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O Município de Nossa Senhora de Lourdes, Estado de Sergipe, por meio de seu representante legal, Prefeito Fábio Silva Andrade,
no uso de suas atribuições, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora de
Lourdes, Leis Complementares 004/2009 e 025/2019, e Leis 155/1999 e 148/2019, bem como, demais diplomas legais, comunica
a quem possa interessar que realizará o CONCURSO PÚBLICO 001/2019 de Provas e Provas e Títulos para provimento de
vagas no quadro de pessoal do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE, a ser realizado pela Amiga Assessoria
Técnica Administrativa e Informática Ltda. (Amiga Pública), contratada através da Tomada de Preços n.º 001/2019 e
respectivo Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as regras e instruções deste Edital e demais normas pertinentes:
1. DO CONCURSO PÚBLICO
1.1.

O presente Concurso Público destina-se ao provimento efetivo de cargos e vagas definidas pela Legislação Municipal e
regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Nossa Senhora de Lourdes (Lei Complementar 155/1999) e
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Nossa Senhora de Lourdes (Lei Complementar
004/2009), nos cargos atualmente vagos e relacionados neste Edital, bem como para formação de cadastro de reserva,
dentro do prazo de validade de 02 (dois) anos, prorrogável, a critério da Administração do Município de Nossa Senhora de
Lourdes, por igual período, a contar da data da publicação do ato de homologação do resultado do mesmo;

1.1.1. Por cadastro de reserva, entende-se o conjunto de candidatos aprovados de acordo com as regras deste Edital, e relacionados
na listagem que contém o resultado final do certame em classificação superior ao número de vagas ofertadas. O cadastro de
reserva será aproveitado observando o prazo de validade do presente Concurso Público;
1.1.2. Por vaga reserva, entendem-se as vagas já criadas por Lei, indicadas no Edital do concurso como perspectiva de vaga, mas
que o provimento dependerá da conveniência administrativa por ocasião de implementação de projetos ou atividades já
planejadas ou em curso.
1.2.

O provimento das vagas ocorrerá mediante nomeação em cargo efetivo regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Nossa Senhora de Lourdes (Lei 155/1999), pelo Pano de Cargos e Salários (Lei Complementar
025/2019), pelo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Nossa Senhora de Lourdes (Lei
Complementar 004/2009) e demais normas correlatas.

1.3.

Os cargos, o código do cargo, as vagas ofertadas, a remuneração inicial, a carga horária e habilitação mínima exigida são os
estabelecidos na Tabela do subitem 2.1 dos Cargos, especificada abaixo;

1.4.

Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas, observando-se o horário local de NOSSA SENHORA DE
LOURDES/SE.

2 . DOS CARGOS, VAGAS, REMUNERAÇÃO INICIAL e CARGA HORÁRIA:
2.1.

TABELA DE CARGOS: CÓDIGO DO CARGO, CARGO, HABILITAÇÃO MÍNIMA, VAGAS AMPLA
CONCORRÊNCIA, VAGAS PPD*, TOTAL DE VAGAS, REMUNERAÇÃO INICIAL e CARGA HORÁRIA:

CÓD. DO
CARGO

CARGO

HABILITAÇÃO MÍNIMA

VAGAS AMPLA *VAGAS
CONCORRÊNCIA P.P.D

-----

REMUNERAÇÃO
TOTAL DE
INICIAL / CARGA
VAGAS
HORÁRIA**

1 - NÍVEL BÁSICO

107001 VIGILANTE

199040

OPERADOR
MÁQUINAS

DE

•
Ensino
incompleto.

Fundamental

•
Ensino
incompleto.

Fundamental

•
Carteira
Nacional
de
Habilitação categoria “D” ou
superior, dentro do prazo de
validade.
• Comprovação de Curso de
Operador de Máquinas ou
equivalente, o qual poderá ser
substituído por comprovação de
experiência mínima de 05
(cinco) anos no cargo.

01

---

---

01 + CR

R$ 998,00
160h mensais

01

---

---

01 + CR

R$ 998,00
160h mensais
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•
Ensino
incompleto.

Fundamental

•
Carteira
Nacional
de
Habilitação categoria “D” ou
superior, dentro do prazo de
validade.

199041 MOTORISTA

02

---

---

02 + CR

R$ 998,00
160h mensais

• Curso de Condutor de Veículo
de Emergência ou equivalente,
respeitadas as normas vigentes e
dentro do prazo de validade,
devidamente anotado no campo
de observações da CNH.

199011 MERENDEIRA
199003

AUXILIAR
SERVIÇOS GERAIS

DE

•
Ensino
incompleto.

Fundamental

07

01

---

08 + CR

R$ 998,00
160h mensais

•
Ensino
incompleto.

Fundamental

09

01

---

10 + CR

R$ 998,00
160h mensais

---

---

--- + ---

---

2 - NÍVEL FUNDAMENTAL

--------------------

---

--------------------

---

3 - NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO

304004

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

312008

ATENDENTE
FARMÁCIA

DE

• Ensino Médio Completo.

04

---

---

04 + CR

R$ 1.028,16
160h mensais

• Ensino Médio Completo.

01

---

---

01 + CR

R$ 1.028,16
160h mensais

03

---

---

03 + CR

R$ 1.028,16
160h mensais

03

---

---

03 + CR

R$ 1.043,58
160h mensais

01

---

---

01 + CR

R$ 1.250,00
160h mensais

• Ensino Médio Completo.

AUXILIAR DE SAÚDE
312005
BUCAL

• Curso que o habilite para o
cargo e registro no Conselho de
classe.
• Ensino Médio Completo.

TÉCNICO
302010
ENFERMAGEM

EM

• Curso técnico em enfermagem
e registro no Conselho de
Classe.
• Ensino Médio Completo.

AGENTE
302007 COMUNITÁRIO
SAÚDE

DE

• Residir na área da comunidade
em que for atuar e ter concluído,
com aproveitamento, curso de
formação inicial, com carga
horária mínima de quarenta
horas, nos termos do art. 6º da
Lei n.º 11.350/2006, atualizada
pela Lei 13.595/2018.

4 – NÍVEL SUPERIOR

406001 ASSISTENTE SOCIAL

• Nível Superior completo em
Serviço Social e registro no
Conselho de classe.

02

---

---

02 + CR

R$ 2.046,18
120h mensais

402010 FARMACÊUTICO

• Nível Superior completo em
Farmácia e registro no Conselho
de classe.

01

---

---

01 + CR

R$ 2.046,18
120h mensais

402004 FISIOTERAPEUTA

• Nível Superior completo em
Fisioterapia e registro no
Conselho de classe.

01

---

---

01 + CR

R$ 2.046,18
120h mensais
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412005 MÉDICO PSIQUIATRA

• Nível superior em Medicina,
especialização em psiquiatria e
registro no Conselho de classe.

01

---

---

01 + CR

R$ 6.400,00
80h mensais

402023 ENFERMEIRO****

• Nível Superior completo em
Enfermagem e registro no
Conselho de classe.

02

---

---

02 + CR

R$ 3.400,00
160h mensais

402019 ODONTÓLOGO****

• Nível Superior completo em
Odontologia e registro no
Conselho de classe.

01

---

---

01 + CR

R$ 3.400,00
160h mensais

402008 NUTRICIONISTA

• Nível Superior completo em
Nutrição e registro no Conselho
de classe.

01

---

---

01 + CR

R$ 2.046,18
120h mensais

401047 EDUCADOR SOCIAL

• Nível Superior completo em
qualquer área de formação.

01

---

---

01 + CR

R$ 2.046,18
120h mensais

401015 PEDAGOGO ***

• Nível superior completo na
modalidade licenciatura plena
em Pedagogia.

03

---

---

03 + CR

R$ 2.762,35
160h mensais

• Nível superior completo na
modalidade licenciatura plena
em Ciências Biológicas.

01

---

---

01 + CR

R$ 2.762,35
160h mensais

401004

PROFESSOR
CIÊNCIAS ***

401027

PROFESSOR DE INGLÊS
***

• Nível superior completo na
modalidade licenciatura plena
em Letras/Inglês.

01

---

---

01 + CR

R$ 2.762,35
160h mensais

PROFESSOR
DE
401007
EDUCAÇÃO FÍSICA ***

• Nível superior na modalidade
licenciatura plena em Educação
Física e registro no Conselho de
Classe.

01

---

---

01 + CR

R$ 2.762,35
160h mensais

402006 PSICÓLOGO

• Nível superior completo em
Psicologia
e
registro no
Conselho de classe.

03

---

---

03 + CR

R$ 2.046,18
120h mensais

51

02

---

53 + CR

=.=

=.=

DE

T O T A L DE VAGAS

* Vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência, conforme Lei 7.853/1989, Decretos 3.298/1999 e 5.296/2004.
** Nenhum servidor contratado com base neste Concurso Público fará jus, a título de remuneração, a valor inferior ao Salário
Mínimo Nacional.
*** Além do salário base, os servidores nomeados para os respectivos cargos, quando em pleno exercício de suas atividades,
receberão Gratificação por Atividade Pedagógica ou por Regência de Classe, conforme o caso, equivalente a 15% (quinze
por cento) do salário base.
**** Cargos vinculados ao Programa ESF – Estratégia de Saúde da Família.
2.1.1. As atribuições dos cargos, bem como as características, formação exigida, carga horária e competências, enquanto não
previstas em Lei Complementar Municipal, serão de acordo com o disposto no Código Brasileiro de Ocupações - CBO;
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1.

As inscrições estarão abertas no período de 02/09/2019 a 04/10/2019 e poderão ser realizadas em qualquer horário,
apenas via internet (obedecido o horário limite para o último dia de inscrição);

3.1.1. Até as 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 04/10/2019, o candidato poderá fazer sua
inscrição em tempo integral, através da Internet, no endereço eletrônico <www.amigapublica.com.br/concursos>;
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3.1.1.1 Dentro do período de inscrição, das 09 às 12h dos dias úteis, o candidato que não tiver acesso à internet, poderá solicitar
sua inscrição na sede da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Lourdes, Estado de Sergipe, recebendo, quando de
sua disponibilidade, a qual deverá ocorrer a partir do dia 10/09/2019 ou em data antecipada, o respectivo Boleto
Bancário para pagamento imediato.
3.1.2. A inscrição somente será válida após a confirmação do pagamento pelo AGENTE ARRECADADOR (INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA IDENTIFICADA NO BOLETO BANCÁRIO), que deverá ser realizado até a data do vencimento,
através de boleto próprio, o qual estará disponível para ser gerado a partir do dia 10/09/2019. O boleto poderá ser
reimpresso de acordo com as instruções contidas no subitem 3.5.1.1 deste Edital.
3.1.2.1. Para inscrever-se no presente Concurso Público, já contempladas as despesas bancárias, os candidatos deverão pagar as
seguintes taxas:
a) Nível Básico: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais);
b) Nível Médio/Técnico: R$ 85,00 (oitenta e cinco);
c) Nível Superior: R$ 120,00 (cento e vinte reais).
3.1.2.1.1. Não haverá isenção da taxa de inscrição em nenhuma hipótese, por ausência de legislação municipal que autorize tal
renúncia de receita, a qual é necessária para o custeio da realização do Concurso Público em questão.
3.2.

Do total de vagas oferecidas para cada cargo, durante o prazo de validade deste Concurso Público, pelo menos 05%
(cinco por cento) serão reservadas às pessoas portadoras de deficiência, de acordo com o Decreto n.º 3.298/1999, alterado
pelo Decreto 5.296/2004, que regulamenta a Lei n.º 7.853 de 24 de outubro de 1989;

3.2.1. Conforme o entendimento do STF – Supremo Tribunal Federal (MS 26.310, rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe
31.10.2007), (MS 30.861, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 08.06.2012), na definição do número de vagas
decorrentes da aplicação do percentual a que se refere o subitem 3.2, em casos de resultados com números fracionados,
utilizar-se-á o arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, respeitado o limite máximo de 20% das
vagas oferecidas;
3.2.2. O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos,
conforme estabelecido na legislação pertinente;
3.2.3. Para concorrer às vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência, o candidato deverá:
a)

No ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência;

b) Encaminhar laudo médico original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos 30 (trinta) dias a contar da
data de publicação deste Edital, 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, na forma do subitem 3.2.4.
3.2.4. O candidato portador de deficiência deverá entregar, durante o mesmo período e horário das inscrições presenciais,
pessoalmente ou por intermédio de procurador legalmente habilitado para este fim, o laudo médico (original ou cópia
autenticada em cartório) a que se refere à alínea “b” do subitem 3.2.3, na sede da Prefeitura do Município de Nossa
Senhora de Lourdes, mediante protocolo;
3.2.4.1. Caso o laudo médico seja entregue por procurador, este deverá portar documento procuratório específico para tal
finalidade e com firma reconhecida em cartório, o qual ficará retido e passará a fazer parte do processo;
3.2.4.2. O candidato poderá, se for de sua preferência, encaminhar o laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório),
via SEDEX, postado impreterivelmente até o último dia das inscrições para a Amiga Pública no seguinte endereço:
CAIXA POSTAL 3039, CEP: 49015-250, Aracaju/SE. O envelope deverá estar lacrado e por fora constar as
seguintes informações: CONCURSO PÚBLICO 001/2019 – NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE, nome do
candidato, número da inscrição, cargo para o qual se inscreveu e o título “LAUDO MÉDICO”.
3.2.5. O candidato portador de deficiência poderá requerer, na forma do subitem 10.3 deste edital, atendimento especial, no ato
da inscrição, para o dia da realização das provas, indicando de forma específica e objetiva sua necessidade especial para a
realização destas, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1.º e 2.º, do Decreto n.º 3.298/1999, alterado pelo Decreto
n.º 5.296/2004.
3.2.5.1. Quando por questões técnicas e de indisponibilidade por parte do ente público promotor do presente Concurso Público
não for possível o pleno atendimento da condição especial indicada pelo candidato, a Comissão do Concurso decidirá
acerca da melhor forma de substituição e da utilização dos meios disponíveis para atendimento da necessidade especial
declarada, podendo, inclusive, promover a adaptação dos locais de aplicação de provas, aplicação de provas com o
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auxílio pessoal de leitura e marcação de gabaritos, mudança de sala de aplicação de provas, dentre outras providências
correlatas, devendo constar em ata as situações não previstas que forem decididas no dia da aplicação das provas.
3.2.5.1.1. Toda e qualquer comunicação sobre o atendimento ou não da necessidade especial será realizada unicamente por meio
da página do candidato, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato tomar conhecimento.
3.2.6. O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) terá validade somente para este Concurso Público e não será
devolvido, assim como não serão fornecidas cópias do mesmo aos candidatos.
3.2.7. A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de portadores de deficiência será
publicada no endereço eletrônico <www.amigapublica.com.br/concursos> e no Diário Oficial do Município de Nossa
Senhora de Lourdes <https://nsdelourdes.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/diariooficial>, na mesma data
em que ocorrer a publicação da lista preliminar de inscritos para ampla concorrência, sendo facultado para os candidatos
que não tenham seus nomes figurados nas referidas listas, a interposição de recurso no prazo máximo previsto neste
Edital.
3.2.8. A inobservância do disposto no subitem 3.2.3, assim como das demais regras pertinentes, acarretará a perda do direito ao
pleito das vagas reservadas aos candidatos em tal condição e o não-atendimento às condições especiais necessárias.
3.2.9. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar portador de deficiência e cumprir com as demais regras deste Edital, se
aprovado e classificado no Concurso Público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha a classificação
necessária, figurará também na lista de classificação geral por cargo (ampla concorrência).
3.2.10. O candidato que se declarar portador de deficiência, se aprovado e classificado, antes da posse para o cargo, deverá ser
submetido à perícia realizada por junta médica oficial, ou na inexistência ou impedimento desta, por médicos contratados
para tal fim, a qual estará incumbida de emitir parecer decisivo sobre a deficiência declarada e a compatibilidade desta
para com as atribuições do cargo pretendido.
3.2.11. O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica por não ter sido considerado deficiente nos termos da
legislação vigente, caso seja aprovado no Concurso Público, caso obtenha a classificação necessária, figurará de forma
válida apenas na lista de classificação geral do cargo (ampla concorrência).
3.2.12. O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com as
atribuições do cargo, ou por ter apresentado laudo médico falso ou com vestígios de falsificação, será automaticamente
eliminado do Concurso Público.
3.2.13. A(s) vaga(s) definida(s) como reservadas às pessoas portadoras de deficiência na(s) tabela(s) do subitem 2.1 deste Edital,
que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência aprovados, serão preenchidas pelos demais
candidatos, sendo observada a ordem geral de classificação por cargo.
3.3.

Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do
Decreto 3.298/99, com as devidas alterações. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais
previstas no citado decreto, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das
provas objetivas, à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo
deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, em espaço apropriado na ficha eletrônica de
inscrição;

3.4.

São condições para investidura nos cargos previstos neste Edital:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ter sido aprovado neste Concurso Público;
Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, nos termos da Constituição Federal;
Estar em dia com as obrigações eleitorais;
Estar regularizada a situação com o serviço militar, quando do sexo masculino;
Ser maior de idade, nos termos da Legislação Civil Brasileira, na data da posse;
Estar em pleno gozo de direitos políticos;
Comprovação prévia de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, feita por meio de Junta
Médica Oficial, ou por profissional(is) designado(s) pelo MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE
para tal fim;
h) Comprovar a escolaridade exigida pela legislação e nas condições especificadas neste e nos demais Editais do
presente Concurso Público;
i) Em caso de exigência determinada por Lei, apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época da
posse, respeitados o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.
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3.4.1. Os candidatos, no momento da apresentação para seu ingresso em quaisquer dos cargos oferecidos neste Concurso
Público, além de outras exigências legais, deverão apresentar também a documentação necessária para que possa
comprovar sua habilitação mínima requerida, conforme descrito na TABELA DE CARGOS no subitem 2.1.
3.5. Para inscrever-se neste Concurso Público, o candidato deverá fornecer os dados necessários para o cadastro de inscrição,
imprimir o boleto bancário respectivo, o qual estará disponível a partir do dia 10/09/2019 (podendo ser disponibilizado
em data antecipada) e pagar a tarifa de inscrição no valor correspondente ao cargo, conforme previsão no subitem 3.1.2.1.
3.5.1. Os pagamentos a que se refere o subitem 3.5 deverão ser realizados até a data do vencimento, através de boleto bancário
apropriado que será emitido a partir do dia 10/09/2019. O pagamento poderá ser realizado em qualquer banco vinculado
ao Sistema Financeiro Nacional, bem como nos seus correspondentes bancários Ex: (Casas Lotéricas / Bancos Postais /
Pontos BANESE).
3.5.1.1. Os candidatos que não efetuarem o pagamento até a data de vencimento expresso no boleto bancário, poderão fazer sua
reimpressão até o dia 07/10/2019 (data limite para pagamento), através do link de “IMPRESSÃO DE BOLETO
BANCÁRIO” que estará disponível no endereço eletrônico: <www.amigapublica.com.br/concursos/boleto.jsp> a
partir do dia 10/09/2019 ou data anterior.
3.5.1.1.1. Os candidatos que não fizerem devidamente o pagamento da tarifa de inscrição até a data limite para pagamento
prevista no subitem 3.5.1.1, não serão considerados inscritos neste Concurso Público.
3.6. As informações prestadas no momento do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, algumas delas reproduzidas
no boleto de pagamento, são de responsabilidade única do candidato. O candidato que se inscrever apresentando
documento, informação ou declaração com vícios de falsificação ou inexatidão, terá sua inscrição cancelada, anulados
todos os atos decorrentes desta, em qualquer época.
3.6.1. Se a qualquer tempo for comprovado por meio eletrônico, visual, grafológico, dactiloscópico, papiloscópico, posográfico,
ou mesmo por meio de investigação administrativa, policial ou judicial, ter o candidato utilizado procedimento ilícito,
além das responsabilidades civis, penais e administrativas, terá suas provas anuladas e este será automaticamente
eliminado do Concurso Público, perdendo todos os direitos decorrentes deste.
3.6.1.1. Também terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do Concurso Público, perdendo todos os direitos
decorrentes deste, o candidato que deixar de cumprir quaisquer das obrigações e/ou fases previstas neste Edital por força
de liminar proferida pelo Poder Judiciário e que, quando do julgamento do mérito, sua ação for julgada improcedente.
3.7.

A comprovação das condições do subitem 3.4 deverá ser apresentada somente pelos candidatos aprovados e classificados,
quando da sua convocação para a respectiva posse. O candidato que não as satisfaça, no ato da posse, mesmo tendo sido
aprovado no Concurso Público, perderá o direito da sua classificação para os demais candidatos de classificação
subsequente, e passará a figurar como eliminado do Concurso Público;

3.8.

A validade da inscrição dependerá do preenchimento correto dos dados e do pagamento da tarifa de inscrição até a
data limite de pagamento prevista no subitem 3.5.1.1 deste Edital, além do cumprimento das demais regras correlatas
por parte do interessado.

3.8.1. O candidato que se inscrever mais de uma vez, independentemente dos cargos e outras informações prestadas, caso as
provas ocorram no mesmo horário, terá validade apenas a inscrição mais recente, tomando como base a data da
confirmação da inscrição com o pagamento da taxa da mesma, porém, caso os pagamentos tenham ocorrido no mesmo
dia, será válida apenas a inscrição de numeração maior;
3.9.

Após o final do período de inscrição e antes da aplicação das provas objetivas, será publicada no Diário Oficial do
Município
de
Nossa
Senhora
de
Lourdes,
Estado
de
Sergipe
<https://nsdelourdes.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/diariooficial>, assim como no endereço eletrônico
<www.amigapublica.com.br/concursos>, a Lista Preliminar de Inscritos, sobre a qual todos os candidatos poderão
conhecer o status de sua inscrição, e aqueles cujos nomes não constem na referida lista ou tiver qualquer outra
inconsistência, poderão interpor o devido recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis.

3.9.1. O candidato que tenha realizado todas as etapas da inscrição para este Concurso Público e que seu nome não seja
contemplado na Lista Preliminar de Inscritos e que não interpuser tempestiva e devidamente o recurso, não será
considerado inscrito no certame, cabendo-lhe tão-somente o direito de ressarcimento 50% (cinquenta por cento) do
pagamento referente à sua inscrição, o qual deverá ser requerido junto à Comissão Especial deste Concurso Público, em
até 10 (dez) dias úteis, após a homologação das inscrições pela autoridade competente.
3.9.2. Após o julgamento dos recursos de que trata o subitem 3.9 deste Edital, as inscrições serão homologadas, sendo a lista
definitiva de inscritos homologada e publicada em Edital próprio pelos mesmos meios de publicação de que trata o
subitem 3.9.
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4. DAS PROVAS OBJETIVAS (1ª ETAPA)
4.1.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão elaboradas de acordo com os programas constantes
no ANEXO II, parte integrante deste Edital, e serão compostas por: 60 (sessenta) questões para os cargos de níveis básico
e fundamental; 90 (noventa) questões para os cargos de nível médio e técnico; e 120 (cento e vinte) questões para os
cargos de nível superior.

4.1.1. As provas objetivas serão constituídas de questões compostas por itens para julgamento, agrupados por comandos que
deverão ser respeitados pelo candidato, o qual julgará cada item como CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s)
comando(s) e a(s) assertivas(s) a que se referir cada item/questão.
4.1.2. Na folha de respostas, para cada item, haverá dois campos de marcação:
a) O campo designado com o código C, que deverá ser marcado pelo candidato caso julgue o item CERTO, e;
b) O campo designado com o código E, que deverá ser marcado pelo candidato, caso julgue o item ERRADO.
4.1.2.1. Para obtenção da pontuação na questão, o candidato deverá marcar corretamente apenas um campo correspondente dos
dois campos disponíveis na Folha de Resposta para cada questão.
4.1.2.2. Não será considerada e, consequentemente pontuada, a questão que não tiver marcação ou que ambos os campos
disponíveis na Folha de Resposta da questão estiverem marcados.
4.1.2.3. Também poderá não ser considerada e, consequentemente pontuada, a questão que não tiver marcação com o
preenchimento completo do campo por caneta esferográfica de tinta preta, conforme orientações constantes na própria
Folha de Respostas.
4.1.3. A Folha de Respostas é o único documento válido para a correção das provas objetivas, devendo o candidato fazer suas
marcações de acordo com as instruções contidas na mesma e também nos Editais que regulam o presente Concurso
Público, sendo de única e inteira responsabilidade do candidato, as marcações em desconformidade com as instruções
específicas contidas neste Edital, na Folha de Respostas e nos demais Editais e normativos do Concurso Público, não
havendo qualquer hipótese de substituição da Folha de Respostas por fato de responsabilidade do candidato, o qual arcará
com os prejuízos advindos do preenchimento indevido e da conservação da integridade de sua Folha de Respostas.
4.1.3.1. Serão consideradas indevidas as marcações que estiverem em desacordo com os Editais que regulam o presente Certame
ou com as instruções contidas no corpo da Folha de Respostas fornecida pela Banca Examinadora, tais como marcação
rasurada, marcação insuficiente (campo não preenchido integralmente), não marcação, dupla marcação, marcação
emendada ou marcação fora do campo apropriado.
4.1.4. Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas unicamente por meio de processamento eletrônico, através de
equipamentos e/ou softwares apropriados.
4.1.4.1. A Folha de Resposta não poderá ser amassada, molhada, dobrada, rasgada, manchada ou, de qualquer modo, danificada,
sob pena de o candidato arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do processamento eletrônico
da mesma.
4.1.4.2. O candidato é o único responsável pela conferência de seus dados pessoais e da integridade do seu Caderno de Questões,
em especial quanto ao número de questões, possíveis falhas de impressão e indicação do cargo para o qual concorre,
assim como, em sua Folha de Respostas, em especial no que se refere ao seu nome, número de sua inscrição, número de
seu CPF, número de sua Carteira de Identidade, identificação do cargo e qualquer outro dado individual contido em seu
material de avaliação.
4.1.4.2.1. Em caso de constatação de qualquer divergência ou falha no Caderno de Questões e/ou Folha de Respostas, antes
mesmo de assinar os referidos documentos, o candidato deverá comunicar imediatamente ao fiscal de sala, exigindo que
o(s) documento(s) defeituoso(s) seja(m) substituído(s) por documento(s) reserva(s), ou mesmo, que adote outras
providências necessárias ao bom andamento dos trabalhos, inclusive, solicitando apoio de seu superior imediato.
4.1.4.3. As marcações na folha de respostas não poderão ser realizadas por pessoa que não seja o próprio candidato, salvo nos
casos em que tenha sido deferida a condição de atendimento especial e específico para auxílio no preenchimento e/ou
leitura, hipótese em que o candidato será acompanhado por pelo menos dois aplicadores especializados, indicados pela
Amiga Pública, cujo procedimento poderá ser gravado em material audiovisual e, confirmada a possibilidade, será
acompanhado por representante da Comissão do Concurso Público e/ou outra pessoa indicada pela Administração
Pública.
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4.1.5. DISTRIBUIÇÃO DAS PROVAS/QUESTÕES POR ÁREAS DE CONHECIMENTO
4.1.5.1 PARA OS CARGOS DE NÍVEL BÁSICO (Fundamental incompleto):
CONHECIMENTOS
BÁSICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
----

60 QUESTÕES

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
30 questões

(CB) - Língua Portuguesa / Matemática

15 questões

----

(CB) - Conhecimentos Gerais / Locais / Regionais / Atualidades

15 questões

----

TOTAL DE QUESTÕES POR ÁREA DE CONHECIMENTO

30 questões

30 questões

CONHECIMENTOS
BÁSICOS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

----

50 questões

(CB) - Língua Portuguesa / Matemática

20 questões

----

(CB) - Conhecimentos Gerais / Locais / Regionais / Atualidades

20 questões

----

TOTAL DE QUESTÕES POR ÁREA DE CONHECIMENTO

40 questões

50 questões

4.1.5.2 PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO:

90 QUESTÕES

4.1.5.3 PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / ESPECIALISTA:
CONHECIMENTOS
BÁSICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
----

120 QUESTÕES

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
70 questões

(CB) - Língua Portuguesa

25 questões

----

(CB) - Conhecimentos Gerais / Locais / Regionais / Atualidades

25 questões

----

TOTAL DE QUESTÕES POR ÁREA DE CONHECIMENTO

50 questões

70 questões

5. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
5.1. As provas objetivas terão duração de: 03 (três) horas para os cargos de níveis básico e médio/técnico, de 04 (quatro)
horas para os cargos de nível superior/especialista, e serão realizadas preferencialmente no Município de Nossa Senhora
de Lourdes, Estado de Sergipe, em locais e data a serem divulgados através de Edital específico a ser publicado na internet,
no endereço eletrônico <www.amigapublica.com.br/concursos> e no Diário Oficial do Município de Nossa Senhora de
Lourdes <https://nsdelourdes.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/diariooficial>.
5.1.1. A identificação da data, locais e horários de realização das provas, bem como o deslocamento até o referido local, é de
inteira e exclusiva responsabilidade do candidato.
5.1.2. Ao Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE e à empresa Amiga Pública está reservado o direito de aplicar as provas
em outros Municípios do Estado de Sergipe, caso o número de candidatos seja superior à capacidade do Município de
Nossa Senhora de Lourdes ou por interesse administrativo, sendo que, se for o caso, os residentes em outros Municípios e
em outras Unidades da Federação, poderão realizar suas provas em outra(s) cidade(s) que seja(m) julgada(s) mais
conveniente(s), inclusive na Capital do Estado, a critério da organizadora do Concurso Público.
5.1.3. O tempo destinado para realização das provas objetivas estabelecido no subitem 5.1, compreenderá também a atividade
de coleta obrigatória de identificação dos candidatos pelos fiscais de sala;
5.1.4. A aplicação das Provas Objetivas está prevista para o domingo, dia 24 de novembro de 2019 e
será dividida em 02 (dois) turnos com previsão de início às 8h15min para as provas realizadas no período da MANHÃ e
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14h15min para as provas realizadas no período da TARDE,

horário local de Nossa Senhora de

Lourdes/SE, podendo ser alteradas por Edital próprio de acordo com a conveniência administrativa.
a) PELA MANHÃ – Para os cargos de NÍVEL BÁSICO e de NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.
b) PELA TARDE – Para os cargos de NÍVEL SUPERIOR/ESPECIALISTA.
5.1.4.1. Os

portões dos locais de provas serão fechados às 08h no turno da manhã e às 14h no turno da tarde,
horário local de Nossa Senhora de Lourdes/SE, não sendo permitida a entrada de qualquer
candidato após o fechamento dos mesmos.

