
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
• ••"'  /. •;    ;         CEP 36290-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

V"V'''EDITAL N 001/2002

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPELA NOVA.

0Exmo. Sr. Manoel Moreira Barbosa, Prefeito do Município de Capela Nova, torna
público que estarão abertas, no período a seguir indicado, inscrições ao Concurso
Público para Provimento de Cargos Efetivos da Administração Direta, vagos e a vagarem
na data de validade do concurso, conforme a necessidade da Prefeitura, sendo realizado
a cargo da empresa CONSULT - Consultoria Técnica Municipal Ltda., nos termos das
Leis nos 032/90 e 644/2002 e as demais normas estabelecidas neste Edital.

1- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS E OUTROS DADOS
1.1 - São os constantes dos Anexos I e II, que fazem parte integrante deste Edital.
1.2-O regime jurídico único é estatutário.

2- DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO'
2.1- Ser brasileiro nato ou naturalizado;•,
2.2- Estar em dia com as obrigações eleitorais;^

2.3- Se masculino, estar quites com as obrigações militares;
2.4- Ter, na data da posse no cargo, idade mínima de 18 anos;

2.5- Possuir os requisitos exigidos no Anexo I, quando da posse do servidor;
2.6-Gozar de boa saúde física e mental;

2.7 - Não ter sido dispensado da Prefeitura Municipal de Capela Nova, por justa causa ou
exonerado a bem do serviço público.V

3- DAS INSCRIÇÕES
3.1- Local: Prefeitura Municipal de Capela Nova.:
3.2- Endereço: Rua Lopes de Assis, 09, Centro.
3.3- Período: 09/09/02 a 20/09/02 exceto sábados, domingos e feriados;
3.4-Horário: De 12:00 às 18:00 horas;;  ^
3.5 - Documentação exigida: O candidato deverá apresentar no ato da inscrição,
pessoalmente, os seguintes documentos:, 

a) Requerimento preenchido em modelo fornecido no local das inscrições, no
qual o candidato declara atender as condições exigidas para a inscrição e submeter-se às
normas expressas neste Edital;

: b) Comprovante de depósito, recolhido na Agência do Banco Bemge, em favor
da empresa CONSULT - Consultoria Técnica Municipal Ltda., conta n 011865-3, Agência
n 542-1, correspondente ao valor da inscrição;v

c) Para os candidatos ao cargo de Professor Municipal II, envelope dos títulos,
conforme item 9 deste Edital;



4-DAS PROVAS
4.1 - O Concurso Público constará das seguintes provas:

4.1.1 - Assistente Social, Bioquímico, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Odontólogo;

Prova de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos da área a nível superior.
Valor da Prova: - Múltipla escolha .......... 100 pontos

4.1.2- Professor Municipal II;f
Prova de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos de Magistério a nível de 2o
grau.

Valor da Prova: - Múltipla escolha100 pontos

R$26,30
R$38,20
R$33,70
R$23,30
R$96,00
R$38,20
R$74,64
R$99,55
R$80,00
R$80,00
R$80,00
R$33,70
R$80,00
R$23,30
R$80,00
R$80,00
R$20,00
R$80,00
R$43,20
VALOR

Supervisor de Saúde
Professor Municipal II
Operador de Máquinas
Oficial Especializado
Odontólogo
Motorista
Médico Plantonista II
Médico Plantonista 1
Médico Pediatra
Médico Ginecologista
Médico Clínico Geral
Inspetor de Obras
Fisioterapeuta
Escriturado
Enfermeiro
Bioquímico
Auxiliar de Serviços Gerais
Assistente Social
Assistente Administrativo

CARGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
CEP 36290-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS ^\

d)O candidato que efetuar o recolhimento da taxa de inscrição por cheque,
terá sua inscrição confirmada após a compensação do mesmo, ficando automaticamente
anulada a inscrição do candidato cujo cheque tenha sido devolvido por insuficiência de
fundos;     \^. ;  *       -: ^^.v*-:.   • „/•    *..._;-.'- /;\;.::^;?.;.::. ;: = ^ ;•,-..;•^..; :^-,,....•,^.

e)Se deficiente físico, deverá apresentar no ato da inscrição atestado médico,
declarando também, sua aptidão para o cargo escolhido.

3.6- A inscrição poderá ser feita, também, por procuração, devidamente elaborada e
autenticada^-:   •• :  • '   '' \..:7 'Y^'••"'. vy '•'*^" ::-> '7 •• '       * 7:7' 777.^ ~:- \'^:i " ,-   ;":

3.7- Valor da taxa de inscrição:
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4.1.3- Supervisor de Saúde;

Prova de múltipla escolha de Português, Matemática e Conhecimentos Específicos de
Enfermagem a nível de 2o grau.
Valor da Prova: - Múltipla escolha100 pontos

4.1.4- Assistente Administrativo;
Prova de múltipla escolha de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais a nível de
2o grau.• ,.;.:.;vv

Prova prática de Informática.
Valor das Provas: - Múltipla escolha ..^....../::. 80 pontos

-Prática de informática .... 20 pontos

4.1.5- Escriturado;

Prova de múltipla escolha de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais a nível de
1o grau.1':,    . •;•<•* y. •>'.-• •.,  ^-:•,     \-;-yí%\ ^••"'-•.   ;..•..•;•    .       : ^

Prova prática de Informática.
Valor das Provas: - Múltipla escolha ................. 80 pontos

-Prática de informática. 20 pontos

4.1.6- Inspetor de Obras;
Prova de múltipla escolha de Português, Matemática e Conhecimentos Específicos da
área a nível de 1o grau. -;'<••

Valor da Prova: - Múltipla escolha100 pontos

4.1.7- Motorista II, Operador de Máquinas;
Prova de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos.!
Prova prática    ::>,„•,..'-..," !s  •>:^,/•   ^V-V • •'•-•%• V

Valor das Provas; - Múltipla escolha 50 pontos^
:^•-Prática 50 pontos^

4.1.8-Auxiliar de Serviços Gerais I, Oficial Especializado;
Prova de múltipla escolha de: Português, Matemática e Conhecimentos gerais a nível de
4a série do 1o grau.
Valor da Prova: - Múltipla escolha100 pontos

4.1.9-Médico;
Prova de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos da área para a qual o candidato
fez a opção, conforme anexo II. '•..-,.V ;%

Valor da Prova: - Múltipla escolha .......... 100 pontos^v

4.2* As provas constarão de questões de múltipla escolha, exceto as práticas   .
específicas, as de informática e Títulos para o cargo de Professor Municipal II.

4.3- Os programas das provas serão os descritos no Anexo III, que faz parte integrante

deste Edital.
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5-DAS VAGAS
5.1- As vagas serão as constantes dos Anexos I e II, que fazem parte integrante deste
Edital;:  ,: >
5.2- Conforme dispõe o Decreto n 3.298/99 e a Lei Municipal n 517/93, serão
reservados aos portadores de deficiência 05% (Cinco por cento) dos cargos em todos os
níveis.
5.2.1- Sempre que a aplicação do percentual supra citado, resultar em número
fracionário, arredondar-se-á a fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) para o
número inteiro subseqüente e a fração inferior a 0,5 (cinco décimos) para o número
inteiro anterior.
5.2.2- A comprovação da deficiência será feita sem ônus, por meio de laudo, emitido
após perícia realizada por junta médica oficial ou por empresa especializada em Medicina
do Trabalho designada pelo Município.
5.2.3- Às vagas destinadas aos deficientes, não aparecendo interessados ou aprovados,

serão preenchidas pelos outros candidatos.^

6- DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA E PRÁTICA
6.1- As provas realizar-se-ão na cidade de Capela Nova, no dia 19 de outubro de 2002
em local e horário que serão divulgados no saguão da Prefeitura no dia 14 de
outubro de 2002.
6.2- Não será admitida a realização de prova fora do local designado, exceto nos casos
de força maior, e devidamente autorizados pela comissão fiscalizadora do concurso.
6.3- As provas práticas específicas e de informática serão realizadas em local e horário a
ser divulgado na hora da realização das provas de múltipla escolha.
6.4- O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com 30 (trinta)
minutos de antecedência, portando lápis preto n  02, borracha macia, caneta
esferográfica (azul ou preta), carteira de identidade e o comprovante da ficha de
inscrição.
6.5- Não será permitida a entrada de candidatos após o início de qualquer prova nem
permitido o porte e a utilização de aparelhos celulares ou similares, bem como de
calculadoras.

