
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2020 

 

A Prefeitura Municipal de Monte Negro faz saber que realizará, através do Instituto de 

Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, locais e horários a serem 

oportunamente divulgados, Concurso Público para provimento de vagas do seu Quadro de 

Pessoal regido pelas Leis Municipais nº 516/2013 e suas alterações, nº 943/2019 e suas 

alterações e nº 944/2019, para provimento, mediante nomeação/ admissão pelo Regime 

Estatutário e CLT. 

 

O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que fazem 

parte integrante deste Edital. 

 

I N S T R U Ç Õ E S  E S P E C I A I S  

 

1. DO CONCURSO PÚBLICO 

1.1. O presente Concurso Público destina-se à contratação, pelo regime Estatutário e CLT, 

dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos, a contar da 

data da homologação do certame, a critério da Prefeitura Municipal de Monte Negro. 

 

1.1.1. Para os cargos com regime de contratação CLT Haverá um período de 

experiência probatória de 45 dias para o(a) candidato(a) contratado(a), prorrogável 

uma única vez por igual prazo, nos termos do parágrafo único, do artigo 445, da CLT. 

 

1.1.2. Antes do término de cada período de experiência, o(a) contratado(a) terá o seu 

desempenho avaliado, mediante avaliação de uma comissão interna. 

 
1.1.3. Uma vez aprovado nas avaliações de ambos períodos, o contrato de experiência 

será transformado em prazo indeterminado ou, caso contrário, será rescindido, nos 

termos da lei. 

 

1.2. A Prefeitura Municipal de Monte Negro concede os salários especificados para os 

cargos descritos na Tabela I, do Capítulo 1, deste edital. 



 

1.3. A escolaridade, o código da opção, o cargo, o regime de contratação, a secretaria, o 

número de vagas de ampla concorrência, o número de vagas para pessoas com deficiência, o 

salário inicial, a carga horária semanal, os requisitos mínimos exigidos e o valor da inscrição, 

são os estabelecidos nas tabelas abaixo: 

TABELA I 

ESCOLARIDADE – ENSINO MÉDIO COMPLETO E/ OU TÉCNICO 

Cód. Cargo 
Regime de 

Contratação 
Secretarias 

Vagas 
Ampla 

Concor
rência 

Vagas 

PCD 

Salário Inicial 
e Carga 

Horária 
Semanal  

Requisitos Mínimos 

Exigidos 
Lotação 

Valor das 

Inscrições 

301 

Agente Comunitário de 
Saúde – Área Rural LC 
30 – do KM até B-0 e 
Travessão do Ventura  

CLT 
Secretaria da 

Saúde 
CR - 

1.250,00 
40 horas 

Nível Médio 
Residir na área de 

atuação 
SEMUSA 60,00 

302 

Agente Comunitário de 

Saúde – Área Rural LC 
35 da BR 421 até KM 

25 

CLT 
Secretaria da 

Saúde 
CR - 

1.250,00 
40 horas 

Nível Médio 
Residir na área de 

atuação 
SEMUSA 60,00 

303 
Técnico em Higiene 

Dental – Saúde Pública 
PSF 

CLT 
Secretaria da 

Saúde 
01 - 

1.200,00 
40 horas 

Nível Médio + 
Registro no 

Conselho de Classe 
do Cargo 

Zona 
Urbana/Rural 

60,00 

304 
Técnico em Laboratório 

I 
Estatutário 

Secretaria da 
Saúde 

01 - 
1.200,00 
40 horas 

Nível Médio + 
Registro no 

Conselho de Classe 
do Cargo 

Zona Urbana 60,00 

305 
Técnico de 

Enfermagem I – ESF 
Estatutário 

Secretaria da 
Saúde 

02 - 
1.200,00  
40 horas 

Nível Médio + 
Registro no 

Conselho de Classe 
do Cargo 

Zona 
Urbana/Rural 

60,00 

306 
Técnico de 

Enfermagem I – 

SEMUSA 

Estatutário 
Secretaria da 

Saúde 
07 01 

1.200,00 

40 horas 

Nível Médio + 
Registro no 

Conselho de Classe 
do Cargo 

Zona 

Urbana/Rural 
60,00 

 

ESCOLARIDADE – ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

Cód. Cargo 
Regime de 

Contratação 
Secretarias 

Vagas 

Ampla 
Concor

rência 

Vagas 
PCD 

Salário Inicial 

e Carga 
Horária 

Semanal 

Requisitos Mínimos 
Exigidos 

Lotação 
Valor das 
Inscrições 

401 Educador Físico Estatutário 

ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL DE 

GESTÃO EM 
DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL - 
SEMDES 

01 - 
1.586,25 
30 horas 

Nivel Superior + 
Registro no 

Conselho de Classe 
do Cargo 

Zona Urbana 80,00 

402 Educador Físico Estatutário 
Secretaria da 

Saúde 
01 - 

1.854,00 
40 horas 

Nivel Superior + 
Registro no 

Conselho de Classe 
do Cargo 

Zona 
Urbana/Rural 

80,00 

403 Médico Cirurgião Geral Estatutário 
Secretaria da 

Saúde 
CR - 

9.200,00 
40 horas 

Nivel Superior + 
Registro no 

Conselho de Classe 
do Cargo 

Zona Urbana 80,00 

404 Médico Pediatra Estatutário 
Secretaria da 

Saúde 
01 - 

5.520,00 
12 horas 

Nivel Superior + 
Registro no 

Conselho de Classe 
do Cargo 

Zona Urbana 80,00 

405 
Médico Radiologista/ 
Ultrassonografista 

Estatutário 
Secretaria da 

Saúde 
01 - 

5.000,00 
24 horas 

Nivel Superior + 
Registro no 

Conselho de Classe 
do Cargo 

Zona Urbana 80,00 

 



 

1.3. As atribuições típicas de cada cargo estão descritas no Anexo I deste Edital. 

 

1.4. Todas as etapas constantes deste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial 

de Rondônia. 

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e para a nomeação/ 

admissão deverá preencher as condições especificadas a seguir: 

 

2.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 

portuguesa, estar amparado pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, 

com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 

12, da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 70.436/72; 

 

2.1.2. Ter, na data da convocação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

 

2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 

 

2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 

2.1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da convocação, dos REQUISITOS 

MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo, conforme especificado na Tabela I, do Capítulo 1, 

e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA determinada no item 12.5 do Capítulo 12, 

deste edital; 

 

2.1.6. Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível 

com o exercício das atribuições do cargo, comprovada em inspeção realizada pelo Médico 

do Trabalho indicado pela Prefeitura Municipal de Monte Negro; 

 

2.1.7. Não poderá ser admitido o candidato que já foi funcionário da Prefeitura 

Municipal de Monte Negro, no entanto, demitido por justa causa. 

 

 

 

 



 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão realizadas via internet, no endereço eletrônico 

www.nossorumo.org.br, de acordo com período mencionado no ANEXO III, 

conforme o horário oficial de Brasília/DF. 

 

3.2.  Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br 

e selecionar o certame desejado no campo “Inscrições abertas”. Uma nova tela será 

aberta com as informações do certame escolhido e o(a) interessado(a) deverá selecionar 

a opção “Inscreva-se já”, na qual será solicitado o número do CPF. 