5.2. A Amiga Pública poderá enviar, como complemento de informações, por qualquer meio, comunicação individual ou
coletiva, informando a data, o local e o horário de realização da prova, o que não desobriga o candidato do dever de
observar e atender plenamente as regras constantes em todos os EDITAIS e COMUNICADOS a serem publicados no
site <www.amigapublica.com.br/concursos> e no Diário Oficial do Município de Nossa Senhora de Lourdes
<https://nsdelourdes.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/diariooficial>.
5.2.1 Para maximizar a divulgação dos atos do presente concurso, a Amiga Publica fica autorizada o envio facultativo aos
candidatos devidamente inscritos, através de mensagem para o endereço de e-mail cadastrado pelos mesmos,
correspondência eletrônica contendo informações sobre o presente concurso, o que compreende, além de outras, as
informações a respeito da data, locais e horários de aplicação das provas, dentre outros dados que estarão disponíveis no
Edital de Convocação correspondente.
5.3. É altamente recomendável que o candidato compareça ao local designado para realização das Provas Objetivas com
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para o seu início, portando única, exclusiva e
obrigatoriamente caneta(s) esferográfica(s) de tinta preta e ponta grossa, fabricada em material transparente e
documento de identidade original dentro do prazo de validade, o qual deverá estar em perfeitas condições de forma a
permitir, com clareza, a sua identificação;
5.3.1. Somente serão considerados documentos de identidade, desde que dentro do prazo de validade, quando previsto: as
carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública ou equivalente, Instituições Militares, pelos Órgãos
Fiscalizadores de Exercício Profissional (Ordens, Conselhos, etc.), Passaporte, Certificado de Reservista, Carteira de
Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação e DNI – Documento Nacional de Identidade.
5.3.2. Conforme previsão na parte final do subitem 5.3, o candidato será impedido de realizar a prova se, quando da tentativa de
ingresso no local, apresentar documento de identificação que não tiver em perfeitas condições de forma a permitir, com
clareza, a sua identificação, seja por ser muito antigo, por não está em perfeitas condições de preservação e/ou qualquer
outra anormalidade verificada pelo fiscal de sala ou qualquer outro representante da Amiga Pública, da Comissão do
Concurso e das demais autoridades constituídas.
5.3.1.1. Ao acessar o local de provas, o candidato deverá imediatamente se apresentar em sua sala de aplicação para sua correta
identificação, podendo ser submetido ao detector de metais e/ou outros equipamentos e medidas de contra inteligência,
podendo ser eliminado do concurso público todo aquele que não atender a esse comando ou mesmo que, após sua entrada
na sala de aplicação, deixe de cumprir o disposto na alínea “b” do subitem 5.7 deste Edital, ausentando-se da sala antes
de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas, independentemente da necessidade, salvo as situações
regulamentadas no presente Edital.
5.3.2. Mesmo após o término de suas atividades, o candidato somente poderá deixar o local de prova depois de decorrido o
prazo mínimo de 01h (uma hora) do início das provas, sendo automaticamente eliminado do certame aquele candidato
que não atender a esta regra.
5.3.2.1. A regra de que trata o subitem 5.3.2 poderá ser quebrada mediante autorização expressa de membro da Comissão
Organizadora e Fiscalizadora do Concurso Público ou recomendação médica devidamente assinada e identificada, mas
somente nos casos de moléstia grave ou outros problemas que ponham em risco a vida ou a saúde do candidato e/ou de
terceiros, inclusive do nascituro.
5.3.3.

Os três últimos candidatos de cada sala onde serão realizadas as provas objetivas somente poderão deixar o recinto de
uma só vez, para tanto, estes deverão comunicar ao fiscal de prova quando terminarem todos os procedimentos que
estão obrigados a cumprir, entregar seu material (caderno de provas e cartão de resposta e qualquer outro fornecido pela
organização do Concurso Público), manter-se em silêncio e aguardar o sinal de liberação para saída, que será dado pelo
fiscal.
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5.3.3.1. Se um ou mais dos três últimos candidatos exigir(em) sua(s) saída(s) da sala de aplicação de prova enquanto pelos
menos um dos candidatos necessite ficar por mais tempo, o fato deverá ser registrado em ata e o(s) transgressor(es) das
regras deste Edital será(ão) sumariamente eliminado(s) do Concurso Público e, quando for o caso de ficar um único
candidato na sala em razão da saída de dois candidatos transgressores das normas previstas no subitem 5.3.3, este terá
sua saída liberada imediatamente ao término de suas atividades, sendo obrigatória a assinatura no registro dos fatos em
relação aos outros dois.
5.3.3.2. Em caso de transgressão da norma prevista no subitem 5.3.3, a banca Amiga Pública e a Comissão do Concurso ficam
autorizadas a realizar a(s) transferência(s) do(s) candidato(s) remanescente(s) para finalizar(em) sua(s) prova(s) em
outra sala da mesma unidade de aplicação.
5.3.4.

O candidato somente poderá retirar-se da sala de realização das provas levando consigo a folha de rascunho (de
preenchimento facultativo), após o término da sua prova e no decurso dos últimos 20 (vinte minutos) anteriores ao
término do tempo destinado à realização das provas objetivas. Não serão admitidos quaisquer tipos de anotações em
outro material, inclusive em parte do corpo, a não ser na folha de rascunho fornecida pelos fiscais de sala no momento
da realização das provas.

5.3.4.1. Somente o fiscal de sala ou outro representante da Amiga Pública pode destacar a folha de rascunho (de preenchimento
facultativo) da Folha de Respostas ou do Caderno de Provas, caso o referido documento seja apresentado dessa forma,
devendo ser registrado no Relatório de Aplicação de Provas da respectiva sala, o desrespeito dessa regra, que poderá
levar o candidato à penalidade de eliminação do Concurso Público.
5.4. Após resolver todas as questões do Caderno de Prova, o candidato deverá marcar suas respostas com caneta esferográfica de
tinta preta e fabricada em material transparente na Folha de Respostas, preenchendo-a corretamente, de acordo com as
instruções contidas no Caderno de Prova e/ou na própria Folha de Respostas.
5.4.1. Em nenhuma hipótese, haverá substituição da Folha de Resposta por erro do candidato, portanto, o candidato deverá zelar
por sua integridade, fazendo nela somente as marcações permitidas que se refira tão somente às suas respostas.
5.5. Os candidatos deverão seguir obrigatoriamente todas as instruções contidas no Caderno de Provas, Folha de Respostas e nos
Editais que regem este Concurso Público, bem como as orientações fornecidas pelos fiscais e coordenadores do certame,
inclusive obrigando-se, quando orientado, sob pena de eliminação do Concurso Público, a registrar sua impressão digital em
local apropriado, seja na Folha de Respostas, no Caderno de Provas, ou em qualquer outro documento fornecido pela
instituição organizadora do Concurso Público.
5.6. Serão de única e inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente na Folha
de Respostas, tais como: campos de marcação não preenchidos integralmente, ausência de marcação, dupla marcação,
marcação rasurada, marcação emendada e marcação que não seja feita com caneta esferográfica de tinta preta,
inobservância dos avisos, instruções e recomendações, ou qualquer outra ação ou omissão que depender da vontade e/ou
atenção por parte do candidato.
5.7. O candidato será sumariamente excluído do Concurso Público se:
a) Apresentar-se na Unidade de aplicação das provas após o fechamento dos portões de acesso, apresentar-se na sala de
aplicação das provas após a hora estabelecida para o início das mesmas, não comparecer por qualquer motivo, ou ainda
não apresentar o documento de identidade original que possibilite sua identificação, conforme exigido neste Edital;
b) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes de decorridos 30 (trinta) minutos do início das
provas, ou mesmo quando acompanhado do fiscal, levando consigo qualquer anotação ou material de porte proibido;
c) Utilizar-se de meios ilícitos para execução das provas, ou faltar com o devido respeito para com qualquer membro da
equipe organizadora do certame, ou para com qualquer outra autoridade presente, inclusive componentes da Comissão
do Concurso;
d) Perturbar, de qualquer forma, a realização dos trabalhos;
e) For surpreendido, após o início das provas, portando arma de fogo e/ou munição, faca e/ou objetos cortantes e/ou
perfurantes, cigarro, fósforo, isqueiro, telefone celular, máquina fotográfica, gravador, receptor, pager, bip, pen drive,
todo e qualquer acessório de chapelaria (ex.: boné, chapéu, gorro, etc.), óculos escuros ou espelhados, mesmo que
utilizados para correção da visão, pulseira de qualquer espécie, corrente, anel, brinco, joia, semijoia, bijuteria, relógio de
qualquer espécie e quaisquer outros equipamentos eletrônicos, salvo os necessários à manutenção da vida humana,
devendo este ser comunicado ao fiscal de sala, antes da distribuição dos cadernos de provas, com a apresentação de
relatório médico ou documento equivalente assinado por médico;
f) Portar, mesmo que desligado, ou fizer uso de qualquer equipamento eletrônico, inclusive aparelho celular, ou ser
surpreendido em comunicação com outro candidato por quaisquer meios, ou utilizando-se de calculadora, livros, notas
ou impressos que não tenham sido fornecidos pela empresa organizadora do Concurso Público;
g) Ao sair temporariamente da sala, estiver portando caneta, lápis, papel ou qualquer outro material/instrumento que possa
ser utilizado para escrita, devendo estes permanecer na sala até que o candidato retorne para continuar sua avaliação;
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h) Ao sair temporariamente da sala, estiver portando carteira porta-cédulas, agasalhos (roupas utilizadas sobre outras
roupas), bolsas e/ou acessórios equivalentes;
i) Não devolver, integralmente, o Caderno de Questões e o Cartão de Resposta, imediatamente quando finalizar sua prova
ou quando do término do tempo destinado à realização das mesmas;
j) Descumprir quaisquer das normas/instruções contidas na Folha de Respostas, caderno de provas, folha de rascunho,
neste Edital, e em todo e qualquer impresso, fornecido pela instituição responsável pela realização do Concurso
Público;
k) Ausentar-se da sala levando consigo o material destinado à realização das provas;
l) Deixar a sala de prova, a qualquer momento, levando consigo o Caderno de Provas;
m) Assinar a Folha de Resposta ou registrar no mesmo, qualquer marca que permita sua identificação.
5.7.1. O candidato não poderá ter acesso à sala de aplicação de prova objetiva portando mochila, bolsa, mala, bagagem em geral,
pochete, bornal, estojo, nécessaire, caixa, sacola, garrafa, capacete ou qualquer outro item que não seja fabricado em
material transparente, que não seja permitida a verificação de todo o seu conteúdo sem precisar ser aberto ou que contenha
qualquer marca, pintura ou outra situação que dificulte o acesso visual em todo o seu interior;
5.7.1.1. No caso de alimentos, estes deverão ser portados em pequena quantidade e estar acondicionados em sacolas plásticas
transparentes (de responsabilidade do candidato), não sendo permitido o acesso à sala de aplicação de prova com os
mesmos acondicionados em suas embalagens originais ou outra que não seja totalmente transparente;
5.7.1.2. No caso de água e outros líquidos claros, deverá estar acondicionada em garrafa transparente, sem rótulo ou qualquer
outro material que dificulte a visualização completa de seu interior;
5.7.1.3. A qualquer momento, o Fiscal de Sala, membro da Comissão do Concurso ou qualquer outro representante da Amiga
Pública, poderá ter acesso e realizar inspeção nos itens que os candidatos estejam portando ou mesmo que estejam
acondicionados no envelope de segurança fornecido pela Amiga Pública;
5.7.2. Durante a realização das provas, os candidatos somente poderão portar o documento de identificação, o Caderno de Provas
e a Folha de resposta, não sendo permitido o porte de qualquer outro documento, inclusive o cartão de inscrição que,
juntamente com outros bens e documentos, carteiras masculinas e femininas, deverão estar acondicionados em envelope de
segurança devidamente lacrado, o qual será fornecido pela organizadora do Concurso e, somente poderá ser aberto pelo
candidato, após ultrapassar o portão principal e concluir a sua total saída do local de provas;
5.7.2.1. Os candidatos que receberem envelopes de segurança para acondicionamento de seus pertences e documentos de porte
não permitido durante a realização das provas, logo após o recebimento dos mesmos e antes da distribuição dos cadernos de
questões deverão escrever na face do envelope recebido os seguintes dados: a) Nome Completo; b) número da inscrição; c)
número de telefone; d) endereço de e-mail.
5.7.2.2. O candidato que, por qualquer motivo desrespeitar a regra contida no subitem anterior e não cumprir com seu dever
durante o processo de fiscalização, poderá ser eliminado do Concurso Público.
5.8. Por motivos de ordem técnica e de segurança, a empresa Amiga Pública não fornecerá os exemplares dos Cadernos de
Questões utilizados pelos candidatos, mesmo após o encerramento das provas, pois estes farão parte do arquivo referente
ao Concurso Público em questão e serão conservados pelo prazo legal sob a responsabilidade da PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE; porém, a fim de atender as necessidades para interposição de
recursos e garantir a ampla defesa, exemplares destes serão disponibilizados no endereço eletrônico
<www.amigapublica.com.br/concursos>, pelo prazo não superior ao dado à fase de recursos contra o gabarito preliminar.
Sendo assim, ao término de sua prova, o candidato fica na obrigação de entregá-lo, devidamente assinado, ao fiscal de
sala, juntamente com a Folha de Respostas.
5.9. A Amiga Pública divulgará a imagem da Folha de Respostas dos candidatos que realizaram as provas objetivas, inclusive
dos candidatos eliminados, no endereço eletrônico <www.amigapublica.com.br/concursos>, juntamente com a divulgação
do Resultado Preliminar das Provas Objetivas. A referida imagem ficará disponível por pelo menos 30 (trinta) dias, a
contar da data de publicação do Resultado Final do Concurso Público.
5.10. Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de
respostas.
5.11. A comprovação de realização da prova objetiva, se dará mediante assinatura do candidato na Lista de Presença ao chegar
no seu local de prova, bem como, por meio da assinatura do Caderno de Provas e a coleta de impressão digital na Folha de
Respostas.