7- DA PROVA DE INFORMÁTICA
7.1- A prova de informática constará de cópia de textos e tabelas e será realizada de
acordo com as instruções e critérios de avaliação estabelecidos por ocasião da mesma.
7.2- Para a prova de informática serão convocados somente os candidatos estabelecidos
nos itens 4.1.4 e 4.1.5 deste Edital.

8- DO JULGAMENTO DAS PROVAS
8.1- As provas constantes do item 01, e suas letras, do título 4, terão o valor total de 100
(cem) pontos e serão de caráter eliminatório, exceto a Prova de Títulos para o cargo de
Professor Municipal II.•".:.
8.2- O total de pontos será a nota da prova (múltipla escolha e prática) acrescidos dos
pontos obtidos na análise dos títulos apresentados e aceitos para o cargo de Professor
Municipal II.
8.3- Estará eliminado do concurso, o candidato que obtiver nota inferior a 50%
(cinqüenta por cento) em quaisquer das provas (múltipla escolha e/ou prática).



10-DA CLASSIFICAÇÃO
10.1- A classificação final será feita em ordem decrescente de acordo com o total de
pontos obtidos na prova objetiva e prática e de títulos para o cargo de Professor
Municipal II.
10.2- Na hipótese de empate no resultado final, será dada a preferência, para efeito de
classificação, sucessivamente ao candidato:
,  com maior tempo de serviços prestado na Prefeitura de Capela Nova;
.  o mais idoso;^
.  for morador em Capela Nova.

11 - HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS E PRAZO DE VALIDADE
11.1 - O resultado final do concurso público será homologado pelo Prefeito do Município
de Capela Nova. Depois de homologado, o resultado final será publicado.

03

04

05

•     '     '    I

PONTOS

Fotocópia autenticada do
Certificado de Conclusão,
com indicação da carga
horária.

Fotocópia autenticada do
Diploma de grau de Mestre

Fotocópia autenticada do
diploma de grau de doutor

COMPROVAÇÃO

POS-GRADUAÇAO

MESTRADO

DOUTORADO
TÍTULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
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8.4- O não comparecimento a prova, excluirá automaticamente o candidato do concurso
público.
8.5- Não haverá em hipótese alguma, segunda chamada, vista ou revisão de provas.

9-DOS TÍTULOS
9.1- A pontuação para a Prova de Títulos para o cargo de Professor Municipal II relativa
à diplomas e certificados de conclusão de cursos, levará em conta a pertinência do Título
com a área de atuação do cargo em questão. Os pontos obtidos nesta situação poderão
ser cumulativos até o máximo de 20 (vinte) pontos.
9.2- Serão aceitos como comprovantes válidos para a Prova de Títulos do cargo de
Professor Municipal II, fotocópias autenticadas dos seguinte documentos:
.  Para Cursos de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado - Certificado de conclusão

fornecido por entidade reconhecida pelo MEC.
.  Os candidatos com titulação deverão entregar os títulos a serem avaliados no ato da

inscrição, dentro de um envelope próprio. Não serão aceitos títulos entregues fora do
prazo estabelecido.

:'.'; Os títulos, em fotocópias devidamente autenticadas (frente e verso), separadamente,

deverão estar legíveis e identificáveis e serão entregues em envelope lacrado,
contendo, do lado de fora, o nome completo do candidato, o número de inscrição, a
indicação de Concurso Público do Município de Capela Nova - Edital n 001/2002 e o
nome do cargo.

Ml.
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11.2- A partir da data de publicação do resultado final, inicia-se o prazo de validade do
concurso público, que é de 02 (dois) anos podendo ser prorrogado por igual período, por
ato do Prefeito,  v í-Y ^ . .:.'u ::; ^:^-.; Vv..-.y--. H':'-v .-...-•<^   .;>•. ...  . • >•: '*-.-./•  ;- ^*:: .:=..., \

11.3- A aprovação no concurso público, ainda que no limite das vagas existentes,
assegurará ao concorrente apenas expectativa de direito à nomeação, segundo a
rigorosa ordem de classificação, por cargo, ficando a concretização desse ato
condicionado à observância das disposições legais pertinentes e ao exclusivo interesse e
conveniência do Município.

12-DOS RECURSOS
12.1^- Caberá recurso contra questão de prova, dentro de 02 (dois) dias úteis apc^ a
divulgação do gabarito.   •- ^ >.-'V "^'•"'••" •^-.:'-1.'.'-%':/ ;-•'•,•^.  ::

12.2- O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter dados que informem sobre a
identidade do Reclamante e seu número de inscrição, com as seguinte especificações:

Folhas separadas para questões diferentes; -      <^    ^:

Indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta
do gabarito; ;,;y* !';'::   •--   •^->•:; '•^ •   ^   •      ."•. • •^ ;•••-.     ^ ,^-;. Y:;;v. Y-

Para cada questão, argumentação lógica e consistente, bem como, a bibliografia
pesquisada;^: >
Na folha deve constar o nome, o número de inscrição, o nome do cargo pretendido,
questões recorridas, o endereço completo, inclusive com o respectivo CEP e a
assinatura do candidato;    ,....... :i..

.  Admitir-se-á um único recurso por candidato, desde que devidamente fundamentado.
12.3- Caberá recurso à Empresa Realizadora do Concurso, contra erros, ou omissões na

atribuição de notas, ou na classificação, dentro de 02 (dois) dias úteis a contar da
publicação do resultado final das provas.s;; V
12.4- Serão rejeitados liminarmente os recursos protocolados fora do prazo, ou -.ãc
fundamentados, e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato.
12.5- Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Capela Nova.
12.6- Os gabaritos serão divulgados no local das provas após 30 (Trinta) minutos do
término das mesmas.    ú^>*:\   f        ^       l

12.7- A listagem dos aprovados será divulgada na Prefeitura Municipal de Capela Nova.

13 -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1- A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na
aceitação tácita das condições do concurso público, tais como se acham estabelecidas
neste Edital. •..-•'.^:-  -    '••-:._;>.,^ -. -! :\'. •••'-'--,'.;;-   ,.,:•   "v* v^'".•* : .:     • \^-;-^':' '• ^•::.•,•{••'  ^ úvr:-.;: :••-.;^;•. v.

13.2- A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ainda que
verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso público, anulando-se todos
os atos decorrentes da inscrição.^ ^  Y„>
13.3-0 candidato interessado poderá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia
seguinte ao do encerramento das inscrições, requerer à Prefeitura os benefícios do
Decreto 23.269/87, o qual "Dispõe sobre medidas destinadas a assegurar às pessoas
deficientes, condições adequadas de participação em concurso público e demais
processos seletivos".^;- : ^

13.4 - A inscrição do candidato importará em anuência implícita à sua futura nomeação.



MANOEL MOREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

Capela Nova, 30 de agosto de 2002.
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13.5- O candidato, mesmo preenchendo os requisitos, não poderá concorrer a mais de

um cargo.;

13.6- Todas as publicações referentes a este concurso público serão divulgadas por
meio de afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Capela Nova e no
Jornal..>,•.,.  . -' •:'•-•   ..;:.\ ~   ..^-.. -:    " •   . •• -, : . '".• ^         ••   .. ••     :=

13.7-0 candidato aprovado deverá manter junto à Prefeitura Municipal de Capela Nova,
durante o prazo de validade deste Concurso Público, seu endereço atualizado, visando a
eventuais convocações. Não lhe caberá qualquer reclamação, caso não seja possível à
Prefeitura Municipal convocá-lo por falta dessa atualização.
13.8- O candidato aprovado, antes de ser nomeado, deverá submeter-se a exame
médico admissional, de caráter eliminatório.;
13.9- Será automaticamente eliminado deste Concurso público:
.  candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexara;
.  agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com

qualquer membro da equipe encarregada da aplicação de provas ou do processo
;;í   seletivo;. •-   -•. ••••   •'..'•        •..-.  • ".- :       ,       . •   •! -,, : \ ••• ,   :       :'**••'•'';• •.