 

3.2.1. Após os procedimentos descritos no item 3.2., caso o(a) interessado(a) ainda não 

esteja cadastrado no site, será aberta uma tela chamada “Cadastro”, na qual o(a) 

interessado(a) deverá fornecer as informações solicitadas, corretas e completas, 

responsabilizando-se pela veracidade destas; 

 

3.2.2. Ao(À) candidato(a) que possuir cadastro no site, após digitar o número do CPF, 

será solicitada a senha de cadastro no site. Quando abrir a tela de inscrição, deve-se 

conferir todos os dados pessoais e, caso seja necessário, realizar as alterações; 

 

3.2.3. Na sequência do preenchimento dos dados pessoais, devem ser preenchidos os 

campos referentes à inscrição; 

 

3.2.4. Após realizar os procedimentos mencionados acima, o(a) candidato(a) encontrará 

um campo denominado “Serviços Adicionais”. Nesse campo, o(a) candidato(a) terá a 

opção de contratar os serviços adicionais. Os valores, a descrição dos serviços adicionais 

e o detalhamento destes estarão disponíveis para consulta no mesmo campo, por meio 

do link "Saiba mais". 

 

3.2.4.1. Caso o(a) candidato(a) queira adquirir algum serviço adicional, 

relacionado ao respectivo certame, deverá selecionar o(s) campo(s) 

correspondente(s), ativando essa(s) opção(ões); 

 

 

3.2.4.2. Os valores referentes aos serviços adicionais, se adquiridos/selecionados 



 

pelo(a) candidato(a), serão cobrados via boleto bancário, em boleto separado do 

valor da inscrição, que deverá ser pago até o vencimento. 

 

3.2.4.3. Os serviços adicionais (dentre eles: Agenda do Candidato) terão 

funcionalidade somente até a divulgação do Resultado Final do Concurso Público, 

as demais etapas são de responsabilidade do candidato no acompanhamento das 

convocações e da Prefeitura Municipal de Monte Negro. 

 

3.2.4.3.1. A agenda do candidato tem a finalidade de avisar as divulgações de 

vencimento do boleto, convocações de locais de prova e resultado final. 

 

3.3. Após o pagamento do boleto bancário, não haverá devolução dos valores, em hipótese 

alguma, devendo o(a) candidato(a) atentar-se ao valor apontado na inscrição/boleto antes do 

efetivo pagamento. 

 

3.4. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações 

prestadas no preenchimento do Banco de Dados e na ficha de inscrição on-line, ainda que 

realizada com o auxílio de terceiros, que serão verificadas por ocasião da comprovação de 

requisitos mínimos exigidos, cabendo a Prefeitura Municipal de Monte Negro e ao 

Instituto Nosso Rumo o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com 

dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja 

constatado posteriormente. 

 

3.5. O candidato que deseja efetivar sua inscrição deverá efetuar o pagamento do valor de 

inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo com os 

valores definidos, por cargo, constantes na Tabela I do Capítulo 1 deste Edital, através de 

boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento mencionado no ANEXO 

III, primeiro dia útil subsequente à data de encerramento do período de inscrição. 

 

3.5.1. É de responsabilidade do candidato se atentar aos horários bancários quando os 

pagamentos forem efetuados por meios de aplicativos para que não sejam 

compensados em dias posteriores ao da realização para não correr o risco do 

pagamento ser validado após a data de vencimento. 

 



 

3.6. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor de inscrição 

somente se atender a todos os requisitos exigidos para o cargo pretendido; 

3.6.1 O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico 

www.nossorumo.org.br até a data de vencimento, e deverá ser impresso para o 

pagamento do valor de inscrição após a conclusão do preenchimento da ficha de 

solicitação de inscrição on-line. 

 

3.6.2. O Instituto Nosso Rumo e a Prefeitura Municipal de Monte Negro não se 

responsabilizam por boletos bancários que não correspondam aos documentos emitidos 

no ato da inscrição ou que tenham sido alterados/adulterados em função de problemas 

no computador local, falhas de comunicação, fraudes causadas por vírus e afins; 

 

3.6.3. Após o período mencionado no item 3.5., não haverá possibilidade de impressão 

do boleto, seja qual for o motivo alegado. 

3.7. A confirmação da inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento da ficha de 

inscrição e o pagamento do respectivo valor, dentro do período de vencimento do boleto. 

 

3.7.1. Não haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, seja qual for o 

motivo alegado; 

3.7.2 Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, 

fac-símile, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, 

condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste 

Edital, bem como fora do período de inscrição estabelecido; 

 

3.7.3. Não será aceito, como comprovante de pagamento da inscrição, comprovante de 

agendamento bancário; 

 

3.7.4. O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado 

juntamente com o comprovante de pagamento e deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local de realização da Prova Objetiva. É de inteira 

responsabilidade do candidato a manutenção sob sua guarda, para posterior 

apresentação, se necessário; 

3.7.5. O Instituto Nosso Rumo e a Prefeitura Municipal de Monte Negro não se 



 

responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 

de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados. 

 

3.8. O candidato deverá efetuar uma única inscrição no Concurso Público. 

 

3.8.1. Em caso de mais de uma inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento de 

apenas um boleto bancário; 

 

3.8.2. Tendo o candidato efetuado o pagamento de mais de um boleto bancário, será 

considerada a inscrição mais recente, ou seja, será considerada válida e efetivada apenas 

a última inscrição gerada no site e paga pelo candidato; 

 

3.8.3. Para efeito de validação da inscrição, de que trata o item anterior, considerar-se-

á a data (do documento) e o número do boleto de pagamento; 

 

3.8.4. Ocorrendo a hipótese do item 3.8.2 ou pagamento duplicado de um mesmo boleto 

bancário, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de valor 

de inscrição; 

 

3.8.5. A devolução do valor de inscrição somente ocorrerá se o Concurso Público não se 

realizar, caso em que a referida devolução ficará sob responsabilidade da Prefeitura 

Municipal de Monte Negro. 

 

3.9. A partir da data mencionada no ANEXO III, o candidato deverá conferir no endereço 

eletrônico www.nossorumo.org.br se a inscrição foi deferida, ou seja, se os dados da 

inscrição, efetuada via Internet, foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago. 

3.9.1. Para conferir se a inscrição foi deferida, o candidato deverá acessar o site 

www.nossorumo.org.br e clicar em “Área do Candidato”, no canto superior direito do 

site. Na sequência, deve-se digitar o CPF e a senha de acesso à área do candidato e 

clicar em “Entrar”. Na aba “Meus Concursos”, clica-se no link do certame desejado. Ao 

abrir a tela de informações do Concurso Público, deve-se selecionar a opção “Situação 

das Inscrições e 2º via de boleto” e clicar em “Visualizar Inscrição” para verificar o status 

da inscrição. 



 

3.10. Caso a inscrição do candidato esteja indeferida, este poderá interpor recurso no período 

mencionado no ANEXO III, nos termos do Capítulo 11. DOS RECURSOS. 