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO NAS PROVAS OBJETIVAS
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6.1. A nota nas provas objetivas será determinada com base nas marcações feitas pelo candidato na Folha de Respostas, que,
depois de aplicados os pesos determinados nas tabelas indicadas nos itens 6.2, 6.3 e 6.4, sendo atribuída a pontuação
correspondente para cada resposta que esteja em concordância com o Gabarito Definitivo das provas objetivas.
6.1.1. Para cada resposta que o candidato marcar em discordância com o Gabarito Definitivo das provas objetivas, será aplicada
uma redução do percentual equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor (peso) atribuído a cada questão, cujos
valores negativos serão somados em conjunto e lançados por Área de Conhecimento e repercutirão também na pontuação
geral das Provas Objetivas.
6.2. Para os cargos de Níveis Básico e Fundamental, nas Provas Objetivas:
a) Serão atribuídos os pesos de 1,60 para questões da prova de Conhecimentos Básicos e 2,40 para as questões da prova de
Conhecimentos Específicos;
b) Será considerado aprovado neste certame, o candidato que obtiver nas Provas Objetivas um número de pontos mínimos
correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do total geral (conhecimentos básicos e conhecimentos específicos),
totalizando 54 (cinquenta e quatro) pontos, e também um percentual mínimo por prova, conforme tabela a seguir:
6.2.1. DISTRIBUIÇÃO DAS PROVAS, NÚMERO de QUESTÕES, PESOS e PONTOS:

PARA OS CARGOS DE NÍVEIS BÁSICO E FUNDAMENTAL:

1ª ETAPA
ESPÉCIE DA PROVA

N.º de
Questões

PESO

CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA
APROVAÇÃO POR ÁREA, APÓS
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE
PONTOS POR ERRO (ITEM 6.1.1)

TOTAL DE
PONTOS

PERCENTUAL
CONHECIMENTOS BÁSICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Total Geral

30
30
60

1,60
2,40
=.=

48,00
72,00
120,00

Total de Pontos

40%
19,20
19,20
40%
28,80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,80
............

6.3. Para os cargos de Nível Médio / Técnico, nas Provas Objetivas:
a) Serão atribuídos os pesos de 1,00 para questões da prova de Conhecimentos Básicos e 1,60 para as questões da prova de
Conhecimentos Específicos;
b) Será considerado aprovado neste certame, o candidato que obtiver nas Provas Objetivas um número de pontos mínimos
correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do total geral (conhecimentos básicos e conhecimentos específicos),
totalizando 54 (cinquenta e quatro) pontos, e também um percentual mínimo por prova, conforme tabela a seguir:
6.3.1. DISTRIBUIÇÃO DAS PROVAS, NÚMERO de QUESTÕES, PESOS e PONTOS:

PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO:

1ª ETAPA
ESPÉCIE DA PROVA

N.º de
Questões

PESO

TOTAL DE
PONTOS

CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA
APROVAÇÃO POR ÁREA, APÓS
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE
PONTOS POR ERRO (ITEM 6.1.1)
PERCENTUAL

CONHECIMENTOS BÁSICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Total Geral

40
50
90

1,00
1,60
=.=

40,00
80,00
120,00

Total de Pontos

40%
16,00
19,20
40%
32,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,80
............

6.4. Para os cargos de Nível Superior / Especialista, nas Provas Objetivas:
a) Serão atribuídos os pesos de 0,86 para questões da prova de Conhecimentos Básicos, 1,10 para as questões da prova de
Conhecimentos Específicos;
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b) Será considerado aprovado neste certame, o candidato que obtiver nas Provas Objetivas um número de pontos mínimos
correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do total geral (conhecimentos básicos e conhecimentos específicos),
totalizando 54 (cinquenta e quatro) pontos, e também um percentual mínimo por prova, conforme tabela a seguir:

6.4.1. DISTRIBUIÇÃO DAS PROVAS, NÚMERO de QUESTÕES, PESOS e PONTOS:

PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR:

1ª ETAPA
ESPÉCIE DA PROVA

N.º de
Questões

PESO

TOTAL DE
PONTOS

CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA
APROVAÇÃO POR ÁREA, APÓS
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE
PONTOS POR ERRO (ITEM 6.1.1)
PERCENTUAL

CONHECIMENTOS BÁSICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Total Geral

50
70
120

0,86
1,10
=.=

43,00
77,00
120,00

Total de Pontos

40%
17,20
19,20
40%
30,80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,80
............

6.5. Os candidatos eliminados na forma dos subitens 6.2, 6.3 e 6.4 deste Edital não terão classificação alguma no presente
Concurso Público.
6.5.1. O Resultado Preliminar das Provas Objetivas será divulgado tão-somente através da internet, após a divulgação do
Gabarito Definitivo, mediante sistema de consulta individual diretamente no endereço eletrônico
<www.amigapublica.com.br/concursos> e servirá exclusivamente para assegurar ao candidato o seu direito de interposição
de recurso, e depois de transcorrido o prazo para interposição de recursos e julgamento dos mesmos, será publicado o
Resultado Final das Provas Objetivas, o qual, além de sua disponibilização na Internet, também será publicado no Diário
Oficial
do
Município
de
Nossa
Senhora
de
Lourdes
<https://nsdelourdes.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/diariooficial>.
6.6. O resultado final das provas objetivas previsto no subitem anterior será disposto em ordem alfabética e constará das
seguintes informações: número de inscrição, nome do candidato, pontos obtidos na prova de conhecimentos básicos, pontos
obtidos na prova de conhecimentos específicos e total da pontuação obtida. Podendo inclusive apresentar outras
informações que sejam julgadas como necessárias pela Comissão do Concurso Público, pela Instituição Organizadora, ou
outra autoridade competente;
7. DA PROVA DE TÍTULOS (2ª ETAPA) - SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
7.1. Após o resultado final das provas objetivas, primeira etapa do Concurso Público, será avaliada a prova de títulos somente
para os cargos contemplados no ANEXO I, parte integrante deste Edital;
7.2. A aplicação da prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório, terá a sua pontuação aplicada conforme as regras
expressas neste Edital, em especial no ANEXO I, parte integrante deste Edital, assim como as contidas no Edital de
convocação para a entrega dos títulos;
7.2.1. Somente os candidatos aprovados nas provas objetivas serão habilitados para a prova de títulos e terão seus pontos
computados no resultado final. Os títulos não analisados não serão em hipótese alguma devolvidos aos candidatos;
7.2.2. Para ter os seus títulos analisados, o candidato deverá:
a) Preencher todos os campos do Requerimento de Avaliação de Títulos;
b) Apresentar o Requerimento de Avaliação de Títulos em sua forma original, impresso em duas vias;
c) Anexar à primeira via do requerimento cópia autenticada em cartório de todos os documentos que deverão ser analisados
na prova de títulos. Por questões técnicas e de logística, NÃO serão aceitos documentos originais para conferencia e os
documentos originais entregues NÃO serão devolvidos;
d) Encadernar em espiral com capa plástica transparente e em tamanho A4 o Requerimento de Avaliação de Títulos e todos
os documentos anexos;
e) Numerar manualmente e assinar/rubricar todas as folhas, exceto a folha do Requerimento, que deverá apenas ser
assinada;
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Lourdes/SE – Avenida Senador Leite Neto, 080 – Centro – Nossa Senhora de Lourdes/SE – CEP: 49890-000
Tel.: (79) 3316-1195 / 3316-1234 – CNPJ: 13.113.766/0001-24

Publicado no Diário Oficial do Município em 23/08/2019

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Retificado pelo Edital 003/2019
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL 001/2019 – EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2019
Página 14

f) Relacionar no Requerimento de Avaliação de Títulos, na mesma ordem de encadernação, todos os documentos,
indicando a folha inicial, final de cada documento, o item da tabela de títulos para o qual se requer a pontuação, instituição
ou órgão emissor e total de laudas do documento;
g) Assinar e reconhecer firma no Requerimento de Avaliação de Títulos;
h) Anexar ao encadernado a segunda via para servir de protocolo no momento da entrega, quando essa ocorrer na forma
presencial (subitem 7.2.3.2.);
i) Entregar em envelope aberto e confirmar se o mesmo foi lacrado no momento da entrega, quando essa ocorrer na forma
presencial (subitem 7.2.3.2.).
7.2.2.1. O requerimento de que trata o subitem anterior será preenchido apenas na versão eletrônica e estará disponível no
endereço oficial do presente Concurso Público, acessível a partir do seguinte endereço eletrônico:
<www.amigapublica.com.br/concursos>, cujo preenchimento é de exclusiva responsabilidade do candidato.
7.2.2.2. O conteúdo dos envelopes entregues por conta deste concurso público é de inteira e exclusiva responsabilidade do
candidato tanto quanto aos documentos apresentados e ao atendimento das normas contidas nos editais e formulários.
7.2.2.3. Fica dispensada a autenticação em cartório no documento extraído da internet ou não, que tiver indicação de endereço
eletrônico e código próprio para verificação de sua autenticidade e o serviço estiver disponível no dia de verificação pela
Banca Examinadora, devendo esta, certificar a indisponibilidade do serviço de verificação de autenticidade sempre que
for o caso.
7.2.3. Os títulos deverão ser enviados via SEDEX, postados em até 02 (dois) dias úteis após a publicação do Edital de
divulgação do RESULTADO FINAL das PROVAS OBJETIVAS, em envelope LACRADO, identificado e endereçado de
acordo com o indicado no subitem 3.2.4.2 do Edital 001/2019, com o título “PROVA DE TITULOS”, identificação deste
Concurso Público, nome completo do candidato e a indicação do cargo para o qual concorre;
7.2.3.1. Para os candidatos que optarem por enviar os títulos via SEDEX, estes deverão enviar o Comprovante de Envio
(CÓDIGO DE RASTREIO) em forma de cópia digitalizada para o e-mail: <coordenacao@amigapublica.com.br>,
constando como assunto, o número de inscrição e o código de rastreamento fornecido pelos Correios.
7.2.3.2. É facultada ao candidato, a entrega dos referidos títulos ao Chefe de Sala, no mesmo dia, da aplicação da PROVA
OBJETIVA, antes do início ou logo após o seu término, em envelope ABERTO, identificado e com o título “PROVA
DE TITULOS” e demais informações constantes no subitem 7.2.3, devendo o referido envelope ser lacrado no momento
da entrega e devolvida a segunda via do requerimento ao candidato para que sirva de protocolo.
7.2.3.2.1. O candidato que não apresentar o requerimento de título em duas vias não terá o comprovante de entrega/protocolo de
tal documento.
7.2.4. Será atribuída nota zero, na prova de títulos, ao candidato que não enviar/entregar os títulos na FORMA, prazo e local
determinados.
7.3. Serão publicados na Internet, no endereço eletrônico <www.amigapublica.com.br/concursos> e no Diário Oficial do
Município
de
Nossa
Senhora
de
Lourdes
<https://nsdelourdes.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/diariooficial>, o Edital de Divulgação do Resultado
Preliminar da Prova de Títulos, e depois de transcorrido o prazo para interposição de recursos e julgamento dos mesmos,
o Resultado Final da Prova de Títulos;
7.3.1. Para melhor visualização, as listas que divulgarão os resultados da Prova de Títulos serão apresentadas em ordem
alfabética, porém, quando da divulgação do Resultado Final do Concurso, o que definirá a ordem de apresentação será a
classificação final do candidato para cada cargo;
7.3.2. As listas que divulgarem os resultados das Provas de Títulos constarão das seguintes informações: número de inscrição,
nome do candidato e pontuação aferida na respectiva prova. Podendo, inclusive, apresentar outras informações que sejam
julgadas como necessárias pela Comissão do Concurso Público, pela Instituição Organizadora, ou outra autoridade
competente.
8. DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO
8.1. Em até 20 (vinte) dias úteis, a contar do resultado final da última fase deste Concurso Público, será publicado na internet
no endereço eletrônico www.amigapublica.com.br/concursos e no Diário Oficial do Município de Nossa Senhora de
Lourdes <https://nsdelourdes.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/diariooficial>, o seu Resultado Final;
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8.1.1. Constarão nas listas do Resultado Final deste Concurso Público, os candidatos aprovados e classificados em até 20 (vinte)
vezes o número de vagas previstas neste Edital para cada cargo, sendo observadas as reservas de vagas para os candidatos
portadores de deficiência, se existirem, e respeitados os casos de empate na última posição após a aplicação desta regra;
8.1.1.1. Existindo cargo sem expressa oferta de vagas (Cadastro de Reserva / CR), constarão nas listas do Resultado Final, para
cada cargo nessa condição, os candidatos aprovados e classificados até a 20ª (vigésima) posição, sendo observadas as
reservas de vagas para os candidatos portadores de deficiência, se existirem, e respeitados os casos de empate na última
posição após a aplicação desta regra;
8.1.2. As listas do Resultado Final constarão das seguintes informações: número de inscrição, nome do candidato, pontos
obtidos na prova de conhecimentos básicos, pontos obtidos na prova de conhecimentos específicos, pontos obtidos na
prova de títulos e total da pontuação obtida. Podendo inclusive apresentar outras informações que sejam julgadas como
necessárias pela Comissão do Concurso Público, pela Instituição Organizadora, ou por outra autoridade competente;
8.1.3. Estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma neste certame, o candidato que não constar nas listas do
Resultado Final, as quais orientarão a homologação do Concurso Público por parte da PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE.
8.2. Em caso de empate no resultado das provas objetivas e na classificação final do Concurso Público, terá preferência o
candidato que, na seguinte ordem:
a) Tiver maior idade, exclusivamente para pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) Obtiver a maior nota na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos;
c) Obtiver o menor número de erros na Prova de Conhecimentos Específicos;
d) Obtiver a maior nota na Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos;
e) Obtiver o menos número de erros na Prova de Conhecimentos Básicos;
f) Tiver maior idade, somente para os casos não contemplados pela alínea “a”, o que para tal conhecimento serão
observadas as variáveis DATA e HORA de nascimento;
8.2.1. Persistindo o empate, antes da nomeação, a Comissão do Concurso convocará, com no mínimo 10 (dez) dias de
antecedência, todos os empatados em determinada faixa de pontuação, para se fazerem presentes no sorteio público que
definirá a ordem de nomeação;
8.2.1.1. O sorteio de que trata o subitem anterior ocorrerá independentemente da presença dos convocados e será realizado por
Comissão Especial designada para este fim.
8.3. O ato de homologação deste Concurso Público será publicada na Imprensa Oficial, através de ato próprio, expedido pelo
Prefeito do Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE.
9. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO E DOS RECURSOS EM GERAL
9.1. O gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado em até 05 (cinco) dias úteis após sua realização, mediante
publicação
no
Diário
Oficial
do
Município
de
Nossa
Senhora
de
Lourdes
<https://nsdelourdes.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/diariooficial> e na página oficial do Concurso Público,
no endereço eletrônico <www.amigapublica.com.br/concursos>. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito
preliminar disporá de até 02 (dois) dias úteis, a contar do dia da divulgação do mesmo.
9.1.1. Os pontos relativos a questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos efetivamente participantes da prova em que
conste a questão, não sendo cumulativo para aqueles que tenham marcado a questão de acordo com o gabarito preliminar.
9.2. Salvo disposição expressa em contrário, o prazo máximo para os demais recursos será de 02 (dois) dias úteis após a
publicação/divulgação do objeto de recurso, sendo regra geral que cada recurso somente poderá ser interposto através do
requerimento específico previsto em Edital, assinado pelo candidato e conter os pedidos relativos à suposta irregularidade
que justifique sua interposição, e será devidamente dirigido ao Presidente da Comissão do Concurso;
9.2.1. Somente serão conhecidos e passados para a análise de mérito os recursos que contemplarem os seguintes requisitos:
a) Uma única irregularidade identificada;
b) Em sendo recurso contra o gabarito preliminar, um recurso por questão, apresentado individualmente;
c) A fundamentação devidamente documentada por cópia autenticada de obra literária ou artigo publicado e
reconhecido cientificamente;
d) O pedido claro e objetivo.
9.2.2. Todos os recursos conhecidos terão seus julgamentos de mérito por banca composta pelos quadros da instituição
organizadora, a qual emitirá parecer deferindo-o ou não, este que será homologado pela Comissão de Fiscalização e
Organização do Concurso.
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9.3. Os recursos somente poderão ser protocolados em modelo próprio e em sua formatação original, o qual estará disponível
no endereço eletrônico <http://www.amigapublica.com.br> a partir da divulgação do gabarito preliminar e/ou outro objeto de
recurso.
9.3.1. Todos os recursos físicos deverão ser apresentados em sua formatação original e devidamente assinados pelo candidato
devidamente identificado com a Cédula de Identidade, e protocolados de forma tempestiva na sede da Prefeitura do
Município de Nossa Senhora de Lourdes ou enviado via SEDEX para a Amiga Pública. No caso de envio por SEDEX o
candidato deverá reconhecer firma em cartório de sua assinatura constante no requerimento.
9.3.1.1. Quando o recurso ou qualquer outro documento encaminhado pelo candidato for protocolado pelo mesmo, através de
terceiros ou enviado via SEDEX, este deverá ter o devido reconhecimento de firma em cartório, envelopado e
identificado nos moldes do subitem 3.2.4.2 e, salvo disposição expressa em contrário, será considerada como data de
protocolo aquela em que a postagem foi registrada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Ou, se a
possibilidade estiver prevista em Edital, a data de recebimento por representante da Comissão do presente Concurso ou
da Empresa Organizadora;
9.3.1.1.1. O Município de Nossa Senhora de Lourdes e seus representantes legalmente constituídos, a Comissão do Concurso
Público 001/2019 e a Empresa Amiga Pública e seus representantes não se responsabilizarão por quaisquer tipos de
extravios ou atrasos na chegada de documento e/ou informação no local estipulado para seu recebimento, ficando esta
responsabilidade totalmente para o candidato ou interessado.
9.3.1.2. Quando os recursos ou quaisquer outros documentos forem enviados via SEDEX, com o fito de promover a segurança
jurídica e a celeridade procedimental, OBRIGATORIAMENTE, os mesmos, com todos os seus anexos, deverão ser
também
enviados
em
forma
de
cópia
digitalizada,
no
formato
PDF,
para
o
e-mail:
<coordenacao@amigapublica.com.br>, constando como assunto, o número de inscrição e o código de rastreamento
dos correios. O candidato deverá indicar no texto da mensagem eletrônica, além das informações já indicadas no
assunto, o texto do seu requerimento. A falta de envio dos originais via SEDEX ou do referido e-mail contendo as cópias
digitalizadas, ensejará na preclusão do direito e o recurso, documento ou requerimento não será conhecido por carência
de tempestividade.
9.3.2. As respostas dos recursos deferidos serão publicadas no Diário Oficial do Município de Nossa Senhora de Lourdes
<https://nsdelourdes.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/diariooficial>, assim como no endereço eletrônico
<www.amigapublica.com.br/concursos>, sendo os indeferidos, respondidos tão-somente para o interessado direto.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma expressa de aceitação, por parte do candidato, das condições e
exigências constantes neste Edital e demais normas vigentes. O valor referente ao pagamento da tarifa de inscrição não será
devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do concurso por conveniência administrativa ou por
decisão judicial, o que, se ocorrer, todos os candidatos serão reembolsados dos valores pagos pela tarifa de inscrição pelo
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE.
10.2. O candidato que não puder fazer-se presente para os atos complementares de inscrição: entrega de laudo médico ou outro
documento e/ou informação, poderá fazê-lo através de representante plenamente capaz e devidamente habilitado, através
de uma procuração para cada fim específico, sendo obrigatório o reconhecimento das firmas do representado e do
representante em cartório, ou através de procuração pública, sendo esta válida para todos os atos possíveis de ser realizado
através de representante, nos limites dos poderes conferidos ao representante;
10.2.1. Os documentos de representação (procuração) de que trata o subitem anterior deverão ser apresentados em sua forma
original e ficarão retidos pela Comissão do Concurso, passando a fazer parte de todo o processo do Concurso Público
001/2019 do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES;
10.3. O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de condição especial para a realização das provas deverá
solicitá-la, no ato da inscrição, indicando no campo próprio do formulário eletrônico, de forma clara e objetiva, as
necessidades especiais necessárias. Após esse período, a solicitação será tida como intempestiva e, independentemente do
caso, não será atendida. A solicitação de condições especiais será atendida, obedecendo aos critérios de viabilidade e de
razoabilidade.
10.4. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá, obrigatoriamente, fazer a
comunicação de tal necessidade especial no momento da inscrição, assim como previsto no subitem 10.3 deste Edital, e no
dia da realização das provas levar consigo um(a) acompanhante, que ficará em sala reservada para esta finalidade e que
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será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não poderá realizar as provas e será
eliminada do concurso.
10.5. Os candidatos aprovados e classificados neste Concurso Público, se em quantidade superior ao número de vagas indicado
no subitem 2.1 deste Edital, farão parte do Cadastro de Reserva (CR) e poderão vir a serem aproveitados no preenchimento
de novas vagas que surgirem para o mesmo cargo, no decorrer do prazo de validade do Concurso.
10.6. Os candidatos nomeados deverão tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do ato de provimento, tendo o
prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da posse para entrar em efetivo exercício de suas funções no local para
onde for designado. O candidato que desrespeitar ou descumprir os prazos estabelecidos neste item perderá o direito à sua
classificação, passando imediatamente para a condição de eliminado do Concurso Público.
10.6.1. A convocação dos candidatos nomeados para apresentação de documentos e posse será feita por correspondência,
enviada via postal, correio eletrônico para o(s) endereço(s) informado(s) pelo candidato no ato da inscrição e/ou
aplicativo de mensagem eletrônica, sendo considerado desistente o candidato que não atender à convocação no prazo
indicado.
10.6.1.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações referentes a este
Concurso Público, bem como manter seu(s) endereço(s) atualizado(s), tanto no site da Amiga Pública, quanto, se
aprovado for, também no setor de recursos humanos da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA
DE LOURDES.
10.6.2. Os prazos previstos no subitem 10.6, mediante requerimento do interessado, poderão, a critério da autoridade
competente, serem prorrogados por iguais períodos;
10.6.3. Entende-se por local para onde for designado, qualquer unidade da administração ou conveniada, localizada na
circunscrição do Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE ou na Capital do Estado de Sergipe;
10.6.4. O candidato aprovado neste Concurso Público, antes da nomeação, caso seja de sua vontade, poderá, por meio de
requerimento feito diretamente ao Prefeito Municipal de Nossa Senhora de Lourdes/SE, no mesmo prazo de sua posse,
renunciar à sua classificação, passando a figurar no final da lista de aprovados em questão, desta forma, não estando
sujeito à penalidade prevista no subitem 10.6 deste Edital.
10.7. As nomeações, bem como todos os atos do presente Concurso Público, serão publicadas nos locais de costume já
amplamente mencionados neste Edital.
10.8.