.  não comparecer nos locais, datas e horários determinados para qualquer uma das

etapas previstas ou deixar de levar qualquer dos documentos solicitados;
.  Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital.

13.10- Em hipótese alguma será devolvido o valor da taxa de inscrição já paga.
13.11- A Jornada de trabalho de cada cargo é definida conforme legislação Municipal
em vigor.
13.12- Os casos omissos serão resolvidos pela Empresa Organizadora do Concurso.

•V
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REQUISITOS

VENCIMENTOS

VAGAS

DENOMINAÇÃO

2 Grau completo - Conhecimento prático deinformática - Capacidade Física - Disposição.

R$432,00

I-O

Assistente Administrativo

Curso Superior em Serviço Social - Registro norespectivo Conselho Regional - Conhecimentospráticos e específicos - Capacidade   Física  -Disposição ao trabalho.

R$800,00

I-O

Assistente Social

4a série do 1 grau ou experiência comprovada deno mínimo    01 (Hum) ano na    função    -Conhecimentos     práticos     e específicos ^-Capacidade Física - Disposição ao trabalho.

R$200,00

cn

Auxiliar de Serviços Gerais I

Curso  Superior  em   Bioquímica -  Registro  norespectivo   Conselho   Regional - Conhecimentoprático   e específico   -  Capacidade   Física   -Disposição ao trabalho.

R$800,00

o
_i.

Bioquímico

Curso  Superior em  Enfermagem — Registro noCOREN - Conhecimento prático e específico --Capacidade Física - Disposição ao trabalho.

R$800,00

I-O

Enfermeiro

1o grau completo  -  Conhecimento   prático  deinformática - Capacidade Física - Disposição aotrabalho.

R$233,00

o
_i

Escriturário

Curso Superior em Fisioterapia - Conhecimento Iprático   e específico   -  Capacidade   Física   -Disposição ao trabalho.                                           ||

R$800,00

I-O

Fisioterapéuta

1o grau completo ou especialização comprovadana função -   Experiência   comprovada   de   nomínimo 01 (Hum) ano na função - Conhecimentoprático   e específico   -  Capacidade   Física -Disposição ao trabalho.

R$337,00

o

Inspetor de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
CEP 36290-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
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REQUISITOS

VENCIMENTOS

VAGAS

DENOMINAÇÃO

2 Grau completo - Conhecimento prático de\informática - Capacidade Física - Disposição.          |

R$432,00

o
^^.

VÀssistente Administrativo

Curso Superior em Serviço Social - Registro norespectivo Conselho Regional - Conhecimentospráticos  e específicos  -  Capacidade  Física  -Disposição ao trabalho.

R$800,00

o

Assistente Social

4a série do 1 grau ou experiência comprovada deno mínimo    01 (Hum) ano    na    função    -Conhecimentos     práticos     e específicos -Capacidade Física - Disposição ao trabalho.

R$200,00

Co
^i

Auxiliar de Serviços Gerais 1

Curso  Superior em  Bioquímica ^ Registro norespectivo   Conselho  Regional -  Conhecimentoprático   e específico   -  Capacidade   Física   -Disposição ao trabalho.

R$800,00

o
-A

Bioquímico

Curso Superior em Enfermagem - Registro noCOREN - Conhecimento prático e específico --Capacidade Física - Disposição ao trabalho.

R$800,00

o
.  ..    -A.

Enfermeiro

1o grau completo -   Conhecimento  prático  deinformática - Capacidade Física - Disposição aotrabalho.

R$233,00

o
-a

Escrituràrio

Curso Superior em Fisioterapia - Registro norespectivo  Conselho -  Conhecimento prático eespecífico - Capacidade Física - Disposição aotrabalho.

R$800,00

-*•

Fisioterapêuta

•

1o grau completo ou especialização comprovadana função -  Experiência   comprovada  de  nomínimo 01 (Hum) ano na função - Conhecimentoprático   e específico   -  Capacidade   Física -Disposição ao trabalho.

R$337,00

O
KD

Inspetor de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
CEP 36290-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
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REQUISITOS

VENCIMENTOS

VAGAS

DENOMINAÇÃO

Curso Superior em Medicina com especializaçãona área descrita no anexo II - Conhecimentoprático e específico   -  Registro   no   CRM  -Capacidade Física - Disposição ao Trabalho.

- • ••   q

o

' • -i.

Médico

1 grau completo ou experiência comprovada deno mínimo 03 (Três) anos na função - Carteira deHabilitação Categoria "D"- Conhecimento prático eespecífico - Capacidade física ̂ Disposição aotrabalho.

R$382,00

o

Motorista II

Curso Superior em Odontologia - Registro no CRO- Conhecimento prático e específico - CapacidadeFísica - Disposição ao trabalho.

R$960,00

o

Odontólogo

4 série do 1 grau - Conhecimento prático eespecífico - Capacidade Física <- Disposição aotrabalho.

R$233,00

o
CD

Oficial Especializado

4a série do 1 grau - Conhecimento prático eespecífico - Capacidade Física - Disposição aotrabalho.

R$337,00

o
CD

Operador de Máquinas

2o grau completo     -   Curso  de   Magistério -Conhecimento prático e específico - CapacidadeFísica - Disposição ao trabalho.

R$382,00

Co

Professor Municipal II

2 grau completo   -   Conhecimento   prático   eespecífico - Capacidade Física - Disposição aotrabalho.

R$263,00

Supervisor de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
CEP 36290-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
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O
O
3
5'
c
05

REQUISITOS

VENCIMENTOS

VAGAS

DENOMINAÇÃO

Curso Superior em Medicina com especializaçãona área descrita no anexo II - Conhecimentoprático   e específico   - Registro   no   CRM   -Capacidade Física - Disposição ao Trabalho.

Anexo II

'  ••'             —i.
N5

Médico' ' ' -" . -   ' " • :   ' / _        " ̂

1 grau completo ou experiência comprovada deno mínimo 03 (Três) anos na função - Carteira deHabilitação Categoria "D" - Conhecimento práticoe específico - Capacidade física - Disposição aotrabalho.

R$382,00

o

Motorista II

Curso Superior em Odontologia - Registro no IICRO - Conhecimento prático e específico -Capacidade Física - Disposição ao trabalho.          |

R$960,00

o

Odontólogo

4 série do 1 grau - Conhecimento prático eespecífico - Capacidade Física - Disposição aotrabalho.

R$233,00

o
05

I Oficial Especializado

4a série do 1 grau - Conhecimento prático eespecífico - Capacidade Física - Disposição aotrabalho.

R$337,00

o
O5

1 Operador de Máquinas

2o grau completo     -  Curso   de   Magistério  -liConhecimento prático e específico - CapacidadeFísica - Disposição ao trabalho.                              I

R$382,00

CO

Professor Municipal II

2o grau completo   -  Conhecimento   prático   eespecífico - Capacidade Física - Disposição aotrabalho.

R$263,00

Supervisor de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
CEP 36290-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
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R$800,00

R$800,00

R$800,00

R$186,60
p/plantão

R$248,88
p/plantão

Vencimentos

01

01

01

05

04
Vagas

Médico Clínico Geral

Médico Ginecologista

Médico Pediatra

Médico Plantonista II

Médico Plantonista 1
Disciplina

Observações:
Na inscrição para o cargo de Médico, os candidatos deverão optar por uma dessas áreas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
CEP 36290-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

anexou :^v :  ,:.;••";.'•:'••..^.'.   ^^: ; ' /•,/„



Fica alterado no Anexo I do Edital de Concurso Público de Capela Nova n

001/2002, os requisitos do cargos de FISIOTERAPEUTA, os quais passam a ter a seguinte

redação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA^ NOVA
CEP 36290-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS >   A

Retificação do Edital 001/2002 referente ao Concurso Público Municipal de

Capela Nova - MG.



MANOEL MOREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

Capela Nova, 27 de setembro de 2002.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA ,
CEP 36290-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS!

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do documento original

e não expressamente alterados por este documento.;.

•-%•



..." Fonema '"; •/'•  : -•   :

'•   Sílaba ••     ":.\ •̂ :"';•'.