3.10.1. Para acessar o link de recurso contra o indeferimento da inscrição, conforme 

disposto no item 3.10, o candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br, 

clicar na aba “Área do Candidato” e digitar seu CPF e sua senha de acesso. Em seguida, 

na aba “Meus Concursos”, deve selecionar o certame desejado e, em seguida, clicar no 

link “Recursos”, quando então deverá seguir as instruções do site; 

 

3.10.2. Dúvidas em relação ao processo de inscrição poderão ser direcionadas pelo link 

“Dúvidas frequentes/Contatos” na página do Instituto Nosso Rumo, ou pelo telefone 

(011) 3664-7878, em dias úteis, no horário das 8h30 às 17h30. 

 

3.11. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá, 

no ato da inscrição, solicitar a condição na ficha de inscrição. Para todas as condições, exceto 

amamentação, o candidato deverá enviar por meio eletrônico, durante o período de 

inscrição, cópia autenticada em cartório do Laudo Médico com validade de 12 meses contados 

do último dia da inscrição. 

 

3.11.1. O acesso ao link para envio dos documentos relativos aos laudos somente estará 

disponível durante o período de inscrição;  

 

3.11.2. Ao confirmar o envio dos documentos e gerar o protocolo de envio, o candidato 

NÃO poderá alterar ou substituir os documentos enviados;  

 

3.11.3. Serão avaliados somente os documentos enviados com resolução legível;  

 

3.11.4. A entrega dos documentos relativos aos laudos não é obrigatória. O candidato 

que não entregar a documentação não será eliminado do Concurso Público; 

 

3.11.5. O candidato que não encaminhar durante o período de inscrição não terá a 

prova especial e as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado; 

3.11.6. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 

razoabilidade do pedido; 

 



 

3.11.7. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das 

provas deverá levar um acompanhante, que também se submeterá às regras deste Edital 

e Anexos e ficará em sala reservada para essa finalidade, sendo responsável pela guarda 

da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará as 

provas. 

 

3.11.7.1. Deverá encaminhar via site no botão “envio de laudos” Certidão de 

Nascimento da Criança. A mãe poderá proceder com a amamentação a cada 

intervalo de 2 (duas) horas por até 30 (trinta) minutos, por filho de até 6 (seis) 

meses. 

 

3.11.7.2. Durante a amamentação a candidata será acompanhada por um fiscal. 

 

3.11.7.3. O tempo despendido na amamentação será compensado durante a 

realização da prova, em igual período. 

3.11.7.4. Caso a candidata ultrapasse o tempo estipulado de 30 (trinta) minutos 

será compensado somente o tempo de 30 (trinta) minutos. 

 

3.11.7.5. Caso a criança seja maior que 6 (seis) meses de idade a mãe poderá 

amamentar, porém o tempo despendido para amamentação não será 

compensado. 

 

3.11.7.6. A candidata que amamentar em espaços curtos e não a cada 2 (duas) 

horas, não será compensado.  

 

3.11.7.7. A criança deverá permanecer em local designado, acompanhada de 

familiar ou terceiro, adulto responsável, indicado pela candidata; 

3.11.7.8. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá 

ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal; 

 

3.11.7.9. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata 

lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou 

quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a 

candidata; 

 



 

3.11.7.10. Não serão fornecidos utensílios para utilização durante amamentação 

ou para uso da criança. 

3.11.8. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, 

durante o período mencionado no Anexo III deste Edital, acessar o site 

www.nossorumo.org.br para verificar o resultado da solicitação pleiteada. 

3.11.8.1. Para acessar as informações, conforme disposto no item 3.12.8, o 

candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br, clicar na aba “Área do 

Candidato”, e digitar seu CPF e sua senha de acesso. Em seguida, na aba “Meus 

Concursos”, selecionará o certame desejado e, na sequência, clicará no link 

“Confirmação da Inscrição”, quando então deverá seguir as instruções do site. 

 

3.11.9. O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação 

de condição especial para a realização das provas deverá acessar o link próprio da 

página do Concurso Público para interposição de recursos, no endereço eletrônico 

www.nossorumo.org.br, no período mencionado no Anexo III deste Edital, e seguir 

as instruções ali contidas. 

3.11.9.1. Para acessar o link de recurso contra o indeferimento da solicitação de 

condição especial, conforme disposto no item 3.12.9, o candidato deverá acessar 

o site www.nossorumo.org.br, clicar na aba “Área do Candidato”, e digitar seu 

CPF e sua senha de acesso. Em seguida, na aba “Meus Concursos”, deverá 

selecionar o certame desejado e, na sequência, clicar no link “Recursos”, quando 

então deverá seguir as instruções do site. 

 

 

3.12. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido 

Concurso Público será feita por ocasião da convocação para nomeação, sendo que a não 

apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato. 

 

3.12.1. O candidato aprovado e convocado para nomeação que não apresentar os 

documentos e requisitos mínimos exigidos para o Concurso Público terá anulado todos 

os atos praticados no certame. 



 

3.13. A inscrição do candidato implicará o completo conhecimento e a tácita aceitação das 

normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições 

previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 

4. DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, 

desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência, conforme 

estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelos 

Decretos Federais nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e 9.508 de 24 de setembro de 2018. 

 

4.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, aos 

candidatos com deficiência habilitados será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) 

das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público, desde 

que essa porcentagem resulte em número inteiro. 

4.2.1. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência, relativa ao cargo 

para o qual concorreu, dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga com deficiência será 

a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 11ª vaga, a 3ª vaga será a 16ª vaga, a 4ª vaga será 

a 21ª e assim sucessivamente, para futuras vagas reservadas às pessoas com 

deficiência e providas durante o prazo de validade do concurso. 

4.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 

discriminadas no Artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado 

pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

 

4.4. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica indicada pela 

Prefeitura Municipal de Monte Negro, que confirmará de modo definitivo o 

enquadramento de sua situação como pessoa com deficiência e a compatibilidade com o cargo 

pretendido. 

4.4.1. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, assinalada na 

ficha de inscrição, não se constate, devendo este constar apenas na lista de classificação 

geral de aprovados; 

4.4.2. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência assinalada na 

ficha de inscrição seja incompatível com o cargo pretendido. 



 

4.5. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato com deficiência 

obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, conforme 

especificado a seguir: 

4.5.1. A avaliação do potencial de trabalho do candidato com deficiência, frente às 

rotinas do cargo, será realizada pela Prefeitura Municipal de Monte Negro, por meio 

de perícia médica admissional; 

4.5.2. O médico responsável pela avaliação emitirá parecer observando: 

 

a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 

 

b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; 

c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de 

trabalho na execução das tarefas; 

 

d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que 

habitualmente utilize; 

 

e) o resultado da avaliação com base no disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146, 

de 2015, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais previstos em edital. 

 

4.5.3. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis 

de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres; 

 

4.5.4. O médico responsável avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e 

a deficiência do candidato durante o período de experiência, cuja realização se dará 

durante o período de vigência do contrato de experiência. 

4.6. As pessoas com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e 

aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida 

para todos os candidatos. 

4.7. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado 

no dia do Concurso Público deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que 

necessita para a realização das provas (prova em Braille ou ampliada). 



 

 

4.8. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá especificar na Ficha de Inscrição 

a sua deficiência. 

4.9. O acesso ao link para envio dos documentos relativos laudos somente estará disponível 

durante o período de inscrição. 

 

4.10. Ao confirmar o envio dos documentos e gerar o protocolo de envio, o candidato NÃO 

poderá alterar ou substituir os documentos enviados. 