Qualquer interessado terá o prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação deste Edital para propor a impugnação contra
quaisquer de seus dispositivos. Para os candidatos, este prazo será contado a partir do pagamento de sua inscrição.

10.9.

Os casos omissos e/ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão do Concurso, cuja decisão será sempre colegiada e
posteriormente submetida à homologação por parte do Prefeito do Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE.

10.10.

Fica eleito o foro da cidade de Nossa Senhora de Lourdes/SE, com exclusão e renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente concurso.

10.11. A divulgação do Concurso será realizada em mídia especializada, ou seja, jornais de grande circulação regional e/ou sítios
eletrônicos especializados em concursos públicos, bem como no sítio <www.amigapublica.com.br/concursos> e no
Diário
Oficial
do
Município
de
Nossa
Senhora
de
Lourdes
<https://nsdelourdes.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/diariooficial>.
NOSSA SENHORA DE LOURDES (SE), 23 de agosto de 2019.
FÁBIO SILVA ANDRADE
Prefeito(a) Municipal
COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO CONCURSO PÚBLICO
(Decreto Municipal n.º 025/2019, de 01 de agosto de 2019)
GERINALDO FERREIRA DA SILVA
Presidente

WASHINTON BARRETO ARAÚJO
Secretário

JOSÉ ROBERTO SANTOS MENEZES
Membro
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ANEXO I
PROVA DE TÍTULOS
1. TABELAS DE TÍTULOS E REGRAS DE PONTUAÇÃO
1.1 - A avaliação de títulos será de caráter classificatório e somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, obedecidas às
regras do Edital de convocação para entrega dos Títulos:
ITEM

TÍTULOS VÁLIDOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

MÁXIMO DE
TÍTULOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

01

Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Doutorado na área específica ou afim do cargo
para o qual esteja concorrendo. 4,0 (quatro) pontos para cada título apresentado.

02

08,00

02

Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Mestrado na área específica ou afim do cargo
para o qual esteja concorrendo. 3,0 (três) pontos para cada título apresentado.

02

06,00

03

Diploma ou Certificado de conclusão de curso de especialização, a nível de Pós-Graduação, com
indicação de carga horária mínima de 360 horas, na área específica ou afim do cargo para o qual
esteja concorrendo. 2,0 (dois) pontos para cada título apresentado.

03

06,00

Certificado, Publicação Oficial e/ou Certidão expedida por autoridade competente de aprovação
em Concurso Público para qualquer cargo de nível superior. Para cada documento probatório
válido o candidato receberá 01 (um) ponto. Não serão válidos documentos de Processos Seletivos.

05

05,00

04

PONTUAÇÃO MÁXIMA A SER OBTIDA NA PROVA DE TÍTULOS →

25,00

2. As pontuações definidas na tabela anterior serão atribuídas atendendo aos seguintes critérios:
2.1 - Não serão aceitos Documentos Probatórios extraídos de internet sem ser na forma de Ata Notarial expedida por Cartório
ou que não traga impressas informações sobre a verificação eletrônica de sua autenticidade, apócrifos e cópias não autenticadas
em cartório ou não conferidas com o original por servidor público do Município de Nossa Senhora de Lourdes ou
empregado/servidor da instituição emissora do documento, e também aqueles que não estejam devidamente identificados.
2.2 - Os certificados/diplomas de cursos deverão conter, além do título, a indicação do local e data de realização, e ainda sua
carga horária, sob pena de serem desconsiderados.
2.3 - Não serão considerados os possíveis recursos que busquem retificar ou complementar informações constantes ou que
deveriam constar nos documentos exigidos para a comprovação dos títulos.
2.3 - Não serão considerados os documentos que não estejam acompanhados do Requerimento de Avaliação de Títulos referido
nos itens 7.2.2 e seguintes, do Edital 001/2019, que regulamenta o Concurso Público de Nossa Senhora de Lourdes.
2.4 - Os pontos que excederem os valores máximos previstos serão desconsiderados.
NOSSA SENHORA DE LOURDES (SE), 23 de agosto de 2019.

FÁBIO SILVA ANDRADE
Prefeito(a) Municipal
COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO CONCURSO PÚBLICO
(Decreto Municipal n.º 025/2019, de 01 de agosto de 2019)

GERINALDO FERREIRA DA SILVA
Presidente

WASHINTON BARRETO ARAÚJO
Secretário

JOSÉ ROBERTO SANTOS MENEZES
Membro
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. PROGRAMA DE ESTUDO PARA CONHECIMENTOS BÁSICOS - (CB)
1.1. NÍVEIS BÁSICO E FUNDAMENTAL – PARA TODOS OS CARGOS
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; ortografia; acentuação gráfica; crase; pontuação; sinônimos e
antônimos; divisão silábica; classes de palavras; concordância nominal e verbal. Matemática: Conhecimentos numéricos –
operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais), desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e
proporções, porcentagem e juros, relações de dependência entre grandezas, sequências e progressões, princípios de
contagem. Conhecimentos Gerais: Regionalidade: Cultura popular, sociedade, segurança pública, política, economia,
personalidades, pontos turísticos, história e geografia do Brasil, do Estado de Sergipe e do Município de Nossa Senhora de
Lourdes/SE.

1.2. NÍVEL MÉDIO – PARA TODOS OS CARGOS
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; Problemas da língua culta; Tipologia textual, fonética, crase;
Ortografia; Classes de palavras; Análise sintática; Regência nominal e verbal; Concordância nominal e verbal; Pontuação.
Matemática: Conhecimentos numéricos – operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais),
desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e proporções, porcentagem e juros, relações de dependência entre
grandezas, sequências e progressões, princípios de contagem; Conhecimentos de estatística e probabilidade – representação
e análise de dados; medidas de tendência central (médias, moda e mediana); desvios e variância; noções de probabilidade;
Conhecimentos algébricos – gráficos e funções; funções algébricas do 1.º e do 2.º graus, polinomiais, racionais,
exponenciais e logarítmicas; equações e inequações; relações no ciclo trigonométrico e funções trigonométricas;
Conhecimentos algébricos/geométricos – plano cartesiano; retas; circunferências; paralelismo e perpendicularidade,
sistemas de equações. Conhecimentos Gerais: Regionalidade: Cultura popular, sociedade, segurança pública, política,
economia, personalidades, pontos turísticos, história e geografia, do Brasil, do Estado de Sergipe e do Município de Nossa
Senhora de Lourdes/SE.

1.3. NÍVEL SUPERIOR – PARA O TODOS OS CARGOS
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; Problemas da língua culta; Tipologia textual, fonética, crase;
Ortografia; Classes de palavras; Análise sintática; Regência nominal e verbal; Concordância nominal e verbal; Pontuação.
Conhecimentos Gerais: Regionalidade: Cultura popular, sociedade, segurança pública, política, economia, personalidades,
pontos turísticos, história e geografia, do Brasil, do Estado de Sergipe e do Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE.

2. PROGRAMA DE ESTUDO PARA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - (CE)
2.1 - PROGRAMAS DE ESTUDO PARA OS CARGOS DE NÍVEIS BÁSICO E
FUNDAMENTAL
2.1.1 – CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE
NÍVEIS BÁSICO E FUNDAMENTAL
A) DIREITO ADMINISTRATIVO: A.1. Conceito e fontes do direito administrativo. A.1.1 Regime jurídico
administrativo: princípios do direito administrativo. A.1.2 Princípios da Administração Pública. A.2 Administração
Pública: organização, descentralização, desconcentração, órgãos públicos. B) DIREITO CONSTITUCIONAL: B.1
Direito Constitucional, natureza, conceito e objeto. B.2 Fundamentos constitucionais dos direitos e deveres fundamentais.
B.3 Direitos e deveres individuais e coletivos. B.4 Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. B.5
Direitos sociais. B.6 Nacionalidade. B.7 Cidadania e direitos políticos. C) LEGISLAÇÃO MUNIPAL: C.1 Lei Orgânica
no Município de Nossa Senhora de Lourdes. C.2 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nossa Senhora de
Lourdes (Lei n.º 155/1999).