.  Acentuação gráfica
^  Ortografia    .;''•^••^

.  Classe de palavras  "
.  Substantivo

Vi'. • Artigo    ^ ":.-:.  .

'..-.•• Adjetivo    * "..^

V_V^   Numerai    ' '•'- •..,

••••••;:•.   Pronome ',/•  >.'

,.:'.. Verbo    -..     .....

-'•   .   Advérbio  : •./'''-.

PROVA DE NÍVEL DE 4a SÉRIE DO 1 GRAU

I - CONHECIMENTOS GERAIS•^:

1  ,Interpretação de textosv. ; ^

; >Palavras quanto ao número de sílabas \
^Pontuação

•     ,Verbo -,v-.   •" •:  •'•    .' ••  . /   ,     '. "••;.'•    ; •^'•;:^. • •   '"-  t ;         -•••.'*

.Ortografia  !""' . ,•   •:'••'. V'•^'"'••: '"•    ••  "•    .•%.•-^'.'•-•
:   •Plural :;   y v-;-^-: ;^;:    ;::.^.,; -^ •  ^ ^; .   •".•.'"•• •'   '  . ;';-  ."•''^.x.:'.

.' -.Sinônimos e Antônimosl

.Feminino e Masculino

^Divisão silábica
^Porcentagem simples

...Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão
.Medidas decimétricas
.Problemas   .: f
rÁrea -:":' .-. ; '• '"•.- :'..^

iLocalização e posição geográfica do município no Brasil e no Mundo
.Datas comemorativas

.Atualidades

PROVA DE NÍVEL DE 1 GRAU

I - PORTUGUÊS^ ;
.  Interpretação de texto^

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPEL^ NOVA
CEP 36290-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

:    Jv.x; •'ANEXO III' , .^ '".'^-^;••  ^,    ^.^^. .:..;...:,;*,.

.^^^.V- '• . ^\ .• : ,. programa^::       --   '..';: v.:." , v:--.V;." ';



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
CEP 36290-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

.  "Preposição .• v ls      ^ :   ; • ./.';, • v^.'   •- • = - ' '   •    .•. ] , '  \-, :  •' -;!; \.,   . ^ -' '-\ '•• •

.   Conjunção^>'"•   ^:;.-^\!', *,•• :    ,*Vv : !,.'-".".^'•'"-    .'!^ •••>^'•• *••.••.• "

.  Interjeição. •'^.•.•: ''•''-^.^ LV. '. ';' ' ,••''-. • :^'r,^r-^. •-;:-^:^-V-'-.-  '

.  Oração  -.  "*;- ''    :'  '-^/::-   ' .''    '•:•'., ••..":}. ^X^lu, :V -,: :;V •   ' *r^^-^:.'V

.  Classificação da oraçãoJ :
.  Regência nominal e verbal:  ^
.  Concordância nominal e verbal ^v.K:'-^';
.   Crase .-•„••••: ••";^•.,     ;     ••' ^^:V/^X^ ! !."-^ ^..•/,^ r         ^./ - •   '"••^.'••.:~ •    ~ }<•

.  Prefixo ^•. 'v . v_ ..•.;"'-•.• ^ '•^X\.^:i v;:i. 'V •-v"\'i?"'".i ;',••';.• ,".^- •.•'•- •••^•: ''••••."^ " *

.  Pontuação "•^.. .    ^••:.;.';.'.    ".',' .-.  ^.-..:?--^ O;.^. " ^•  . fv^-.í^•"• "^;^'í -^ '•".•^^." . ^V.\-. '

.  Sinônimos, Antônimos e parônimos^

II - MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS GERAIS
.Números racionais - operações na forma fracionária e decimal   „
.Razões e proporções:;

.Regra de três, porcentagem, juros, descontos   •^ ;

.Expressões numéricas;s^

.Algarismos romanos^^

.Expressões algébricas: monômios e polinômios, fato ração, produtos notáveis,
frações algébricas:/

.Resolução de problemas com números naturais e fracionários

.Sistema métrico decimal^

.Equações do 1o e 2o graus

.Sistemas do 1o grau

.Organização social e política brasileira

.Dos direitos e garantias fundamentais (Constituição Federal)

.Ordem Social

.Dos Servidores Públicos^í

.Da Administração Pública

.Atualidades

PROVA DE NÍVEL DE 2o GRAU

I - PORTUGUÊS
.  Interpretação de texto
.  Classe de palavras

.  Substantivo

. Artigo

. Adjetivo

.  Numerai

.  Pronome

.  Verbo

.  Advérbio

.  Preposição



PROVA PARA PROFESSOR MUNICIPAL II
Conteúdo programático:

Princípios Metodológicos de Educação;
Linguagem e alfabetização: caminho para a leitura e a escrita;

. A avaliação de rendimento escolar, estratégias e observações;

.  Abordagens teóricas: Montessori, Piaget, Freinet, Emília Ferreiro, Vygotsky;
Responsabilidade do poder público na educação;:;
Política educacional de Minas;
Educação e as tendências pedagógicas na construção coletiva de escola;
Processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
CEP 36290-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS^

Conjunção"..^^1      ""• -   .^'... -. y]:: •   .,."•.-,  "•••    •• „•,.^"•      •;.-.; ':: \ ••   '••:"-';..,^   •• -,-

';...; Interjeição.;"':'•   -. ^.V.; "">../, : .*"\.:  .•. "-.^V" ."••'':';-    "'•'*'>-•''• .--•^

.--  Ortografia ^'':"'•';-:. '   .t;-"-J.;- .-'   '      >/;•'.'•.'-.  '•, '':;!"^'';""  ^•"".'-. •"^•,, ^1'-:.,.:   '- ^v-'.'"--'-   '     -.-

.  'Oração-'.-""'."".-'; "  ,        '••' •̂   :i   " -,-'     ''•%;.' : [t-}y :\ '•,'.•';;• :'.i- -=::;'.::-.^ -"•^'- ;'--v. ^'•';-.'

/ Termos da oração
. Acessórios da oração-;

.  Acentuação gráfica    :-:
;   Pontuação-  •'.• ^;...'--•^••', ' '  •;-•   ' •';   , *'-^-•;-;-,•••^.^  :•;•..,•.•-'^-  "v'-:. '.    ••  :'

:   Crase-!i:'- .-.•--, --  v-"". ';;. •'*' ^.'-v...^:;.   :^;- .'^•:•;••';".;""-^.,-: V. ... :..'•-,;;'":*">..."' ':':~

.  Formação de palavras^
'.."".Prefixos-" -    :....,'. .-• •'-^•.•'   ;,-"^'";!..;v"-:'"";"-:'.;'':,..'^..  '"•••"    '   -•    -        *  ;:.::-'     '  '

.  Divisão silábica

.  Concordância Verbal e Nominal

.  Antônimos e Sinônimos[

MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS GERAIS   ;
,Números inteiros - operações e propriedades: múltiplos e divisores
.Números racionais - operações na forma fracionária e decimal

.Regra de três - simples e composta: porcentagem e juros

.Equações e Inequações do 1o e 2o graus

.Geometrias

.Conjuntos*

.Progressão aritmética e progressão geométrica

.Sistema do 2 grau

.Permutação e combinação

.Sistemas de medidas: decimais e não decimais.  ••,

.Problemas

.Organização social e política brasileira   :?

.Dos direitos e garantias fundamentais (Constituição Federal)

.Ordem Social

.Dos Servidores Públicos

.Da Administração Pública

.Atualidades



"^^™r" PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
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.Proposta política-pedagógica da escola como trabalho coletivo da comunidade
escolar;   ^   v \-••'-"". •,     • •    .     •••••• :.v ...-'      - .   "•.     ' '•    ••   ~   •     -.'•••    '''•.•--

'.   Atendimento à diversidade no desenrolar do currículo voltado para a inclusão escolar;

.  Orientações didáticas para o ensino de língua Portuguesa, Matemática, Ciências
Naturais, História e Geografia;

.  Parâmetros Curriculares Nacionais — princípios e fundamentos: a organização do
conhecimento escolar: áreas e Temas Transversais; objetivos; conteúdos; métodos;
seleção de material didático.