 

4.11. Serão avaliados somente os documentos enviados com resolução legível. 

4.12. Os documentos deverão ser enviados através do site www.nossorumo.org.br, o acesso 

deverá ser por meio do número do CPF e da senha do candidato cadastrados no site do 

Instituto Nosso Rumo. Após efetuar o login, o candidato deverá clicar na aba “Envio de 

Laudos”. 

 

4.13. Cópia autenticada do Laudo Médico, atualizado há menos de 1 (um) ano da data da 

inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável 

causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova. 

 

a) o candidato com deficiência visual, além do envio da documentação indicada no 

item 4.13., deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de 

prova especial em Braille ou Ampliada, ou ainda a necessidade da leitura de sua 

prova, especificando o tipo de deficiência; 

 

b) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização 

das provas, além do envio da documentação indicada nesse item, deverá encaminhar, 

até o término das inscrições, laudo médico com justificativa para o tempo adicional, 

emitido por especialista da área de sua deficiência. 

 

4.13.1. As pessoas com deficiências visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial 

ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com tamanho de letra correspondente 

a corpo 24; 
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4.13.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 

razoabilidade do pedido. 

4.14. O candidato que não atender, dentro do prazo do período das inscrições, aos dispositivos 

mencionados no item 4.9. e seus subitens não terá a condição especial atendida ou não será 

considerado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo alegado. 

 

4.15. O Instituto Nosso Rumo divulgará no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, 

na data mencionada no ANEXO III, na área restrita do candidato, mediante acesso com CPF 

e senha, confirmação das inscrições, incluindo o enquadramento de pessoa com deficiência 

para concorrência à reserva de vagas pertinente ao Decreto Federal nº 3.298/99 alterado 

pelos Decretos Federais nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e 9.508 de 24 de setembro de 

2018. 

4.15.1. O candidato que tiver sua inscrição na reserva para pessoas com deficiência 

indeferida poderá interpor recurso no período mencionado no ANEXO III, através do site 

do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br); 

 

4.15.2. Ao término da apreciação dos recursos contra o indeferimento de inscrição na 

reserva para pessoas com deficiência, o Instituto Nosso Rumo divulgará o resultado 

no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, na data provável mencionada no 

ANEXO III, na área restrita do candidato, mediante acesso com CPF e senha. 

4.16. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem pessoa com deficiência, se 

aprovados no Concurso Público, terão seus nomes divulgados na lista geral dos aprovados e 

em lista à parte. 

 

4.17. O candidato que não realizar a inscrição para pessoa com deficiência, conforme as 

instruções constantes deste capítulo, não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 

 

4.18. Será eliminado da lista de pessoas com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada 

na ficha de inscrição não se constate, devendo este constar apenas na lista de classificação 

geral de aprovados. 

5. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO 

 

5.1. Os candidatos amparados pela Lei Federal nº 13.656, de 30 de abril de 2018, poderão 



 

realizar, no período mencionado no ANEXO III, seu pedido de isenção do pagamento do valor 

da inscrição pelo site www.nossorumo.org.br, no ato da inscrição. 

5.1.1. O pedido de isenção a que se refere o item 5.1. será possibilitado ao candidato que: 

5.1.1.1. Pertencer a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per 

capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional; 

 

5.1.1.2. Os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo 

Ministério da Saúde. 

 

5.1.2. O candidato deverá preencher CORRETAMENTE o requerimento de solicitação de 

isenção do pagamento do valor da inscrição, que ficará disponível junto à ficha de 

inscrição, no site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br), e indicar o 

Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico. 

 

5.2. Para usufruir da isenção, as pessoas amparadas no subitem 5.1.1.2. deverão comprovar 

a sua condição no ato da inscrição e encaminhar documentação no endereço 

isencao@nossorumo.org.br conforme segue: 

 

5.2.1. Declaração de órgão oficial ou entidade credenciada pelo poder público, ou 

qualquer outro documento hábil, que comprove o seu cadastro no Registro Nacional de 

Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME); ou 

 

5.2.2. Declaração ou certidão de órgão oficial ou entendida credenciada pelo poder 

público ou qualquer outro documento hábil, que comprove a realização de no mínimo 

duas doações durante os 12 (doze) meses anteriores à data de término das inscrições 

no certame.  

 

 

5.3. O candidato deverá encaminhar a documentação que comprove o seu enquadramento na 

Lei nº 13.656 de 30 de abril de 2018, conforme descrito nos itens 5.2.1. e 5.2.2., durante o 

período mencionado no ANEXO III para o endereço de e-mail do Instituto Nosso Rumo: 

isencao@nossorumo.org.br 

mailto:isencao@nossorumo.org.br


 

 

5.4. Será considerada nula a isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 

 

a) omitir informações e/ou apresentar informações inverídicas; 

b) fraudar e/ou falsificar documentação. 

5.4.1. Para os casos mencionados nas alíneas “a” e “b” acima, o candidato terá sua 

situação informada à autoridade policial competente para as providências cabíveis; 

 

5.4.2. Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 

 

a) pleitear a isenção sem preencher a opção disponível na ficha de inscrição, no site 

do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br); 

 

b) não observar o período para a solicitação de isenção. 

 

5.5. Não será aceita solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição via fax, correio 

eletrônico, postagem pelos Correios ou por procuração. 

 

5.6. Ao término da apreciação dos requerimentos de isenção do pagamento do valor da 

inscrição, o Instituto Nosso Rumo divulgará o resultado no endereço eletrônico 

(www.nossorumo.org.br), conforme data mencionada no ANEXO III, mediante acesso com 

CPF e senha na “Área do Candidato”, na qual será possível visualizar a confirmação de 

inscrição. 

 

5.7. O candidato que tiver sua solicitação de isenção de pagamento do valor da inscrição 

indeferida poderá interpor recurso no período mencionado no ANEXO III, pelo site do 

Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br). 

 

5.8. Ao término da apreciação dos recursos contra o indeferimento de isenção do pagamento 

do valor da inscrição, o Instituto Nosso Rumo divulgará no endereço eletrônico 

(www.nossorumo.org.br), na data mencionada no ANEXO III, mediante acesso com CPF 

e senha na área do candidato, o resultado final da apreciação dos pedidos de isenção do 

pagamento do valor da inscrição.  
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5.9. Caso queiram participar do Concurso Público, os candidatos que tiveram o pedido de 

isenção do pagamento do valor da inscrição indeferido após análises de recursos deverão gerar 

boleto bancário com o valor integral da inscrição no endereço eletrônico do Instituto Nosso 

Rumo (www.nossorumo.org.br) e efetuar o seu pagamento. O boleto bancário poderá ser 

impresso e pago até a data mencionada no ANEXO III, sendo este o prazo limite para o 

pagamento da inscrição. 

 

5.10. O Instituto Nosso Rumo não se responsabilizará por solicitação de inscrição com 

pedido de isenção não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados. 