2.1.2 – VIGILANTE / 107001
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Crimes Contra o Patrimônio previstos no Código Penal Brasileiro. Noções de
segurança patrimonial. Segurança Física de Instalações. Noções de Prevenção e Combate a Incêndio. Trabalho em Equipe.
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Qualidade no Atendimento ao Público: comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse, presteza, eficiência,
tolerância, discrição, conduta, objetividade. Noções de Prevenção e Atendimento a Acidentes e Incidentes. Noções de
Primeiros Socorros. Relações humanas no trabalho. Equipamentos de Segurança (E.P.I. e E.P.C.). Ética e moral: princípios
e valores éticos. Ética e democracia: exercício da cidadania. Ética no serviço público.
2.1.3 – OPERADOR DE MÁQUINAS / 199040
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Trânsito Brasileiro, (CTB) – Lei nº 9.503/97 e suas alterações. Decreto
nº 6.488, de 19/06/2008, que regulamenta os artigos 276 e 306 da Lei nº 9.503/97 (CTB), disciplinando a margem de
tolerância de álcool no sangue e a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeitos de crime de trânsito.
Portaria nº 59/07 Denatran – Estabelece os campos de informações que deverão constar do Auto de Infração, os campos
facultativos e o preenchimento para fins de uniformização em todo território nacional. Resoluções do Conselho Nacional
de Trânsito (CONTRAN) em vigor. Conceitos e definições constantes no Código de Trânsito Brasileiro, (CTB) – Lei nº
9.503/97. Deliberações, Portarias e Resoluções em vigor do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN.
Conhecimentos Gerais da Máquina: Operação; Preparativos para funcionamento da Máquina; Parada do Motor; Painel de
controle; Combustível, fluidos e lubrificantes; Compartimento do Operador; principais controles de Operação; Controles da
caixa de mudanças; Instruções para o manejo da máquina. Manutenção e Lubrificação: Principais pontos de lubrificação:
Tabelas de manutenção periódica. Sistema de arrefecimento do motor: radiador, correias, bomba d'água. Sistema de
Combustível. Sistema Elétrico. Sistema de Frenagem. Sistema de Lubrificação do Motor. Sistema de Purificação de ar do
motor. Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção da Máquina. Procedimentos de Segurança. Funcionamento
Básico dos Motores. Direção. Freios. Pneus. Noções de Primeiros Socorros. Ética e moral: princípios e valores éticos.
Ética e democracia: exercício da cidadania. Ética no serviço público.
2.1.4 – MOTORISTA / 199041
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Trânsito Brasileiro, (CTB) – Lei nº 9.503/97 e suas alterações. Decreto
nº 6.488, de 19/06/2008, que regulamenta os artigos 276 e 306 da Lei nº 9.503/97 (CTB), disciplinando a margem de
tolerância de álcool no sangue e a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeitos de crime de trânsito.
Portaria nº 59/07 Denatran – Estabelece os campos de informações que deverão constar do Auto de Infração, os campos
facultativos e o preenchimento para fins de uniformização em todo território nacional. Resoluções do Conselho Nacional
de Trânsito (CONTRAN) em vigor. Conceitos e definições constantes no Código de Trânsito Brasileiro, (CTB) – Lei nº
9.503/97. Deliberações, Portarias e Resoluções em vigor do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN. Noções de
Mecânica: O Motor; Sistema de Transmissão e Suspensão; Sistema de Direção e Freios; Sistema Elétrico, Pneus e Chassi.
Conhecimentos Gerais do Veículo: Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo. Procedimentos de
Segurança. Funcionamento Básico dos Motores. Sistema de Lubrificação, Arrefecimento, Transmissão e Suspensão.
Direção, Freios e Pneus. Painel de instrumentos. Sistema Elétrico. Noções de Primeiros Socorros. Conhecimentos gerais
sobre o ofício. Manuseio, acondicionamento, guarda e manutenção dos equipamentos, utensílios e materiais utilizados no
serviço. Higiene no trabalho. Normas de Segurança no trabalho. Noções de Prevenção e Atendimento a Acidentes e
Incidentes. Relações humanas no trabalho. Equipamentos de segurança (E.P.I. e E.P.C.). Ética e moral: princípios e valores
éticos. Ética e democracia: exercício da cidadania. Ética no serviço público.

2.1.5 – MERENDEIRA / 199011
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de limpeza e higiene. Noções de Higienização (dependências,
equipamentos, materiais e utensílios). Equipamentos de Segurança (E.P.I. e E.P.C.). Alimentos e nutrientes. Fundamentos
básicos de nutrição. Técnicas de seleção de alimentos para o preparo de refeições. Recebimento, armazenamento e
acondicionamento dos alimentos. Cardápios. Alimentação escolar. Limpeza, manutenção e organização da cozinha.
Higiene pessoal. Higiene do manipulador de alimentos. Higiene do ambiente. Higiene dos alimentos. Higiene
equipamentos e utensílios. Estocagem de gêneros alimentícios e controle de estoque. Características dos alimentos.
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA). Saúde e segurança no trabalho e prevenção de acidentes. Programa Nacional
de Alimentação Escolar. Ética e Moral: princípios e valores éticos; ética e democracia; exercício da cidadania; ética no
serviço público.

2.1.6 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / 199003
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de limpeza e higiene; Destinação do lixo; Produtos apropriados para
limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc.; Pequenos reparos em instalações, mobiliários e utensílios;
Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, escolas, bem como de móveis e utensílios. Varrição de superfícies
diversas; Conhecimento, uso e conservação de ferramentas diversas; Limpeza de veículos e máquinas; Equipamentos de
Segurança (E.P.I. e E.P.C.). Noções de Hierarquia; Ética e Moral: princípios e valores éticos; ética e democracia; exercício
da cidadania; ética no serviço público.
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2.2 - PROGRAMAS DE ESTUDO PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
2.2.1 – CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
A) DIREITO ADMINISTRATIVO: A.1. Conceito e fontes do direito administrativo. A.1.1 Regime jurídico
administrativo: princípios do direito administrativo. A.1.2 Princípios da Administração Pública. A.2 Administração
Pública: organização, descentralização, desconcentração, órgãos públicos. A.3 Administração indireta e entidades
paralelas. A.4 Poderes da administração pública. A.4.1 Hierarquia: poder hierárquico e suas manifestações. A.4.2 Poder
disciplinar. A.4.3 Poder de polícia. A.4.4 Liberdades públicas e poder de polícia. B) DIREITO CONSTITUCIONAL:
B.1 Direito Constitucional, natureza, conceito e objeto. B.2 Fundamentos constitucionais dos direitos e deveres
fundamentais. B.3 Direitos e deveres individuais e coletivos. B.4 Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade. B.5 Direitos sociais. B.6 Nacionalidade. B.7 Cidadania e direitos políticos. B.8 Partidos políticos. B.9
Organização do Estado Brasileiro. B.10 Organização Política Administrativa. C) REDAÇÃO OFICIAL: C.1 Manual de
Redação Oficial da Presidência da República, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm>.
D) LEGISLAÇÃO MUNIPAL: D.1 Lei Orgânica no Município de Nossa Senhora de Lourdes. D.2 Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Nossa Senhora de Lourdes (Lei n.º 155/1999).

2.2.2 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / 304004
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de administração: conceitos, objetivos, evolução histórica, eficiência e
eficácia. Noções do processo administrativo: planejamento, organização, direção e controle. Organizações: fundamentos,
estruturas organizacionais tradicionais, tendências e práticas organizacionais. Noções de comportamento organizacional:
comunicação, liderança, motivação, grupos, equipes e cultura organizacional. Noções de RH: recrutamento, seleção,
treinamento, desenvolvimento e relações interpessoais. Noções de gestão de processos: ferramentas e conceitos.
Recebimento, Estoque e Expedição de material: controle de quantidade, tipo, classificação, qualidade, tamanho, validade,
características, nota fiscal (entrada) e requisição (saída) de material, estatística. Correspondência: protocolo de envio e
recebimento, distribuição. Operação de equipamentos de escritório, computadores, impressoras, copiadoras e outros.
Documentação: classificação, lançamentos e registros. Formulários em geral - Arquivo: finalidades, tipos, importância,
organização. Atendimento ao Público. Disciplina na execução dos trabalhos. Relações humanas no trabalho. Formas de
tratamento. Poderes Legislativo e Executivo Municipal. Conceito de contabilidade pública. (Regimes contábeis, conceito,
princípios, regime de caixa e regime de competência. Orçamento público, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias,
lei de orçamentos anuais, princípios orçamentários (programação, unidade, universalidade, anuidade, exclusividade,
clareza e equilíbrio). Noções de contabilidade púbica: Fases da despesa; Orçamento Público. Atos de pessoal. Licitações e
Contratos. Ética Profissional; Ética Pública; Ética no Setor Público. Ética e cidadania. Ética e moral. Informática: Sistema
Operacional Windows, Sistema Operacional Linux, Sistema Operacional Mac OS. Navegadores (Internet Explorer,
Mozilla Firefox e Google Chrome), Processador/Editor de Texto (MS Word / WordPerfect / BrOffice), Planilha Eletrônica
(MS Excel), Softwares livres, Conceitos básicos de Internet e Correio eletrônico.

2.2.3 – ATENDENTE DE FARMÁCIA / 312008
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A assistência à saúde no Brasil (O Sistema Único de Saúde e a logística dos
medicamentos). Noções básicas sobre os medicamentos. Terminologia básica relativa a medicamentos. Embalagem, rótulo
e bula de medicamentos. Terminologia básica relativa a medicamentos. Concentração de medicamentos (formas de
expressão e cálculo de concentração). Noções de farmacotécnica. Noções de farmacologia. Formas farmacêuticas e vias de
administração. Armazenamento e conservação de medicamentos. Princípios da dispensação de medicamentos. Noções de
administração de estabelecimento de saúde. Noções de organização e funcionamento de farmácia. Aquisição de
medicamentos e materiais. Noções de estoque de medicamentos, reposições e prazos de validade, tipo, classificação,
qualidade, tamanho, validade, características, nota fiscal (entrada) e requisição/receita (saída) de material, estatística.
Correspondência: protocolo de envio e recebimento, distribuição. Operação de equipamentos de escritório, computadores,
impressoras, copiadoras e outros. Uso racional de medicamentos. Medicamentos sujeitos a controle legal. Boas Práticas
Farmacêuticas. Equipamentos e noções de segurança e medicina do trabalho. Gestão de resíduos de serviços de saúde.
Atendimento ao público interno e externo.

2.2.4 – AUXINLIAR DE SAÚDE BUCAL / 312005
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Funções e atribuições do cargo de auxiliar de saúde bucal, conforme legislação
específica: Lei 11.889/08; Código de Ética Odontológica; Lei 5.081/66. Responsabilidade profissional e Ética profissional:
aspectos éticos do exercício profissional do auxiliar de saúde bucal. Recepção do Paciente. Administração e organização
dos serviços odontológicos. Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da
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cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatognático. Conhecimentos básicos da dentição permanente e
decídua por representação gráfica e numérica. Características gerais da irrupção dentária. Morfologia da dentição.
Biossegurança. Controle de Infecção no Consultório Odontológico: Esterilização e desinfecção. Processo de limpeza,
embalagem, esterilização, monitorização química e biológica no processo de esterilização em estufas e autoclaves.
Doenças transmissíveis na prática odontológica. Medidas de Prevenção para evitar a transmissão de doenças entre
pacientes e profissionais. Promoção de Saúde Bucal na Prática Clínica. Orientação sobre técnicas de higiene bucal.
Métodos preventivos contra a cárie dental e doenças periodontais: técnicas de aplicação. Princípios Ergonômicos na
Odontologia Clínica. Material de uso odontológico: classificação e manipulação. Instrumental odontológico: identificação,
classificação, técnicas de instrumentação, técnicas de afiação do instrumental periodontal. Conhecimento do
funcionamento e manutenção do equipamento odontológico. Aspiração e Isolamento do Campo Operatório. Revelação e
montagem de radiografias dentárias. Materiais e técnicas de moldagem, seleção de moldeiras, confecção de modelos de
gesso. Noções de radiologia, odontopediatria, dentística, prótese, cirurgia, endodontia. Sistema Único de Saúde: Lei
8.080/1990, Lei 8.142/1990, Norma operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma
Operacional da Assistência a Saúde - NOB-SUS de 2002.

2.2.5 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM / 302010
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei no 7.498/1986, Regulamentação do exercício da enfermagem. - Decreto no
94.406/1987, Do exercício de Enfermagem e da outras providências. - Princípios éticos e Código de Ética em Enfermagem.
- Fundamentos de anatomia, fisiologia, microbiologia, parasitologia, nutrição e higiene. - Fundamentos de enfermagem;
Exame fisico; Sinais vitais, peso e mensuração; Necessidades básicas do paciente; Administração de medicamentos; Tipos
de lesões cutâneas, úlcera por pressão e curativos. - Enfermagem em saúde pública; Lei 8.080/90; Lei 8.142/90;
Humanização e saúde; Política Nacional de Imunização; Programa de Saúde da Família; Doenças Crônicas Não
Transmissíveis; Doenças de notificações compulsórias; Vigilância Epidemiológica, Sanitária e das Doenças transmissíveis.
- Enfermagem médico-cirúrgica; Anatomia e fisiologia humana; Assistência e cuidados de Enfermagem a pacientes com
patologias dos Aparelhos e Sistemas: Urinário, Cardiovascular, Respiratório, Digestivo, Endócrino, Hematopoético e
Nervoso; Assistência nos períodos pré‐operatório, trans‐operatório e pós‐operatório; Central de Material Esterilizado:
conceitos, preparo, uso e cuidado com materiais esterilizados; Princípios e métodos de desinfecção e esterilização. Enfermagem em urgência e emergência; Assistência em situações de choque, parada cardio‐respiratória, politrauma,
afogamento, queimadura, intoxicação, envenenamento e picada de animais peçonhentos. - Enfermagem materno infantil;
Assistência e cuidados de Enfermagem à gestante, à parturiente e à puérpera nos programas de prevenção e de tratamento;
Patologias obstétricas; Métodos contraceptivos; Anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor feminino; Cuidados mediatos
e imediatos ao recém-nascido; Amamentação e o Papel do Técnico de Enfermagem na equipe materno-infantil. Enfermagem em saúde mental; Política de Saúde Mental; Assistência do Técnico de Enfermagem na promoção e
recuperação da saúde mental; Transtornos Mentais; Emergências psiquiátricas. - Segurança no trabalho; Norma
Regulamentadora 32; Biossegurança e Precaução Padrão; Acidentes do trabalho; Códigos e símbolos específicos de saúde
e segurança no trabalho. - Controle de infecção hospitalar; Equipamento de Proteção Individual; Higiene e profilaxia.