Sugestões bibliográficas:
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil/5/10/1988. ( Cap. Da educação
/ direitos sociais / direitos e deveres individuais e coletivos).
BRASIL. Lei n. 9394 de 20/12/1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.   '<-/••• .•',-;''  ^ ; .•„      ^ :;L.-:~ • '"•'.'<•:   ! '•••-•  ^     ^  ^     •••.-•.

BRASIL Parâmetros Curriculares Nacionais. Vol. I ao V (Cons. Fund. Ia a 4a séries)

Brasília: MEC/SEF. 1997...

DAVIS, Cláudia; OLIVEIRA, Zilma de Moraes. Ramos de Psicologia na Educação. 2a.
ed. São Paulo: Cortez, 1994 (Coleção Magistério 2. grau Série formação do professor).

FERREIRA, Maria Clotilde Rossetti. Os fazeres na educação infantil. São Paulo,
Cortez, 1998.

FERREIRO, Emília. Com todas as letras. São Paulo: Cortez, 1993.

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização. São Paulo: Cortez, Autores
Associados.

FREIRE, Madalena. A paixão de conhecer mundo. 11a ed. São Paulo: Paz e Terra,
.1994.   L~;;      ^ {  •,•;•; , ; .,-. ••.  ..-.- •".   •,,^^%

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança. São Paulo: Paz e Terra, 1998.

FREIRE, Paulo. Política e Educação. Vol 23, 4a. ed. São Paulo: Cortez 2000.

GARCIA, Regina Leite (org). A formação da professora alfabetizadora. São Paulo:
Cortez, 1996.:;

HOFFMAN, Jussara. Avaliação mito e desafios: Uma perspectiva construtiva. Porto

Alegre: Mediação, 2000.;:

HOFFMAN, Jussara. Avaliação na pré-escola. 5a ed. Porto Alegre: Mediação, 1998.

KAUFMAN, Ana Maria. Escola, Leitura e produção de textos. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1994.

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez 2001 (coleção magistério 2. grau
série formação do professor) 2001.•,.t

MINAS GERAIS - SEE. Conteúdos básicos - Mat / Ciências. (Vol II) Belo Horizonte:
• 1993.  . '    •• . -     ••••;   •     •     ..•_      ;• .  ; •    /    ;,.^   .   : : *

MINAS GERAIS - SEE. Conteúdos básicos - Port / Hist Geo. (Vol I) Belo Horizonte:
: 1993. '^•••- .' '.         -. :     • ',.  .    •.  -• ,•••'  ^--       ' ^•-••.   ^ • •         ^ .-;. ' ,\ •,



PROVA PARA ODONTÓLOGO
Conteúdo Programático:~^

. Materiais dentários.^  :^
":'(\ Flúor.^^ :[•••^:<- ' •'       ;        '•' ;^'-•••..     •:     ''••-.-f .̂}':):'s"-\^1'-   ""'"-' ^    '•

. Patologia Bucal.::;
: ^ Dentística.

. Farmacologia aplicada à odontologia. ;   ^;L

. Noções Básicas de Oclusão.^
': :-.• Aids.  .. •    •••        ;'•.'^• :;:: ;•-!     ; ,'   c   -J-^^-^"-v ' -,    ': ".''•-••    :•   .'•

:. Odontologia Sanitária e Social.;:

. Noções de Endodontia.   v'
) , Doenças infecto-contagiosas relacionadas a odontologia.  ;

Sugestões Bibliográficas
.  Materiais Dentários  v;     ^       .^...:'••'•..;•(^."

'.'  Materiais dentários - O essencial para o estudante e o clínico geral - Galan Júnior

5    ".    Materiais dentários - Phillips^^
: -• Flúor •      '      •••''•'• :.. •-''"^:.:i  ,^''"^^.".•;^:   •"•>.•'-'•,; ••.'.         --:•.••     Tr ••^.'•'

.  Antisséptícos e desinfetantes em odontologia - Tortamano

.  Prevenção de doenças ocupacionais em odontologia - Tagliavini

.  Crescendo sem cáries - Stephen

PROVA PARA BIOQUÍMICO
. Bioquímica Clínica  >
. Hematologia ::;.'.':

. Enzimologia

. Urianálise^ \

. Parasitologia

. Microbiologia::

- Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica
J. Romeu Cançado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
CEP 36290-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MINAS GERAIS / SEE. Escola Sagarana: Educação para a vida com dignidade e
esperança. Vol II Lições de Minas. Belo Horizonte: SEE 1999.

MINAS GERAIS / SEE. Programa de Educação Pré-Escolar. Belo Horizonte: 1993.

PILLETTI, Nelson. História da Educação. São Paulo: Ática, 1996.

SOARES, Magda. Linguagem e Escola uma perspectiva social. Série fundamental, São
Paulo: Ática, 1991.

UNICEF - Declaração Mundial sobre Educação para todos e Plano de Ação para
satisfazer as necessidades Básicas de Aprendizagem. 1990.

•f*
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Patologia Bucal  ^*'^•,-:  •• • ,y'v'- •••"••••• >   •      '   >•--',       •/-..' '••".,••:•-  ' •^"-:^; •'•'•^• :;.   '

.  Patologia Bucal - Regezi

.  Tratado de Patologia Bucal - Shafer:    ;;

.  Patologia Bucal - ReichartV^
,  Atlas Colorido de Patologia Oral Clínica - Neville :    ^
.  Patologia Oral e Maxilofacial - Neville,:
Dentística   ->-   :^ ;•;-.>.•^; .'-;•   ••^,;••,'• . '•.•;• -   :^* ,:";.: ^' • *       .'.     •-."'••'•:;•'•"'•'••   ,'"-'.;;

Dentística Clínica - Carneiro -Vol 1
Dentística, saúde e estética - Nocch Conceição

.  Odontologia Restauradora - Fundamentos e Possibilidades - Baratieri

Farmacologia Aplicada a Odontologia
.  Farmacologia Geral - Armonia ^^ r

.  Terapêutica medicamentosa em odontologia - Andrade

.  Uso de antibióticos e antimicrobianos na prática odontológica - Newman

.  Guia terapêutico odontológico - Tortamano.; ^ s

.  Como prescrever em odontologia - Armonia^r

VFarmacologia clínica para dentista - Wannmacher'

Noções Básicas de Oclusão:
,  Oclusão - Conceitos e discussões fundamentais - Goiris

.  Oclusão - noções e conceitos básicos - José de Paiva

Oclusão - Ash/Ramfjord
AIDS. .'...•    ^     .   / •       •'^•••••^•    ' . ••'   :\ '.'.- ^;  v'-•;-••:- .;''•;^ ;"-

.  Odontologia de alto risco - pacientes especiais - Elias

VAtlas Colorido das manifestações bucais da AIDS - Silverman  .
.  AIDS em odontologia - Grassi;
Odontologia Sanitária e Social^1
.  Ciências sociais e saúde bucal - Balazzo

.  Saúde bucal coletiva - Gomes Pinto  ^::

.  Odontologia Social ^ Chaves

Noções de Endodontia
.Caminhos da polpa-Cohen
.  Manual de endodontia - Maciel
.  Solução de problemas em endodontia - Gutman
Doenças Infecto-contagiosas relacionadas a Odontologia
.  Atlas Colorido de doenças comuns de boca - LanglaisV

,  Tumores odontogênicos - Sampaio
.  Tratamento das infecções endodônticas - Siqueira Júniory
.  Mecanismos celulares e moleculares da inflamação - Siqueira Júnior
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PROVA PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL - MÉDICO PLANTONISTA I E II
.  EPIDEMIOLOGIA, FISIOPATOLOGIA, DIAGNÓSTICO, CLÍNICA, TRATAMENTO E

PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES:
';... Insuficiência  cardíaca,  insuficiência  coronariana,  arritmia-cardíaca,  doença

reumática, aneurisma da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas,

hipertensão arterial, choque, cardiopatia isquêmica.
:,.'• PULMONARES:!;

.  Insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença
pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar,

:   pneumonia intersticial, neoplasias.
.  DO SISTEMA DIGESTIVO:^

. Gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites,
hepatites, insuficiência hepática, parasitasses intestinais, doenças intestinais

inflamatórias, doença diverticular dos cólons, tumores dos cólons.
,   RENAIS:   ^ !^   ^    ',<   '    . .\;..^  . ;, •'•;••:,       ••- %;-:^' ' ' ;'^ .•;^,.. .V

f    Insuficiência renal aguda e crônica, glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos

e dos sistemas ácido/base e nemetabólicos.
\  SISTEMA ENDÓCRINO:'s t

. Hipovitaminoses, desnutrição, diabetes Melitus, anemias, hipotireoidismo,
hipertireoidismo, doenças de hipófise, leucopenia, anemias hipocromicas e

microcística, anemia aplástica, obesidade, dislipidemias.