 

6. DAS PROVAS 

 

6.1. O Concurso Público constará das seguintes etapas: 
 

TABELA DE ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
 

Nível Médio 

Cargo 
Tipo de 
Prova 

Conteúdo/ Disciplinas 
Nº de 
Itens 

301 e 302 – Agente Comunitário de Saúde Objetiva 
Língua Portuguesa 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

Nível Técnico 

Cargo 
Tipo de 
Prova 

Conteúdo/ Disciplinas 
Nº de 
Itens 

303 – Técnico em Enfermagem – ESF área urbana e rural 
304 – Técnico em Enfermagem – SEMUSA 
302 – Técnico em Laboratório 
301 – Técnico em Saúde Bucal – Saúde Pública PSF 

Objetiva 
Língua Portuguesa 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

Nível Superior 

Cargo 
Tipo de 
Prova 

Conteúdo/ Disciplinas 
Nº de 
Itens 

403 – Médico Cirurgião 
404 – Médico Pediatra 
405 – Médico Radiologista/Ultrassonografista 

Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Políticas de Saúde 
Conhecimentos Específicos 

10 
5 
10 
10 

401 – Educador Físico 
402 – Educador Físico 
 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Pedagógicos e 
Legislação 

Conhecimentos Específicos 

10 
10 
5 
 

10 

Títulos Conforme Capítulo 9 deste edital 

6.2. As Provas Objetivas constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco 

alternativas cada, terão uma única resposta correta e versarão sobre os programas contidos 

no ANEXO II deste Edital.   

 

6.3. As Provas Objetivas serão aplicadas horários e locais a serem divulgados no Edital de 

Convocação.  

 



 

7. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

7.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de Monte Negro, na data prevista 

mencionada no ANEXO III, em locais e horários a serem comunicados oportunamente no Edital 

de Convocação para as Provas Objetivas, o qual será publicado no Diário Oficial dos Municípios 

de Rondônia e na internet no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, conforme o 

horário oficial de Brasília/DF. 

 

7.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes nos 

colégios da cidade mencionada no item 7.1., o Instituto Nosso Rumo reserva-se o 

direito de alocá-los em cidades próximas às determinadas para aplicação das provas, 

não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e 

alojamento desses candidatos; 

 

7.1.1.1. Caso ocorra o disposto no subitem 7.1.1. (e somente neste caso), os 

candidatos poderão ser alocados considerando-se, como critério, o endereço 

residencial informado no ato de cadastro no site/inscrição no certame, bem como 

observadas a viabilidade e conveniência do Instituto Nosso Rumo. Portanto, o 

candidato deve informar seus dados com precisão, sendo que o Instituto Nosso 

Rumo não se responsabilizará por endereços incorretos ou inverídicos registrados 

pelos candidatos no ato da inscrição. 

 

7.1.2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, 

horário ou local que não sejam os designados, conforme as informações constantes no 

item 7.1. e seus subitens deste capítulo; 

 

7.1.3. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das 

provas como justificativa de sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer 

que seja o motivo, será considerado como desistência do candidato e resultará na 

eliminação do Concurso Público; 

7.1.4. Será disponibilizado Cartão Informativo na área restrita do candidato no site. O 

candidato deverá, a partir do dia mencionado no ANEXO III, informar-se, no 

endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, em que local e horário irá realizar a 

prova. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para 

verificar o seu local de prova; 

 

7.1.5. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e 

horários de realização das provas. Em caso de dúvida, o candidato deverá entrar em 



 

contato por meio da ferramenta “Entre em Contato/Dúvidas frequentes”, disponível na 

página inicial do site www.nossorumo.org.br. 

 

7.2. Na data prevista no ANEXO III, será disponibilizado um link de correção cadastral durante 

2 (dois) dias, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, devendo o candidato 

acessar, mediante CPF e senha, realizando a correção necessária em seus dados cadastrais, 

conforme segue:  

a) O candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, 

efetuar o login na “Área do Candidato”, digitando o CPF e a senha, e selecionar o 

certame desejado; 

b) Em seguida, o candidato deverá selecionar a opção “Inscrição e Correção 

Cadastral” e seguir as instruções do site para efetivar a correção desejada. 

 

7.2.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 

anterior deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão; 

 

7.2.2. Não serão aceitas solicitações de alterações/correções de dados por mensagem 

eletrônica ou por qualquer outro meio não previsto no item 7.2 e suas alíneas deste 

Edital. 

 

7.3. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de cargo e/ou condição de pessoa 

com deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 

Candidato – SAC, do Instituto Nosso Rumo, pelo telefone (11) 3664-7878, das 8h30 às 

17h30 ou através de chamado via site na aba “Dúvidas frequentes/contato” com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das Provas Objetivas. 

 

7.3.1. Não será admitida a troca de opção de cargo em hipótese alguma; 

 

7.3.2. A alteração da condição de candidato inscrito como pessoa com deficiência 

somente será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo candidato, em sua ficha 

de inscrição, tenha sido transcrito erroneamente nas listas disponíveis para consulta e 

disponibilizado no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, desde que o 

candidato tenha cumprido todas as normas e exigências constantes no Capítulo 4 deste 

Edital; 
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7.3.3. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no item 

7.3 deste capítulo, será o único responsável pelas consequências ocasionadas por sua 

omissão. 

 

7.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência 

mínima de 60 minutos, munido de: 

a) Comprovante de inscrição; 

 

b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; 

Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças 

Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de 

Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que, por lei federal, valem 

como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de 

Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97); 

c) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, lápis e 

borracha. Caso o(a) candidato(a) compareça com caneta de material não transparente, terá 

seu material vistoriado pelos fiscais de aplicação. 

 

7.4.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a 

permitir a identificação do candidato com clareza; 

 

7.4.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade; 

 

 

 

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

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

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

expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à 

identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em 

formulário próprio; 

 

7.4.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento 

de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do 



 

portador. 

 

7.4.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 

títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras 

funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 

danificados; 

 

7.4.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 

 

7.5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou 

a ausência do candidato. 

7.6. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens 

oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto 

Nosso Rumo procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de 

formulário específico mediante a apresentação do boleto devidamente pago. 

7.6.1. A inclusão de que trata o item 7.6. será realizada de forma condicional, não gera 

expectativa de direito sobre a participação no Concurso Público e será analisada pelo 

Instituto Nosso Rumo na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de 

se verificar a pertinência da referida inclusão; 

 

7.6.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 7.6., esta será 

automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 

formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes; 

 

7.6.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato: 

 

7.6.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que 

possua o respectivo porte; 

 

7.6.3.2. Durante a realização da prova não será permitido o acesso a equipamentos 

eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, 

relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman etc.) ou 



 

semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como protetores 

auriculares; 

 

7.6.3.3. Portar ou utilizar lapiseira, corretivos líquidos, régua ou qualquer outro 

objeto diferente do especificado na alínea “c” do item 7.4. deste Edital; 

 

7.6.3.4. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento 

eletrônico durante a realização das Provas Objetivas, o candidato será 

automaticamente eliminado do Concurso Público; 

7.6.3.5. Durante o período de aplicação das provas, os candidatos poderão ser 

submetidos à revista através de detectores de metais. 

7.6.4. O descumprimento dos itens 7.6.3.1., 7.6.3.2., 7.6.3.3. e 7.6.3.4 ou caso negue-

se a submeter-se à revista prevista no item 7.6.3.5., a resistência a deixar-se revistar 

pelo detector de metais ou ser flagrado portando/utilizando equipamentos eletrônicos 

implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude; 

 

7.6.5. O Instituto Nosso Rumo não se responsabilizará por perdas ou extravios de 

objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas; 

7.6.6. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta 

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, 

impressos ou quaisquer anotações. 