2.2.6 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / 302007
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Reforma Sanitária Brasileira e a Consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS;
- Lei 8.080/90; Princípios fundamentais, diretrizes, atribuições e competências das esferas governamentais do SUS. - Lei
8.142/90; Formas de financiamento e custeio do SUS. - Pacto pela Saúde: Consolidação do SUS e suas Diretrizes
Operacionais; Pacto pela Vida e suas Diretrizes Operacionais.- Política Nacional de Imunização: vacinas e soros definições, procedimentos gerais para a vacinação da população; educação em saúde. Lei Nº 11.350 - dispõe das
atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias; O trabalho do Agente Comunitário de
Saúde (Ministério da Saúde); cadastramento familiar e territorial; conceito de territorialização, micro-área e área de
abrangência; critérios operacionais para definição de prioridades; indicadores sócio-econômicos, culturais e
epidemiológicos; estratégia de avaliação em saúde, conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; conceitos e critérios de
qualidade da atenção à saúde, acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário, equidade; visita domiciliar;
condições de risco social; violência, desemprego, infância desprotegida, processo migratórios, analfabetismo, ausência ou
insuficiência de infra-estrutura básica; - Vigilância Epidemiológica, Sanitária e das Doenças transmissíveis; epidemiologia
em saúde conceitos e importância no controle das doenças e agravos à saúde; técnicas de levantamento das condições de
vida e de saúde/doença da população; conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia humanas: órgãos, sistemas finalidades e funcionamento; doenças infecciosas e parasitárias; medidas de prevenção e controle; doenças transmissíveis
evitáveis por vacinação. - Programa de Saúde da Família, conceitos e diretrizes. - Noções básicas, conceitos, diretrizes das
Política de Saúde Mental; Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher; Política Nacional à Saúde do
Homem; Política Nacional à Saúde da Criança; Política Nacional da Pessoa Idosa. -Noções básicas do Caderno de
Hipertensão e Diabetes Mellitus, valores preconizados para o diagnóstico de DM (tipo 1 e tipo 2) e Hipertensão e seus
estágios pré-clínicos; Doenças Crônicas Não Transmissíveis, tipos de transmissão e métodos preventivos; Lista de
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Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública; - Processo saúde e doença: tuberculose e
hanseníase. - Noções de primeiros socorros; controle nas hemorragias, nos ferimentos, entorses, no choque elétrico, nas
mordidas e picadas de animais. - Equipamentos de Proteção individual; - Conceitos: comunidade; controle social; Saúde;
acolhimento; eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva; saneamento e higiene.

2.3 – PROGRAMA DE ESTUDO PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
2.3.1 – CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE
NÍVEL SUPERIOR/ESPECIALISTA
A) DIREITO ADMINISTRATIVO: A.1. Conceito e fontes do direito administrativo. A.1.1 Regime jurídico
administrativo: princípios do direito administrativo. A.1.2 Princípios da Administração Pública. A.2 Administração
Pública: organização, descentralização, desconcentração, órgãos públicos. A.3 Administração indireta e entidades
paralelas. A.4 Poderes da administração pública. A.4.1 Hierarquia: poder hierárquico e suas manifestações. A.4.2 Poder
disciplinar. A.4.3 Poder de polícia. A.4.4 Liberdades públicas e poder de polícia. A.5 Improbidade administrativa. B)
DIREITO CONSTITUCIONAL: B.1 Direito Constitucional, natureza, conceito e objeto. B.2 Fundamentos
constitucionais dos direitos e deveres fundamentais. B.3 Direitos e deveres individuais e coletivos. B.4 Direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. B.5 Direitos sociais. B.6 Nacionalidade. B.7 Cidadania e direitos
políticos. B.8 Partidos políticos. B.9 Organização do Estado Brasileiro. B.10 Organização Política Administrativa. B.11
Organização dos Poderes. B.11.1 Poderes da União. B.12 Poder Legislativo: fundamento, atribuições, garantias de
independência. B.13 Processo Legislativo: conceito, objeto, espécies de atos normativos e procedimentos. B.14 Poder
Executivo. B.15 Forma e Sistema de Governo. B.16 Chefia de Estado e de Governo. B.17 Atribuições e responsabilidade
do Presidente da República. B.18 Poder Judiciário e organização da Justiça Brasileira. B.18.1 Garantias do Poder
Judiciário. C) REDAÇÃO OFICIAL: C.1 Manual de Redação Oficial da Presidência da República, disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm>. D) LEGISLAÇÃO MUNIPAL: D.1 Lei Orgânica no
Município de Nossa Senhora de Lourdes. D.2 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nossa Senhora de
Lourdes (Lei n.º 155/1999).

2.3.2 – ASSISTENTE SOCIAL / 406001
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética e Práxis Profissional – O Código de Ética Profissional de 1993 e o projeto
político da profissão. Instrumentos e Técnicas do Serviço Social; Instrumentalidade do Serviço Social. Políticas Públicas
de Trabalho e Renda. Gestão Social: Rede Social – Parcerias e Terceiro Setor; Elaboração de Projetos e Captação de
Recursos. Saúde e Serviço Social; Lei Orgânica da Saúde – LOS; Sistema Único da Saúde – SUS. Previdência Social;
Benefícios Previdenciários; Benefício de Prestação Continuada. Assistência Social; Lei Orgânica da Assistência Social –
LOAS; Sistema Único da Assistência Social – SUAS; Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social
– NOB/SUAS; Conferências da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social – PNAS; Benefícios
Eventuais; Planos de Assistência Social – diretrizes para elaboração; Atuação do Assistente Social no Centro de Referência
da Assistência social – CRAS; Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. Programa Bolsa
Família. Questões Contemporâneas e Serviço Social; Diversidade Cultural e Religiosa; Programa de Ações Afirmativas;
Questão Racial; Políticas Públicas para Mulheres; Políticas Públicas e minorias – população LGBTT; População em
Situação de Rua; Programas e Projetos para Enfrentamento da Pobreza Conselhos de Direitos (Idoso, Pessoas com
Deficiência, da Assistência Social; Violência, Drogas. Programa Fome Zero; Plano Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional. Política Pública para Crianças e Adolescentes; Estatuto da Criança e do Adolescente; Conselho de Direitos da
Criança e do Adolescente; Conselho Tutelar. Política Pública para Idosos; Estatuto do Idoso. Política Pública para Pessoas
com Deficiência (Auditiva, Visual, Motora e Mental). Política de Habitação Popular. Trabalhando com famílias;
Acolhimento Familiar. Serviço Social e Meio Ambiente. Serviço Social nas Escolas.

2.3.3 – FARMACÊUTICO / 402010
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos Básicos de Saúde Pública. SUS. Epidemiologia. Vigilância em
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Os Conselhos de Saúde. Sistema
de Informação em Saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento em Saúde e Diagnóstico
situacional. Noções de química orgânica. Código de Ética Farmacêutica. Legislação farmacêutica. Farmácia hospitalar.
Classificação de Medicamentos. Planejamento e controle de estoques de medicamentos e correlatos. Eletrólitos.
Farmacologia: Farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacotécnica. Formas farmacêuticas e vias de administração.
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Métodos fisiológicos aplicados à farmacologia. Ensaios biológicos. Fármacos que atuam no sistema nervoso. Fármacos:
neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios, cardiotônicos, anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, eméticos, antiheméticos, antitérmicos e antibióticos. Reações adversas a medicamento; interações e incompatibilidade medicamentosas.
Noções de pesquisa clínica, bioética e tipologia da pesquisa. Farmacognosia. Controle de qualidade. Nanotecnologia
farmacêutica. Biossegurança. Boas Práticas farmacêuticas. Farmacovigilância. Normas gerais de serviços de hemoterapia;
doação de sangue; Hemocomponentes e hemoderivados. Líquidos nutridores. Boas. SNGPC – Sistema Nacional de
Gerenciamento de Produtos Controlados. Diretrizes legais que controlam a aquisição, controle na dispensação e de
estoques, de medicamentos sob controle especial pertencentes a Portaria 344/1998 e RDC 20/2011.Assistência e Atenção
Farmacêutica. Legislações que regulamentam a profissão farmacêutica, o comércio e a manipulação de medicamentos
alopáticos e homeopáticos, produtos de higiene e limpeza, cosméticos e correlatos, além das ações de fiscalização sanitária
de produtos para a saúde, no âmbito de farmácias e drogarias. Gerenciamento de Resíduos.

2.3.4 – FISIOTERAPÊUTA / 402004
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia e fisiologia sistêmica; teorias do envelhecimento; avaliação e conduta
fisioterapêutica para as disfunções cardiovasculares, para as disfunções pulmonares, para as disfunções reumatológicas e
geriátricas, para as disfunções traumatológicas e ortopédicas, para as disfunções neurológicas, para as disfunções
dermatológicas, para as disfunções uroginecológicas; fisioterapia em pré e pós-operatório de cirurgias torácicas,
abdominais e ortopédicas; fisioterapia em Terapia Intensiva: avaliação fisioterapêutica através de exames de imagens,
abordagem cinesioterapêutica do aparelho locomotor e do sistema respiratório, síndrome de imobilismo, noções de
assistência ventilatória, monitorização respiratória e desmame; Fisioterapia Geral - cinesioterapia, eletroterapia, termo
terapia, fototerapia. 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,
termo terapia 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. Comportamento ético-profissional. Regulamentação das atividades do profissional.

2.3.5 – MÉDICO PSIQUIATRA / 412005
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Neuroanatomia funcional; desenvolvimento neural; neurofisiologia e
neuroquímica; psiconeuroendocrinologia; anamnese e avaliação psiquiátrica e neuropsicológica; exames laboratoriais e
outros exames diagnósticos em psiquiatria; delirium, demência e transtornos amnésicos; transtornos relacionados
asubstâncias e transtornos aditivos; esquizofrenia e outros transtornos psicóticos; transtornos do humor; transtornos de
ansiedade; transtorno obsessivo-compulsivo e de outros transtornos relacionados; transtornos relacionados a trauma e a
estressores; transtornos somatoforme; transtornos factídicos; transtornos dissociativos; transtornos sexuais e da identidade
de gênero; transtornos da adaptação; Transtornos disruptivos, do controle de impulsos e da conduta; transtorno da
personalidade; transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na infância ou na adolescência; sono normal e
transtornos do sono-vigília; transtornos da alimentação: anorexia nervosa, bulimia nervosa e obesidade; transtornos
dolorosos; psicofarmacologia e eletriconvulsoterapia; psicoterapias; tratamento de crianças e adolescentes; suicídio;
violência; saúde mental da mulher; psiquiatria geriátrica; Psiquiatria infantil; tratamento psiquiátrico de crianças e
adolescentes; psiquiatria forense; legislação em psiquiatria; atualizações em psiquiatria; Sistema Único de Saúde, Leis
Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção
Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos
Assistenciais. Portaria 2488 de 21 de Outubro de 2011 e a 154/2008 do Ministério da Saúde; Sistema Único de Saúde: Lei
8.080/1990, Lei 8.142/1990, Norma operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS; diretrizes para um
modelo de atenção integral em saúde mental no brasil; Ética geral e profissional.

2.3.6 – ENFERMEIRO / 402023
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei n.º 7.498/1986, Regulamentação do exercício da enfermagem. Estatuto da
Pessoa com Deficiência. Princípios Éticos e Código de Ética em Enfermagem. Fundamentos de anatomia, fisiologia,
microbiologia, parasitologia, nutrição e higiene. Fundamentos de enfermagem; Anamnese; Exame físico; Sinais vitais e
peso; Necessidades Humanas Básicas; Administração de medicamentos; Tipos de lesões cutâneas, úlcera por pressão e
curativos. Administração na Enfermagem; Teorias de Enfermagem; Protocolo de acolhimento e classificação de risco;
Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE); Diagnóstico NANDA. Enfermagem em Saúde Pública; Lei
orgânica de saúde a partir da Constituição de 1988; Lei 8.080/90; Lei 8.142/90; Programa Nacional das DST/AIDS e
Hepatites Virais; Humanização e saúde; Política Nacional de Imunização; Programa Nacional de Saúde do Idoso;
Programa de Saúde da Família; Doenças Crônicas não Transmissíveis; Doenças de notificações compulsórias; Vigilância
Epidemiológica; Vigilância Sanitária. Enfermagem em Saúde do Adulto; Anatomia e fisiologia humana; Assistência e
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cuidados de Enfermagem a pacientes com patologias dos Aparelhos e Sistemas: Urinário, Cardiovascular, Respiratório,
Digestivo, Endócrino, Hematopoético e Nervoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Enfermagem Médico-cirúrgica; Assistência
nos períodos pré‐operatório, trans‐operatório e pós‐operatório; Central de Material Esterilizado: conceitos, preparo, uso e
cuidado com materiais esterilizados; Preparo da sala de cirurgia; Princípios e métodos de desinfecção e esterilização.
Enfermagem em urgência e emergência; Assistência em situações de choque, sincope, parada cardio‐respiratória,
politrauma, afogamento, queimadura, intoxicação, envenenamento e picada de animais peçonhentos. Enfermagem materno
infantil; Assistência e cuidados de Enfermagem à gestante, à parturiente e à puérpera nos programas de prevenção e de
tratamento; Patologias obstétricas; Métodos contraceptivos; Anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor feminino;
Cuidados mediatos e imediatos ao recém-nascido; Amamentação. Enfermagem em Saúde Mental; Política de Saúde
Mental; Assistência do Enfermeiro na promoção e recuperação da saúde mental; Transtornos Mentais; Emergências
psiquiátricas. Segurança do trabalho; NR 6, Equipamento de Proteção Individual; NR 32, Biossegurança e Precaução
Padrão; Acidentes do trabalho; Códigos e símbolos específicos de saúde e segurança no trabalho. Controle de infecção
hospitalar; Higiene e profilaxia.