.  HEMATOLÓGICAS:^
Distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão,

desnutrição.
.  REUMATOLÓGICAS:

.  Osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematosoe rimatoso

sistêmico, artrite infecciosa, doença do colágeno, febre reumática.

í    NEUROLÓGICAS:/
^.    Coma, cefaléias, eplepsia, acidente vascular cerebral, meningite, neuropatias

periféricas, encefalotopatias.
.PSIQUIÁTRICO:;^ ^  :I

.  Alcoolismo,  abstinência  alcoólica,  surtos  psicóticos,  pânicos,  depressão,

' •'".•      .ansiedade.-  "  '' . ,.•••...•^•:>•.•• ',   '  -•.•••• '•••;_^••.'•"•     '    •:'••"•    ...
.::'•• INFECCIOSAS: ''••-'•:[•. •• : V, ^ v:-'";' •••"^ ••' : :'' •' ^V ^ v)-^.' -1 ' V.---':'..^ ;' ^ ^

. Sarampo, varíola, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre,
tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de
Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios,

toxoplasmose, viroses./

.DERMATOLÓGICAS:
V -':•    Escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomises,

infecções bacterianas, hanseníase, micoses superficiais.
,  IMUNOLÓGICAS::

, •.,    Anafilaxia, doença do soro, edema angineurótico, urticária.



Sugestões Bibliográficas:
CORREIA. 11 ed. 1994.
NOVAK. Tratado de Ginecologia. 11 ed. Editora Guanabara Koogan, 1990.

RESENDE, J. Obstetrícia. 7o ed. Editora Guanabara Koogan, 1995.

SPEROFF. Endocrinologia Ginecológica Clínica e Infertilidade. 5o ed. Editora Manole,
1995.:^..;:- \   .    ,.   .. .•.••:• -,-      .     ;-;;--:..  ,/   ••      :,.••/••   . •.••.-   ,-    :   ^

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assistência ao planejamento familiar. Normas e Manuais
Técnicos, Brasília, 1992. ,

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gestação de Alto Risco. Programa de Assistência Integral
à Saúde da Mulher (PAISM). Normas e Manuais Técnicos do Ministério da Saúde,
Brasília, 1991.;^

PROVA PARA MÉDICO GINECOLOGISTA
Conteúdo Programático:

Gineco-obstetrícia geral básica e primária;>
Diretrizes políticas e manuais de conduta e de procedimentos dos programas para
saúde materno infantil do Ministério da Saúde;

.  Saúde Pública:
-Organização dos serviços de saúde no Brasil - SUS: princípios, diretrizes,

controle social, planejamento. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de
vigilância epidemiológica e sanitária..

.  Biossegurança no trabalho:

-técnicas,  acondicionamento  e  esterilização do instrumental,  técnicas  de
desinfecção do ambiente, doenças ocupacionais, antiséptica, desinfetantes,
acidentes de trabalho e sua prevenção.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
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;  GINECOLÓGICAS:
•/;-\•: Doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama,

intercorrências no ciclo gravídico.

.  ANTIBLOCOTERAPIA.C

.  FEBRE DE ORIGEM INDETERMINADA.

.  ENFERMIDADES BUCAIS./V

.  ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS.

.  SAÚDE PÚBLICA:
Organização dos serviços de saúde no Brasil - SUS: princípios, diretrizes, controle
social, planejamento. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária.

'••••   BIOSSEGURANÇA NO TRABALHO:

Técnicas, acondicionamento e esterilização do instrumental, técnicas de desinfecção do
ambiente, doenças ocupacionais, antíséptica, desinfetantes, acidentes de trabalho e sua
prevenção. AIDS.



PROVA PARA MEDICO PEDIATRA
Conteúdo Programático:
.  Epidemiologia em saúde da criança;

Diagnóstico de saúde da população infantil de uma comunidade;
.  Organização do sistema de saúde/Modelo de assistência à saúde da população;
.  Assistência farmacêutica;  .vT^ ^

Planejamento e execução de programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA,
Diarréia/TRO, Imunização, Aleitamento Materno);
Relação médico-família-criança;
Problemas comuns do ambulatório de cuidados primários em pediatria:
-alimentação da criança;:    v
-crescimento e desenvolvimento neuro-psico-motor;
-dificuldades escolares;
-distúrbios da nutrição e metabolismo;
-saúde bucal;  ^     ^
-aspectos da gestação, parto e cuidados com o récem-nascido;

-patologias cardíacas;
-afecções cirúrgicas comuns da infância;
-problemas dermatológicos na infância;
-problemas ortopédicos mais comuns na infância;

Medicina do adolescente;!
Urgências em pediatria.  "         ^T

.  Saúde Pública:\ f !
-Organização dos serviços de saúde no Brasil - SUS: princípios, diretrizes,

controle social, planejamento. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de

vigilância epidemiológica e sanitária.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assistência Pré-Natal (PAISM). Normas e Manuais Técnicos, Y
Brasília, 1988.^ -Y.. ;•',v .T^;- :.   :. ;  \s ^   ;*•';.••    .• . 4Y:v;Y--.    ; TYY;.:t

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assistência Institucional ao Parto, ao Puerpério e ao RN
(PAISM). Normas e Manuais Técnicos, Brasília, 1991.:  s     ;       :

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Controle do Câncer Cérvico Uterino e de Mama. Normas e
Manuais Técnicos do Ministério da Saúde. 2o ed. revisada, Brasília, 1989.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Normas e Manuais
Técnicos do Ministério da Saúde, Brasília, 1990,,Y\ ,,> ^ f

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Bases Programáticas do Programa de Assistência Integral
à Saúde da Mulher (PAISM).;;
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Bases Programáticas do Programa de Assistência à Saúde
do Adolescente (PROSAD).
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Bases Programáticas do Programa de Assistência à Saúde
Perinatal (PROASP).



INSPETOR DE OBRAS - OPERADOR DE MÁQUINAS
As matérias constantes das provas específicas, constarão de questões de prática

de trabalho de cada área.v \

PROVA ESPECÍFICA PARA SUPERVISOR DE SAÚDE
Conteúdo Programático:
.  Legislação e Normas do COREN-MG;

Lei do Exercício Profissional;/ ^    :
Código de Ética;H \  :
Enfermagem Cirúrgica;

.  Enfermagem Básica.

MOTORISTA II
.  Legislação de trânsito;

,,'.. Primeiros socorros;

.  Direção defensiva;

.  Mecânica básica;

.  Meio ambiente e cidadania.

IM PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
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;  Biossegurança no trabalho:^
^    técnicas,  acondicionamento  e  esterilização do instrumental,  técnicas de

desinfecção do ambiente, doenças ocupacionais, antiséptica, desinfetantes,
%   acidentes de trabalho e sua prevenção.=
^  AIDS;   . -        :;     _    .' :  \ V •: .,--.^,';•••^,^ ?'• :; ^ V;V-V^ ,--..^.  '.   \

Sugestões Bibliográficas:
BARROS, Fernando C. Epidemiologia da Saúde Infantil. UNICEF. São Paulo: Editora
Hucitec, 1991. .-./:• %'^ ;..;  ^   , ^ ;r;:. -\ '  . r:;,,..;.^ •,:; '.';.;-•. ^     .•.•.-•'.••••     ^•'"•;

LEÃO, Ênio et alli. Pediatria Ambulatorial. 2o ed. Coopmed.

MARCONDES, Eduardo. Pediatria Básica. 14 ed. Editora Guanabara, 1994.
MINISTÉRIO DA SAÚDE - Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança,
1986..-...  •••    , •<./;, .. .;•/.. ;  •• .; _ :•.-.^•. . .Vv....::^    j : •     ^. .^ ,  ^,      ;

MINISTÉRIO DA SAÚDE - Programa de Saúde do Adolescente.