 

7.7. Quanto às Provas Objetivas: 

 

7.7.1. Para a realização das Provas Objetivas, o candidato lerá as questões no Caderno 

de Questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica 

fabricada em corpo transparente de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único 

documento válido para correção. 

7.7.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que 

contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), 

emendas ou rasuras, ainda que legíveis; 

 

7.7.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 

respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, 

prejudicando o desempenho do candidato. 

 



 

7.8. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas. 

 

7.8.1. Após o período de 2 (duas) horas, o candidato, ao terminar a sua prova, deverá 

devolver ao fiscal de sala o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, que será o 

único documento válido para correção. 

 

7.8.2. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de 

decorrida 2 (duas) horas. 

 

7.8.3. Os Cadernos de Questões serão disponibilizados no site do Instituto Nosso 

Rumo exclusivamente durante o período de recurso contra o gabarito provisório. 

 

7.9. As Folhas de Respostas dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a 

substituição. 

7.9.1. Poderá ser solicitado a transcrição para a sua Folha de Respostas a frase 

apresentada na capa de sua Prova, para posterior verificação grafológica; 

7.9.2. No rodapé da capa do caderno de provas consta espaço para transcrição do 

gabarito, podendo destacar e levar somente a parte destacada, deixando com o fiscal o 

caderno de questões e a folha de respostas. 

 

7.10. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 

 

7.10.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-

determinados; 

 

7.10.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 7.4., alínea “b”, deste 

capítulo; 

7.10.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; 

 

7.10.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes do 

tempo mínimo de permanência estabelecido no item 7.8.1 deste capítulo; 

7.10.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, 

verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que 



 

estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos, 

calculadora ou similar; 

 

7.10.6. For surpreendido portando agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, 

palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, 

walkman e/ou equipamentos semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem 

como protetores auriculares; 

 

7.10.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 

 

7.10.8. Não devolver a Folha de Respostas e o Caderno de Questões cedidos para 

realização das provas; 

 

7.10.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em 

relação a qualquer um dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades 

presentes; 

 

7.10.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios 

permitidos; 

 

7.10.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as Folhas de 

Respostas; 

 

7.10.12. Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e nas Folhas de 

Respostas; 

 

7.10.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 

própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público. 

7.11. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 

investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e 

ele será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

 

7.11.2. Excetuada a situação prevista no item 3.11.4 do Capítulo 3 deste Edital, não 

será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de 



 

realização da prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação do candidato no 

Concurso Público. 

7.12. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva 

responsabilidade. 

 

7.13. Ocorrendo alguma situação de emergência, o candidato será encaminhado para 

atendimento médico local ou a profissional de sua confiança. A equipe de Coordenadores 

responsável pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário. 

 

7.14. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou 

hospitalar, este não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso 

Público.  

 

7.15. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público, designado pelo Instituto Nosso 

Rumo, o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo 

comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras e 

restabelecer outros critérios para resguardar a execução individual e correta das provas. 

7.16. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe 

de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo 

das provas e/ou critérios de avaliação/classificação. 

7.17. Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico 

www.nossorumo.org.br, na data mencionada no ANEXO III. 

 

7.18. O candidato, ao terminar a prova, deverá se retirar imediatamente do estabelecimento 

de ensino, não podendo permanecer nas suas dependências nem utilizar os sanitários. 

7.19. O Instituto Nosso Rumo poderá registrar durante a aplicação das provas, via aparelho 

celular - através de aplicativo de sua propriedade e utilizado exclusivamente para este fim, 

fotografia da face e da frente e verso do documento de identificação do candidato, bem como 

do código de barras da folha de resposta para fins de confirmação digital da identificação do 

candidato. Caso o recurso seja adotado, as imagens obtidas ficarão sob guarda e 

responsabilidade integral do Instituto Nosso Rumo e somente poderão ser utilizadas para fins 



 

de confirmação da identidade do candidato aprovado no ato da nomeação pelo ente 

contratante. O candidato que se negar ao procedimento será eliminado do certame posto que 

não será possível realizar a confirmação de sua identidade nos moldes ora expostos. 

 

7.20. Em caso de necessidade de reaplicação e/ou aplicação de provas, os custos são de 

responsabilidade do candidato, isentando o Instituto Nosso Rumo de qualquer ressarcimento. 

 

8. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 

8.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

 

8.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto. 

 

8.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 

 

8.2.1. Para calcular o total de pontos, o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número 

de questões da prova e multiplicar pelo número de questões acertadas; 

 

8.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos alcançados pelo candidato na Prova 

Objetiva. 

 

8.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos 

igual ou superior a 50 (cinquenta). 

8.4. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso Público. 

 

9. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

 

9.1. Concorrerão à Prova de Títulos os candidatos habilitados na prova objetiva dos 

cargos de nível superior, conforme estabelecido nos Capítulos 8 deste Edital. 

 

9.2. Os documentos relativos aos Títulos deverão ser encaminhados durante o período de 

inscrição, EXCLUSIVAMENTE, pelo endereço www.nossorumo.org.br. O acesso deverá 

ser realizado por meio do número do CPF e da senha do candidato cadastrados no site do 

Instituto Nosso Rumo. Após efetuar o login, o candidato deverá clicar na aba “Envio de 

Títulos”. 



 

 

9.2.1. O acesso ao link para envio dos documentos relativos aos Títulos somente estará 

disponível durante o período de inscrição; 

 

9.2.2. Ao confirmar o envio dos documentos e gerar o protocolo de envio, o candidato 

NÃO poderá alterar ou substituir os documentos enviados; 

 

 9.2.3. Serão avaliados somente os documentos enviados com resolução legível; 

 

9.2.4. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O 

candidato que não entregar a documentação não será eliminado do Concurso Público. 

9.3. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e 

Certificados definitivos de conclusão de curso, expedidos por Instituição Oficial ou 

reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do 

responsável pela expedição do documento. 

 

9.3.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, 

atestados ou outros documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de 

curso deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, 

mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por 

Instituição Oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e 

identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento; 

 

9.3.2. Os títulos de Pós-Graduação (especialização) Lato Sensu deverão, 

obrigatoriamente, conter o número de horas, que deve ser maior ou igual a 360 

(trezentas e sessenta) horas. Não serão aceitos os títulos cuja carga horária seja 

menor do que a indicada acima, visto que se trata da carga horária mínima obrigatória 

para um curso de especialização; 

 

9.4.3. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão estar acompanhados pela 

correspondente tradução, efetuada por tradutor juramentado ou pela revalidação dada 

pelo órgão competente. 

 

9.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes. 

 

9.6. O nível de escolaridade exigido como requisito para inscrição no Concurso Público não 

será considerado como Título. 

 

9.7. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e a comprovação dos 



 

documentos de Títulos. 

 

9.8. Não serão aceitas entregas ou substituições posteriores ao período determinado, bem 

como Títulos que não constem nas tabelas apresentadas neste capítulo. 

 

9.9. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor de 9,5 (nove e meio) 

pontos. 

 

9.10. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão 

desprezados.  