2.3.7 – ODONTÓLOGO / 402019
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Odontologia social e preventiva (Definições de Saúde, caracterização e
hierarquização dos problemas de odontologia social, níveis de prevenção e de aplicação, epidemiologia em saúde bucal,
unidades de medida: índices, planejamento em saúde bucal, normas operacionais para execução de levantamentos em
odontologia, sistema incremental, educação para a saúde, ações de vigilância sanitária, Cárie: doença multifatorial,
Microbiologia aplicada à cariologia, Nutrição, dieta e cárie, Avaliação do risco/atividade de cárie, prevenção de doenças
bucais, técnicas de escovação, métodos de utilização do flúor sistêmico e tópico, selantes de fóssulas e fissuras, aspectos
clínicos e epidemiológicos da fluorose). Odontologia Legal (Direitos e deveres do CD no exercício da profissão,
responsabilidade profissional do CD frentes às leis civis, penais e trabalhistas, segredo profissional e sua importância para
o CD, exercício lícito e ilícito da odontologia, documentos legais e sua importância para o CD, Código de Ética
profissional; Lei 5.081/66; Resolução CFO 63/2005 atualizada). Odontopediatria e Ortodontia (Abordagem da criança no
tratamento odontológico, Psicologia aplicada à odontopediatria, Estruturas, crescimento e desenvolvimento crânio-facial,
Biogênese da oclusão, Ortodontia preventiva, Terapia pulpar em dentes decíduos, Exodontia de dentes decíduos,
Tratamento restaurador em dentes decíduos, Traumatismo - conduta clínica). Radiologia: efeitos biológicos da radiação
(radiobiologia). Princípios de formação da imagem e técnicas radiográficas. Proteção radiológica. Anatomia radiográfica
oral. Exames radiográficos intra e extra-bucais. Técnicas de localização com filmes intrabucais. Tomografia
computadorizada. Interpretação radiográfica. Alterações radiográficas do elemento dental. Patologia radiográfica do
periodonto. Patologia radiográfica óssea. Radiologia digital. Materiais dentários: compósitos dentais diretos e indiretos.
Cimentos de ionômero de vidro. Compômeros. Silorano. Sistemas adesivos. Resinas acrílicas. Cerâmicas dentais. Ligas
metálicas. Ceras odontológicas. Materiais de moldagem. Gessos e revestimentos para fundição. Cimentação: materiais e
métodos. Semiologia/Patologia: princípios fundamentais na conduta do paciente em semiologia. Semiotécnica do exame
clínico. Exames complementares. Alterações bucais dentro dos padrões de normalidade. Caracterização e nomenclatura das
lesões bucais. Defeitos de desenvolvimento da região bucal e maxilofacial. Fisiologia e patologia das glândulas salivares.
Manifestações bucais das doenças sexualmente transmissíveis. Interação entre doenças bucais e doenças sistêmicas.
Halitose. Xerostomia. Dor orofacial. Câncer bucal. Anormalidades dentárias. Infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias
e virais. Patologia epitelial. Cistos e tumores odontogênicos. Patologia óssea. Biossegurança: assepsia e antissepsia. Cadeia
asséptica. Equipamentos de proteção individual e de equipamentos. Degermação das mãos e lavagem do instrumental.
Desinfecção e esterilização de instrumentos. Descontaminação de superfícies. Acidentes com materiais biológicos.
Tratamento de resíduos e materiais perfurocortantes. Farmacologia aplicada: prescrição medicamentosa. Analgésicos. Antiinflamatórios. Antimicrobianos. Interações medicamentosas. Anestésicos locais. Reações adversas a medicamentos. Uso de
medicamentos em pacientes especiais. Cobertura antibiótica. Anestesiologia (farmacologia dos anestésicos locais,
anestesias infiltrativas, anestesias tronculares, anestesia em pacientes especiais, complicações decorrentes de anestesia
local).Cirurgia Buco-Maxilo-Facial (equipamentos e instrumentais cirúrgicos, princípios de técnica cirúrgica, indicações e
contra-indicações da exodontia, princípios de exodontia simples - via alveolar, princípios de exodontia via não alveolar,
fisiologia do processo de reparo alveolar e cicatrização em feridas de extração dental, pós-operatório em exodontias,
acidentes e complicações das exodontias). Dentística restauradora: Princípios de cariologia. Materiais restauradores
temporários. Isolamento do campo operatório. Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores. Restaurações de
dentes anteriores fraturados. Colagem de fragmentos. Facetas estéticas. Clareamento dental. Microabrasão do esmalte.
Lesões cervicais não cariosas e hipersensibilidade dentinária. Tratamentos conservadores do complexo dentino-pulpar.
Restauração de dentes tratados endodonticamente. Síndrome do dente trincado. Restaurações minimamente invasivas.
Adesão aos tecidos dentários. Periodontia: anatomia do periodonto. Etiologia das doenças periodontais: microbiologia e
imunologia da doença periodontal, papel do biofilme e cálculo, fatores genéticos e sistêmicos e outros fatores locais
associados. Fatores modificadores da doença periodontal. Diagnóstico e classificação das doenças periodontais. Lesões
endopério. Terapia periodontal básica. Uso de antissépticos e antibióticos na terapia periodontal. Terapia periodontal
cirúrgica e regenerativa. Prótese dentária (Reabilitação oral com PT, PPR, PPF, Planejamento em Prótese, Princípios de
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relacionamento maxilomandibular, Moldagens inicial e funcional, Biomecânica das próteses, Preparos para Prótese fixa e
removível, Proservação, Disfunções da Articulação Temporo-mandibular). Sistema Único de Saúde: Lei 8.080/1990, Lei
8.142/1990, Norma operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da
Assistência a Saúde - NOB-SUS de 2002.

2.3.8 – NUTRICIONISTA / 402008
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos em nutrição humana: Digestão, absorção e metabolismo dos
macronutrientes (carboidratos, lipídios e proteínas) e micronutrientes (Vitaminas e Minerais); Métodos para estabelecer os
requerimentos nutricionais; Nutrição nas diferentes fases da vida: Gravidez, lactação, infância, adolescência, adulto e
idoso; Avaliação nutricional nos diferentes grupos etários; Dietoterapia para Diabetes Mellitus, HAS (Hipertensão Arterial
Sistêmica), dislipidemias, obesidade, magreza, distúrbios do trato digestório, renais e cardiovasculares; Fisiopatologia,
dietoterapia, prescrição e evolução dietética nas doenças hepáticas, gastrintestinais, pancreáticas, renais, pulmonares,
cardiovasculares, câncer, obesidade, desnutrição, intolerâncias e alergia alimentares, diabetes mellitus, geriatria, gravidez,
lactação e no paciente crítico. Doenças transmitidas por alimentos (Profilaxia; Fontes de contaminação; Vias de
transmissão; plano de prevenção e condutas). Nutrição enteral e parenteral; Nutrição Materno-infantil: Aleitamento
materno, indicadores de avaliação nutricional do crescimento, Métodos para avaliar o crescimento e desenvolvimento
(NCHS e OMS); Alimentação coletiva: Administração dos serviços de alimentação e nutrição, análise dos perigos e pontos
críticos de controle (APPCC) e toxinfecção alimentar; Legislação sobre condições higiênico sanitárias e boas práticas de
fabricação; Saúde do Consumidor; Técnica dietética: composição e classificação dos alimentos (seleção, conservação e
armazenamento); Nutrição e saúde pública: Legislação do Sistema Único de Saúde, políticas públicas na área de
alimentação e nutrição, desnutrição calórico-protéica e carências nutricionais; Estatuto da Criança e do Adolescente;
Atenção Primária e Promoção da Saúde. Programa Nacional de Alimentação Escolar; Legislação e Código de Ética
Profissional Regulamentação das atividades do profissional de nutrição; Ética geral e profissional.

2.3.9 – EDUCADOR SOCIAL / 401047
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação: concepções e tendências;
conceitos; principais pensadores e fundamentos. Fundamentos psicológicos e biológicos da Educação: conceitos básicos e
principais teorias de aprendizagem; desenvolvimento de competências e aprendizagem significativa; plasticidade cerebral,
memória e inteligência; Teorias Psicogenéticas. Educação e Diversidade. Educação Especial; Educação Inclusiva (da
antiguidade aos dias atuais). Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015. Conceitos; teorias do currículo; planejamento
curricular; currículo e conhecimento; integração curricular; abordagens curriculares na contemporaneidade. Didática e suas
teorias e práticas; planejamento do ensino: objetivos educacionais, seleção e organização de conteúdo; estratégias,
métodos, técnicas e recursos de ensino-aprendizagem; prática docente; relação professor aluno; novas práticas. Teoria
Geral da Educação Social; Pedagogia Social; Ações Socioeducativas; Atuação do profissional de pedagogia no serviço
público; Assistência Social no Brasil; SUAS; Movimentos sociais no Brasil e no mundo; Programas Governamentais de
Assistência Social. Fundamentos Legais: - Constituição da República Federativa do Brasil e a Educação; O Estatuto da
Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990; Lei nº 9.394/96, LDB; LOAS- Lei Orgânica de Assistência Social nº
8.742/1993; Sistema Único de Assistência Social, Lei n.º 12.435/2011; Estatuto do Idoso, Lei no 10.741/ 2003; Política
Nacional do Idoso; Política Nacional de Saúde Mental ,Lei n.º 10.216/2001; Lei Maria da Penha, Lei n.º 11.340/2006;
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE; Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015.

2.3.10 – PEDAGOGO / 401015
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação: concepções e tendências;
conceitos; principais pensadores e fundamentos. Fundamentos psicológicos e biológicos da Educação: conceitos básicos e
principais teorias de aprendizagem; desenvolvimento de competências e aprendizagem significativa; plasticidade cerebral,
memória e inteligência; Teorias Psicogenéticas. Educação e Diversidade. Educação Especial; Educação Inclusiva (da
antiguidade aos dias atuais). Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015. Conceitos; teorias do currículo; planejamento
curricular; currículo e conhecimento; integração curricular; abordagens curriculares na contemporaneidade. Didática e suas
teorias e práticas; planejamento do ensino: objetivos educacionais, seleção e organização de conteúdo; estratégias,
métodos, técnicas e recursos de ensino-aprendizagem; prática docente; relação professor aluno; novas práticas.
Fundamentos, práticas e políticas de avaliação institucional; abordagens de aprendizagem, instrumentos e técnicas de
avaliação; conceitos, funções, modalidades, categorias e etapas da avaliação; avaliação da aprendizagem. Fundamentos
Legais: - Constituição da República Federativa do Brasil e a Educação; O Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº
9.394/96; Lei nº 9.424/96; Parecer CNE/CEB nº 04/98 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental;
Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; Parecer CNE/CEB
nº 22/98 - Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil; Resolução CNE/CEB nº 01/99 - Institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil; Parecer CNE/CEB nº 17/2001- Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Especial; Lei Federal nº 11.114/05 - Altera a LDB - Lei 9.394/96: Obrigatoriedade do início do Ensino
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Fundamental aos seis anos de idade; Parecer CNE nº 18/ 05 - 0rientações para a matrícula das crianças de 6 (seis) anos de
idade no Ensino Fundamental; Resolução CNE/CEB nº 03/05 - Normas nacionais para a ampliação do Ensino Fundamental
para nove anos de duração; Diretrizes e fundamentos legais para a educação básica, educação de jovens e adultos e
educação especial; Parâmetros Curriculares Nacionais (1ª a 4ª séries, 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. Psicopedagia.
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Nossa Senhora de Lourdes (Lei Complementar
004/2009).

2.3.11 – PROFESSOR DE CIÊNCIAS / 401004
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Aspectos metodológicos do Ensino das Ciências Biológicas; A relação entre o
ensino-aprendizagem de ciências biológicas e a preservação da vida; Origem da vida; Teoria e evolução celular,
funcionamento da célula, a organização celular, aspectos físicos químicos e estruturais; reprodução celular; Metabolismo
Energético das células. Características anatômicas e fisiológicas do ser humano: aspectos básicos na organização e
fisiologia das funções de nutrição, respiração, circulação e excreção; Integração e controle corporal; Revestimento, suporte
e movimento; Sistemas digestórios, circulatórios, respiratórios, excretor, venoso, endócrino, reprodutor, locomotor,
nervoso, órgãos dos sentidos; Relações do sistema imunológico com parasitas; A transmissão da vida – herança biológica,
a hereditariedade e o meio ambiente; Ecologia: ecossistema, relações tróficas e biomas; O homem e a biosfera: poluição e
degradação ambiental; Aquecimento Global; Desenvolvimento sustentável. Citologia, organelas e funções; Embriologia e
Histologia; etapas do desenvolvimento embrionário e formação de tecidos; Os Seres vivos: origem e evolução biológica
dos seres vivos, contribuição do organismo, nomenclatura biológica e linhas evolutivas. Vírus. Classificação e
características gerais dos seres vivos. Caracterização, importância ecológica, econômica e diversidade dos seguintes reinos:
Monera, Protoctista, Fungi, Plantae, Animalia; Genética e evolução: Diversidade de espécies, especiação e coevolução;
Biotecnologia; O papel social do educador em contexto escolar: pedagogia de projetos e interdisciplinaridade; Parâmetros
Curriculares para o ensino das Ciências Naturais e Biológicas Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do
Município de Nossa Senhora de Lourdes (Lei Complementar 004/2009).

2.3.12 – PROFESSOR DE INGLÊS / 401027
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Concepções de linguagem; Alfabetização e letramento; A língua como forma de
interação; Gêneros discursivos; Princípios metodológicos do ensino da língua inglesa, bem como da língua portuguesa.
Leitura e interpretação de textos autênticos em língua inglesa. Identificação dos mecanismos que conferem coesão e
coerência ao texto; relação texto-contexto. Estrutura e formação de palavras: processos de derivação e composição de
vocábulos em língua inglesa. Antônimos, sinônimos, falsos cognatos. Aspectos morfossintáticos; Substantivos (caso,
número, gênero, concordância); Pronomes (classificação, uso, concordância, referenciação). Adjetivos (classificação,
concordância, posição, flexão). Advérbios (classificação, uso, posição na sentença). Conjunções (classificação, uso).
Preposições (uso, classificação, combinações nominais e verbais). Verbos: tempo, modo, voz. Verbos frasais. Discurso:
discurso direto, relatado, direto livre e relatado livre e sua função comunicativa no texto Gêneros textuais e ensino de
línguas: características dos textos, uso e funções da linguagem. Sintaxe da sentença simples e complexa. As variantes
linguísticas e o ensino de línguas. Aspectos morfossintáticos da língua portuguesa. Aspectos pedagógicos para o ensino de
línguas: a questão da leitura e da escrita em língua materna e estrangeira. Ensino de línguas e interculturalidade. Línguas
estrangeiras para finalidades específicas. O papel social do educador em contexto escolar: pedagogia de projetos e
interdisciplinaridade. Ética geral e profissional. Parâmetros Curriculares para o ensino de línguas estrangeiras. Línguas
estrangeiras no quadro da Base Nacional Comum Curricular. Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do
Município de Nossa Senhora de Lourdes (Lei Complementar 004/2009).

2.3.13 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA / 401007
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Desportos: Regras, principais desportos aplicados na escola (futsal, voleibol,
basquetebol, handebol e atletismo); Recreação: Jogos espontâneos e dirigidos, jogos pré-desportivos; Atividades rítmicas e
expressivas aplicadas na escola; Fundamentos da Ginástica; Lutas: Judô e capoeira na escola; Crescimento da criança e do
adolescente, diferenças psicofísicas entre idades; Metodologia e didática do ensino de educação física, abordagens
metodológicas e novas perspectivas para a Educação Física; Psicomotricidade: conceitos básicos, desenvolvimento
psicomotor da criança em idade escolar e influências no rendimento escolar; Medidas epidemiológicas e definições em
atividade física; Relação entre atividade física, aptidão física e saúde; Sistemas metabólicos durante a atividade física;
Adaptações fisiológicas à prática regular de atividade física; Resposta fisiológica durante e na recuperação do exercício;
Primeiros Socorros; A prática desportiva e a saúde física e mental; Lei de diretrizes e bases da educação – LDB;
Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Física (ensino fundamental); Inovação Pedagógica: pedagogia de
projetos e interdisciplinaridade; Inclusão nas aulas de educação física. Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do
Município de Nossa Senhora de Lourdes (Lei Complementar 004/2009).
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2.3.14 – PSICÓLOGO / 402006
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conceitos e bases da práxis psicológica. Psicologia da personalidade e do
desenvolvimento. Abordagens Psicológicas: Psicanálise; Terapia Comportamental; Terapia Comportamental Cognitiva;
Humanismo; Gestalt. Psicologia da educação, do trabalho, da saúde, comunitária e a atuação do profissional de psicologia
nessas áreas. Psicologia Social: as instituições, o indivíduo e suas relações. A atuação do psicólogo em equipes
interdisciplinares e transdisciplinares. Psicopedagogia. Psicopatologia geral: características e causas dos transtornos
mentais na infância, na adultez e no idoso. Hipótese diagnóstica; Classificação e tratamento dos transtornos mentais e do
comportamento da CID-10. Psicodiagnóstico e testes psicológicos projetivos e psicométricos. Teorias e abordagens
psicoterápicas. Neuropsicologia. Política Nacional de Saúde Mental Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Código de ética
profissional do psicólogo. Resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Regras para a elaboração de documentos escritos
produzidos pela(o) psicóloga(o) no exercício profissional.
NOSSA SENHORA DE LOURDES (SE), 23 de agosto de 2019.
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