VICTORA, César G. et alli. Epidemiologia da Desigualdade. São Paulo: Editora Hucitec,
1998.



PROVA PARA FISIOTERAPEUTA
Conteúdo Programático
1-ANATOMIA: Anatomia do sistema neuromúsculo-esquelético.

CINESIOLOGIA: Princípios gerais da biomecânica, análise dos movimentos principais
do corpo humano.

BIOFÍSICA: Ação dos agentes físicos sobre o organismo, aplicação de
conhecimentos básicos em cinesioterapia, termoterapia, eletroterapia, hidroterapia e
fototerapia.*.-

FISIOLOGIA: Neurofisiologia: Excitação e condução no tecido excitável (nervo de
Magoun), sistema inferior (circuito gama) e reflexo miotático.

POSTURA: reações de endireitamento, reações de equilíbrio e reações automáticas
de Schaltenbrand.
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PROVA PARA ASSISTENTE SOCIAL
Conteúdo Programático:
. Entrevista: pressupostos básicos, orientações, abordagem e objetivos.

. A família na agenda da política social.,

. Fundamentos das políticas sociais.

. A política de Assistência Social no município.

. Desafio da participação: poder participativo, movimento social e movimento
popular.

. Aspectos inerentes a inter-relação institucional e comunitária.

... Noções de análise da conjuntura.
. Noções de controle social. , . . .

:, A pesquisa-ação como instrumento de trabalho.

Sugestões Bibliográficas:
Lei orgânica de Assistência Social, de número 8.742, promulgada em dezembro de 1993.

THIOLLENT, Michel - Metodologia da Pesquisa - Ação - São Paulo - Cortez Editora - 5a
Edição, 1992.;
SOUZA, Hebert José de - Como se faz análise de Conjuntura - Petrópolis, Vozes
Editora-9a Edição, 1990.

ALAYÕN, Norberto -  Assistência e Assitencialismo: Controle dos pobres ou
Erradicação da Pobreza? - São Paulo - Cortez Editora - 2a Edição, 1995.

AMMANN, Safira Bezerra - Movimento popular de Bairro de frente para o Estado, em
busca do Parlamento - São Paulo - Cortez Editora -1991.

CARVALHO, Maria do Carmo Brant (org.) ^.A família contemporânea em debate - São
Paulo - Cortez Editora, 1995.

BENJAMIN, Alfred - A Entrevista de Ajuda - São Paulo - Martins Fontes, 8a Edição -
1994. --i  •.•.•..••..•••..-. -••...::   -••: ' ... •••••.
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MOVIMENTO VOLUNTÁRIO: gênese do movimento voluntário, execução do
movimento voluntário, controle do movimento voluntário; Interdependência entre
tonus, postura e movimento voluntário; Níveis de integração do ato motor; Evolução
motora do homem (ontogenia).

REFLEXOS CONDICIONADOS: aprendizagem, memória.

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO FÍSICO: aquisição de força muscular, aquisição de
volume muscular, aquisição de resistência muscular, aquisição de resistência geral,

ajustes respiratórios ao exercício físico, ajustes circulatórios ao exercício físico,
ajustes metabólicos ao exercício físico, fadiga.

2- SEMILLOGIA FISIÁTRICA: Observação clínica geral;

OBSERVAÇÃO CLINICA ESPECÍFICA: anamnese dirigida, exame clínico específico,
exame cinesológico, eletrodiagnóstico clássico (RD), eletromiografia, curva
intensidade/duração, velocidade de condução motora, velocidade de condução
sensitiva; avaliação global; diagnóstico e prognóstico de reabilitação.

3-TERAPÊUTICA FISIÁTRICA:

FISIOTERAPIA: Calor superficial; Fisiologia do calor superficial, formas de aplicação
do calor artificial (infravermelho, almofadas elétricas, bolsas térmicas, compressas,
banho de parafina, forno e Bier), indicações contra-indicações; (ondas-curtas, micro
ondas, ultrassom);

FOTOTERAPIA: efeitos da luz sobre o organismo (espectro químico), helioterapia,
actonoterapia, indicações e contra-indicações, técnica;

HIDROTERAPIA: efeitos fisiológicos da água, formas de aplicação (banhos,
compressas, envoltórios, piscina, ducha, turbilhão), indicações e contra-indicações,

técnica;

CRIOTERAPIA: fisiologia e aplicação do frio sobre o organismo, formas de aplicação
(gelo, neve carbônica), indicações e contra-indicações, técnica;

ELETROTERAPIA: classificação das correntes eletromédicas, efeitos fisiológicos das
correntes eletromédicas, formas de aplicação (corrente direta, galvanismo médico,
ionostoforese, eletrólise), correntes de baixa sinusoidal, onda quadrada, correntes
exponenciais, correntes de alta freqüência, estimulação elétrica, indicações e contra-
indicações, técnica.

CENESIOTERAPIA: conceito e divisão geral, ginástica médica, classificado dos
exercícios, segundo a forma, os meios e as finalidades (coordenação neuromuscular,
força muscular, hipertrofia muscular, resistência localizada muscular, resistência
sistêmica cardio-respiratória, mobilidade articular, redução do tecido adiposo),

indicações e contra-indicações, técnica;

TRAÇÃO VERTEBRAL: formas de aplicação (tração servical e tração lombar),
indicações e contra-indicações, técnica;

MASSAGEM: conceito e divisão geral, principais manobras de massagem, efeitos
fisiológicos, indicações e contra-indicações, técnica;



PROVA PARA ENFERMEIRO
Conteúdo Programático;^

;. Princípios básicos de Assistência de Enfermagem:^
; - Noções de Farmacoterapia;

-Plano de cuidados básicos de enfermagem;
-Função do enfermeiro nos cuidados básicos prestados ao paciente.

^ Ética profissional e comportamento:!

-Código Deontológico de enfermagem;
•;•;• •'••• - Leis; ".    .    •-  •       •'• -^         ••    ,.: .   ,•:• • * •• ;'" ^;-..'     :

-Decretos e atos legislativos sobre enfermagem e obstetrícia;
-Relacionamento interprofissional;
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GOÕÔGOLD, Josepy. Eletrodiagnosis of Neuromuscular Díseases. W. Wikins Co.,
1992.  \ ^.^/v/ *; •^    ••••}••'.: .•'-..    ^  '.. '  ^;;^  . - /: ;•: ^ ^    '•. • ': .'

HARRISON, T. R. et  alli. Medicina Interna. Editora Guanabara Loogan, 1991.

McCARTHY, Daniel J. Arthritis and Allied Conditions. W. Wilkins Co..

HOLLINSHEAD, W. Henry. Functional Anatomy of Limbs and Back.

KOTTKE, Frederic JJ. Krusen's. HNDBOOK of Physical Medicine and Rehabilitation. 4a
Edição, W. B. Saunders, 1990.

LIGHT, Sidney. Physical Medicine Library. (10 volumes), Williams and Wilkins.

MAS, Rafael Gonzales. Tratado de Rehabilitation. Ed. Científico Médica.

MERRITT, Houston. Trato de Neurologia. Ed. Guanabara Koogan.

MOREHOUSE, L E. Physiology of Exercise. E. El Anteneo.

RASCH and BURKE, Roger K. Cinesiologia. Ed. Guanabara Koogan.

RUCH, Theodore C. et alli. Neurophysiology.•

RUSK, Howard A. Reabilitation Medicine.:t ^^

STONE, Nelson H. Profiles of Bum Managemente.

LANZA, Sérgio. Medicina de Reabilitação, SBMFR, 2a Edição, Editora Guanabara
Koogan, 1995.

AZEVEDO, Carlos Alberto C; et ai. Manual Prático de Fisioterapia Respiratória. 1a ed.

SOUZA, Elza Lúcia Baracho Lotti. Fisioterapia aplicada à obstetrícia e Aspectos de
Neonatologia. Uma visão multidisciplinar. Editora Health. 2a ed. - 1999.

RUOTI, Richard G.; et ai. Reabilitação Aquática. Editora Manole. 1a ed. -2000.