 

9.11. A prova de títulos terá caráter classificatório. 

 

9.12. Serão considerados Títulos somente os documentos constantes na tabela abaixo: 

 

TABELA DE TÍTULOS 

 

TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MÁXIMO 
COMPROVANTES 

a) Doutorado, concluído até a data de 
apresentação dos títulos, desde que 
relacionado à ÁREA DO CARGO. 

5,0 5,0 Diploma, devidamente registrado, ou Declaração, Certidão, 
Atestado ou outros documentos que não tenham o cunho 
definitivo de conclusão de curso, desde que mencionada a 
data da colação de grau e que estejam acompanhados 
do respectivo Histórico Escolar. 

b) Mestrado, concluído até a data de 
apresentação dos títulos, desde que 
relacionado à ÁREA DO CARGO. 

3,0 3,0 

c) Pós-Graduação Lato Sensu 
(especialização) na área do cargo, com 
carga horária mínima de 360 
(trezentas e sessenta) horas, 
concluídas até a data de apresentação 
dos títulos, desde que relacionada à 
ÁREA DO CARGO. 

1,5 1,5 

Diploma, devidamente registrado, indicando, 
obrigatoriamente, o número de horas e o período de 
realização do curso. Declaração, Certidão, Atestado ou 
outros documentos que não tenham cunho definitivo de 
conclusão de curso, além da carga horária, devem 
mencionar a data da colação de grau e ser 
acompanhados obrigatoriamente do respectivo 
Histórico Escolar. 

 

 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

 

10.1. A Nota Final de cada candidato será IGUAL ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva, 

acrescida da nota de avaliação de Títulos (quando houver/for habilitado). 

 

10.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente baseada na Nota Final, e sua 

classificação será distribuída por meio de listas, de acordo com o cargo escolhido.  

 



 

10.3. Serão elaboradas duas listas de classificação: uma geral, com a relação de todos os 

candidatos habilitados no certame — e uma específica, para os candidatos com necessidades 

especiais. 

 

10.4. O resultado provisório do Concurso Público será divulgado no endereço eletrônico 

www.nossorumo.org.br, e caberá recurso nos termos do Capítulo 11. DOS RECURSOS, 

deste Edital. 

 

10.5. Após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, será divulgada a lista de 

Classificação Final, não sendo aceitos recursos posteriores.  

 

10.6. A lista de Classificação Final será divulgada no endereço eletrônico 

www.nossorumo.org.br e publicada no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia. 

 

10.6.1. O resultado geral final do Concurso Público poderá ser consultado no site do 

Instituto Nosso Rumo, conforme o item acima, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar 

da data de publicação da homologação. 

 

10.7. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao 

candidato que: 

 

10.7.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 

deste Concurso Público, conforme Artigo 27, Parágrafo Único, do Estatuto do Idoso – Lei 

Federal nº 10.741/03, considerando a data de aplicação da prova objetiva; 

 

10.7.2. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Conhecimentos Específicos 

(quando houver); 

10.7.3. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Língua Portuguesa; 

 

10.7.4. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Conhecimentos Pedagógicos e 

Legislação (quando houver); 

 

10.7.5. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Matemática; 

 

10.7.6. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Políticas e Saúde (quando 



 

houver); 

 

10.7.7. Obtiver maior número de pontos na Avaliação de Títulos (quando houver); 

 

10.7.8. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso; 

 

10.7.9. Sorteio. 
 

10.8. Será realizado sorteio público para os candidatos que continuarem empatados na Nota 

Final, mesmo após aplicados todos os critérios de desempate previstos neste Edital, no item 

10.7 e seus subitens. O sorteio público terá o seguinte regramento: 

  

10.8.1 Todos os candidatos com notas finais iguais, e que as notas persistam empatadas nos 

componentes, serão agrupados e receberão uma numeração para participação no sorteio. A 

numeração será feita em ordem crescente: iniciando em 01 (um) e finalizando com o número 

da quantidade de candidatos empatados. A ordem de numeração será dada por rigorosa 

ordem do número de inscrição. Os candidatos poderão consultar a lista no site do Instituto 

Nosso Rumo; 

 

10.8.2. Todo o processo do sorteio de desempate será gravado, não sendo necessária a 

presença dos candidatos envolvidos. 

  

10.8.3. Em um recipiente, será colocada a numeração de todos os candidatos 

empatados, e o sorteio será feito com a retirada de um número de cada vez, de maneira 

aleatória;  

 

10.8.4. A sequência sorteada será a ordem de desempate dos candidatos, determinando 

sua Classificação Final no referido Concurso Público; 

 

10.8.5. Ao final do processo, será redigida uma ata referente ao sorteio público, que 

deverá ser assinada por todos os envolvidos. 

10.9. A classificação alcançada neste Concurso Público não garante aos candidatos direito à 

nomeação/ admissão para o cargo nem à escolha do local de trabalho, cabendo a Prefeitura 

Municipal de Monte Negro, o direito de empregar os candidatos aprovados de acordo com 

sua necessidade, não havendo obrigatoriedade de nomeação/ admissão de todos os 

candidatos classificados, desde que respeitada a ordem de habilitação. 

11. DOS RECURSOS 



 

 

11.1. Serão admitidos recursos nas seguintes situações: divulgação o resultado das inscrições 

efetivadas; divulgação das inscrições reservadas às pessoas com necessidades especiais; 

divulgação das solicitações de condições especiais para a realização da prova; indeferimento 

das inscrição com solicitação de isenção, divulgação dos gabaritos provisórios; divulgação dos 

resultados provisórios referentes à Avaliação de Títulos; resultado provisório da Prova 

Objetiva. 

11.2. O candidato poderá recorrer em quaisquer das situações supracitadas por meio do 

endereço eletrônico www.nossorumo.org.br. 

 

11.2.1. Para entrar com recurso, conforme disposto no item 11.2., o candidato deverá 

acessar o site www.nossorumo.org.br, na aba “Área do Candidato”, digitar o número 

de seu CPF e sua senha de acesso. Na aba “Meus Concursos”, deverá selecionar o 

certame desejado e clicar no link “Recursos”, quando então deverá seguir as instruções 

dispostas no site; 

 

11.2.2. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 

contados após da data de divulgação. 

 

11.3. Os recursos interpostos que não se referirem especificamente aos eventos aprazados 

não serão apreciados. 

 

11.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 11.2.2 

e seus subitens.  

 

11.5. A interposição dos recursos não obstará o andamento regular do cronograma do 

Concurso Público. 

 

11.6. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (Sedex, AR, etc.), fac-símile, 

telex ou outro meio que não seja o estabelecido no item 11.2.1., deste capítulo. 

 

11.7. Caso haja procedência do recurso, a questão poderá ser anulada ou ter seu gabarito 

alterado, se houver alternativa condizente. 

 



 

11.7.1. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada será atribuído a todos 

os candidatos; 

 

11.7.2. Na eventual troca de alternativa de uma questão, esta será pontuada em 

conformidade à nova alternativa informada através do gabarito final/oficial. 

 

11.8. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, 

eventualmente, ser alterada a classificação inicial obtida pelo candidato para uma 

classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer desclassificação do candidato que 

não obtiver nota mínima exigida para aprovação. 

 

11.8.1. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado 

final do Concurso Público, com as alterações ocorridas em face do disposto no item 

acima. 