MELO, Aliny Goulart. Abordagem Fisioterapêutica na incontinência urinaria da mulher.
2000. Programa de Graduação Fisioterapia. Universidade do Estado de Minas Gerais.

GUYTON & HALL, Tratado de fisiologia médica. Editora Guanabara Koogan. 9a ed.
1997.  . '..., •,. -.]•••; ..:••^  •••..;..  • :    :•>;•   ' •<^^-:--<.: •• ,    •    ::   '.::   ••""'' •
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ÓRTESES: conceito colar cervical, coletes e cintas, órteses para membros
superiores, órtese para membros inferiores, indicações e contra-indicações;

PRÓTESE: conceitos, fundamentos anatômicos e fisiológicos no uso de próteses
para os membros superiores, fundamentos anatômicos e fisiológicos no uso de
próteses para membros inferiores, principais tipos de próteses e sua prescrição,

tratamento fisiátrico do amputamento;.

TERAPIA DA LINGUAGEM: conceito, áreas e formas de atuação, indicações e
contra-indicações;^

\  PRESCRIÇÃO E MEIOS TERAPÊUTICOS.

4- Reabilitação em doenças cardíacas; Reabilitação em cirurgia plástica e reparadora;
Reabilitação em cirurgia torácica; Reabilitação em clínica médica; Rerabilitação em
dermatologia; Reabilitação em doenças vasculares periféricas; Reabilitação em
doenças neurológicas; Reabilitação em patologia tramato-ortopédica: reabilitação do
paciente geriátrico; Reabilitação em pediatria; Reabilitação em doenças pulmonares,
reabilitação em doenças reumatológicas; Reabilitação em obstetrícia.

5- O PROCESSO DE REABILITAÇÃO GLOBAL DO PACIENTE: conceito de
,\; elegebilidade e inelegibilidade em reabilitação.

SAÚDE PÚBLICA - Organização dos serviços de saúde no Brasil ^ SUS: princípios,
diretrizes, controle social, planejamento. Indicadores de saúde, sistema de notificação

e de vigilância epidemiológica e sanitária.

BIOSSEGURANÇA NO TRABALHO ^ técnicas, acondicionamento e esterilização do
:  instrumental,  técnicas  de desinfecção do ambiente,  doenças  ocupacionais,

antiséptica, desinfetantes, acidentes de trabalho e sua prevenção. AIDS.

Sugestões bibliográficas:

American Medicai Associatin. Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation.
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:  CAILLIET, Rene. Série Síndrome Dolorosos. 5 volumes.

CAMPBELL, H. J. Correlative Physiology of the Nervous System. London. Academic

CHUSID, Joseph G. ande McDONALD, Joseph J. Correlative Neuroanatomy ans
Functional Neurology.

CRENSHAW, A. H. Campbells Operative Orthopaedics.

DOWEY, J. A. and DARLING, Robert C. Physiological Basics Rehabilitation Medicine. ^

;  GANOBG, Silliam F, Medicai Physiology. W. B. Saunders. ,

GARDINER, m. Dena. The Principies of Excersises Therapy.
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-Responsabilidade do enfermeiro, para com o paciente e família nos aspectos
religioso, social e psicológico.

.  Enfermagem materno infantil:
; - Anatomia e fisiologia da reprodução humana;

V-- Meios diagnósticos da gravidez;
-Modificações fisio-psicológicas na gestação;
-Gestação normal e cuidados pré-natais;
-Gestação anormal e suas complicações;

-Sinais e sintomas do trabalho de parto;
•- Parto normal, puerpério normal e patológico;
•;   : - Cuidados de enfermagem em emergências e intervenções obstétricas;•;

^     - Assistência de enfermagem à criança do nascimento à adolescência: RN normal e
~^•'':;•• prematuro. ... \   :•-• ••*<.-.:;.. .   '-1 :,,.;' ••y.-y,- ,-v'•.•-••''   :-••• '     "•        ,.-.  '^•

7 Enfermagem em Pediatria:
-Assistência de enfermagem à crianças portadoras de problemas clínico-cirúrgicos.

.  Enfermagem Médico-Cirúrgica:,^ ^
-Cuidados de enfermagem a pacientes portadores de problemas clínicos e

cirúrgicos; ;••   '••••;..-'•.     "7-  •       •     '"7... ;••,'; 7.^;. 7'.7.7

-Plano assistencial de enfermagem na fase do pré e pós operatório;" •
-Assistência de enfermagem ao paciente durante o tratamento de oxigenoterapia,

drenagens, diálise peritoneal, insulinoterapia, biópsia;:
-Aspiração naso-traqueal, sondagem nasogástrica e cateterismo uretral;
-Cuidados de enfermagem a pacientes com exames especiais;
-Assistência de enfermagem em Quimioterapia;
-Cuidado de enfermagem em transplantes de órgãos;
-Assistência e cuidados de enfermagem na Unidade de Tratamento Intensivo;
-Cuidados com pacientes geriátricos, inconscientes, graves e agonizantes.

.  Enfermagem em Saúde Pública:^^ =•
-Medidas preventivas para doenças transmissíveis;^:
-Noções de Epidemiologia;'h •
-Vigilância epidemiológica (natureza, função e atividade);>
-Doenças transmissíveis e seu controle;

-Saúde da criança e adolescente;
-Imunologia e tipos de imunidade;
-Vacinas e precauções na administração das mesmas;
-Programa Nacional de Imunização (P.N.I.);
-Proteção contra acidentes e Primeiros Socorros.

. Enfermagem em Psiquiatria:
-Desenvolvimento do psiquismo através das diversas fases do crescimento;
-Admissão, altas, licenças e controle da evasão de pacientes psiquiátricos;
-Cuidados de enfermagem a pacientes com transtornos mentais: epilepsia,

toxicômanos, neuroses e personalidades psicopatas;
-Atitude do enfermeiro na equipe psiquátrica.  ;    ^

. Administração do serviço de enfermagem:^;:;:
-    Características, objetivos, planejamento, organização, comando, avaliação e

treinamento em serviço.

1.
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Atuação do enfermeiro no controle das infecções hospitalares:
-SCIH; < ,,^^/ \. -^   !. • ,^•••••.•   •••.     -•-. :   -••• -      •.'•'^   ^:-,:-:\ -^.^

-Principais medidas de controle e profilaxia das infecções hospitalares;
-Diagnóstico e critérios da IH;
-Controle de antimicrobianos;

Funções dos profissionais do SCIH.



MANOEL MOREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS E PERANTE O MINISTÉRIO DA
CULTURA - MINC, QUE A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "ALICE HENRIQUES
DE ASSIS", COM SEDE NA RUA TAQUARAL, N. 224 - CENTRO - CEP36290-00Ç
- CAPELA NOVA - MG, ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO E ATENDENDO À
POPULAÇÃO, E EM ESPECIAL AOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E
MÉDIO. POR SER VERDADE, EU, MANOEL MOREIRA BARBOSA, PREFEITO
MUNICIPAL, MANDEI LAVRAR A PRESENTE E DEPOIS E LIDA E CONFERIDA,
ASSINO.

MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, 14 de dezembro de 2002.

DECLARAÇÃO
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MANOEL MOREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

Capela Nova, 30 de agosto de 2002.

O Prefeito Municipal de Capela Nova, Sr. Manoel Moreira Barbosa,
torna público que estarão abertas no período de 09/09/2002 a 20/09/2002 inscrições ao
Concurso Público, a cargo da empresa CONSULT - Consultoria Técnica Municipal Ltda.,
para provimento dos seguintes cargos efetivos da Administração Direta: Assistente
Administrativo, Assistente Social, Auxiliar de Serviços Gerais I, Bioquímico, Enfermeiro,
Escriturário, Fisioterapêuta, Inspetor de Obras, Médico (Médico Plantonista I, Méd^co
Plantonista II, Médico Pediatra, Médico Ginecologista, Médico Clínico Geral), Motorista II,
Odontólogo, Oficial Especializado, Operador de Máquinas, Professor Municipal II,
Supervisor de Saúde

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de
Capela Nova, sita à Rua Lopes de Assis, 09, Centro, de segunda a sexta-feira, de 12:00
às 18:00 horas, ou pelo telefone (0xx31) 3727-1110.s

EDITAL RESUMIDO DE CONCURSO PÚBLICO
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