 

11.9. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados nas seguintes condições: 

 

11.9.1. Em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 

 

11.9.2. Fora do prazo estabelecido; 

 

11.9.3. Sem fundamentação lógica e consistente; 

 

11.9.4. Com argumentação idêntica a outros recursos; 

 

11.9.5. Contra terceiros; 

 

11.9.6. Com teor que desrespeite a Banca Examinadora; 

 

11.9.7. Sem fundamentação lógica e que não corresponda à questão recursada; 

 

11.9.8. Por meio da imprensa e/ou de redes sociais; 

 

11.10. Em hipótese alguma, serão aceitos pedidos de vistas de prova, revisão de recurso, 

recurso do recurso ou recurso de gabarito definitivo. 



 

 

11.11. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

12. DA CONVOCAÇÃO 

 

12.1. A convocação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 

candidatos aprovados, observada a necessidade da Prefeitura Municipal de Monte Negro. 

 

12.2. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de 

direito à nomeação/ admissão. A Prefeitura Municipal de Monte Negro reserva-se o direito 

de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, 

dentro do prazo de validade do Concurso Público. Por exemplo: Caso o cargo tenha 10 vagas 

em edital, e 100 candidatos habilitados no cargo, serão convocados os 10 primeiros habilitados 

de acordo com a ordem de classificação e os demais ficaram no cadastro reserva para serem 

convocados de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Monte Negro. 

 

12.3. Os candidatos que vierem a ser convocados para nomeação/ admissão na Prefeitura 

Municipal de Monte Negro serão contratados conforme preceitos da CLT e Estatutário. 

 

12.4. Por ocasião da nomeação/ admissão, os candidatos convocados deverão apresentar 

documentos originais, acompanhados de duas cópias, que comprovem os requisitos mínimos 

para provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidas no presente Edital. 

 

12.4.1. A convocação será publicada Diário Oficial dos Municípios de Rondônia e o 

candidato deverá se apresentar a Prefeitura Municipal de Monte Negro no prazo 

estabelecido. 

12.5. Os candidatos, no ato da convocação, deverão apresentar os documentos discriminados 

a seguir:  

✓ Certidão de nascimento ou casamento (se casado apresentar RG e CPF do 

conjugue); 

✓  Cédula de Identidade RG; 

✓ CPF/MF; 

✓ Título de Eleitor; 



 

✓ Comprovante de residência atualizado (Caso o comprovante não esteja em 

nome do (a) candidato (a), apresentar Declaração do proprietário do imóvel 

que ali reside ou se for o caso cópia do contrato de locação); 

✓ Foto 3x4 (iguais e recentes); 

✓ Registro Profissional no Conselho de Classe (exceto para cargos cuja legislação 

não exija) 

✓ Certificado de Reservista (para sexo masculino); 

✓ Cartão do PIS/PASEP (não cadastrados, apresentar declaração de que não 

possui cadastro); 

✓ Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas da identificação 

e fotografia); 

✓ Certidão de nascimento dos dependentes legais menores de 18 anos (caso 

possua); 

✓ Cartão de vacina dos dependentes menores de 14 anos (caso possua) 

✓ Comprovante de frequência escolar dos dependentes com idade entre 5 e 14; 

✓ Comprovante de Escolaridade: deve ser apresentado Histórico Escolar mais 

certificado ou diploma de conclusão exigida para o cargo com o devido 

reconhecimento pelo Ministério da Educação. Em caso de o candidato 

apresentar apenas declaração/certidão de conclusão de curso, o mesmo 

assinará termo de compromisso para apresentação dos documentos ora 

exigidos no prazo de 90 (noventa) dias, sob penas de nulidade do ato 

admissional. 

✓ Cópia se possuir do comprovante de Conta Corrente de Pessoa Física no 

Bradesco. 

✓ Cópia da C.N.H. – Carteira Nacional de Habilitação na categoria exigida para o 

cargo e, conforme o caso, Certificados de cursos obrigatórios, de acordo com 

as exigências previstas no quadro de vagas constante da tabela I do item 1.3 

dos editais n. 001/2019 e 002/2019; 

✓ Certidão que está quite com a justiça eleitoral (disponível no site www.tre-

ro.gov.br). 

✓ Certidão de Quitação com a Fazenda Pública Estadual de Rondônia (disponível 

no site www.sefin.ro.gov.br); 

✓ Certidão negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

(disponível no site www.tce.ro.gov.br). 

http://www.tre-ro.gov.br/
http://www.tre-ro.gov.br/
http://www.sefin.ro.gov.br/
http://www.tce.ro.gov.br/


 

✓ Certidão de Débitos e Tributos Municipais – (Cadastro) 

www.montenegro.ro.gov.br; 

✓ Certidões Negativas expedidas pelo cartório de distribuição Cível e Criminal do 

Fórum da Comarca de residência do candidato no Estado de Rondônia ou da 

Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. 

(disponível no site www.tjro.jus.br), em 1º e 2º Grau. 

✓ Certidão Negativa da Justiça Federal, dos últimos 5 (cinco) anos. (disponível no 

site www.justicafederal.jus.br). 

✓ Declaração de bens e renda, (preencher o anexo I da instrução normativa 

028/2012 no site do tribunal de contas: www.tce.ro.gov.br, enviar declaração) 

e trazer o recibo de envio juntamente com a declaração, caso o candidato faça 

a Declaração de Imposto de Renda para a Receita Federal deverá apresentar e 

postar a mesma. 

✓ Declaração emitida pelo próprio candidato, informando se ocupa ou não outro 

cargo público.  Obs. (Caso ocupe, deverá apresentar também Certidão 

expedida pelo órgão empregador informando: o cargo/função, a 

Carga Horária Contratual; a escolaridade exigida para o cargo; 

Horário de Trabalho e Regime Jurídico: se é vinculado ao Regime 

Próprio ou Regime Geral de Previdência). 

✓ Declaração emitida pelo próprio candidato da existência ou não de demissão 

por justa causa ou a bem do Serviço Público (sujeito à comprovação junto aos 

órgãos competentes). 

✓ Declaração do (a) candidato (a) informando sobre a existência ou não de 

Investigações Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo Administrativo em 

que figure como indiciado ou parte; 

✓ Declaração de residência dos últimos 05 anos. 

✓ Estar devidamente qualificado no e-social, cuja consulta poderá ser feita 

diretamente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Monte 

Negro. (Obs. Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido alterações, o 

mesmo deverá declarar a mudança ocorrida, devendo ser comprovada através 

de documento oficial). 

✓ No ato de sua nomeação/ admissão, o candidato deverá declarar, sob as 

penas da Lei, se é ou se já foi funcionário público (Federal, Estadual ou 

Municipal), seja como celetista, estatutário ou contratado; 

http://www.montenegro.ro.gov.br/
http://www.tjro.jus.br/
http://www.justicafederal.jus.br/
http://www.tce.ro.gov.br/


 

✓ Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Monte Negro 

poderá solicitar documentos complementares. 

12.6. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão submetidos a exame 

médico/perícia médica admissional. 

 

12.6.1. LOCAL/ENDEREÇO: JUNTA MÈDICA: situada a Avenida Francisco Prestes, 2973 

– Setor 02 – Monte Negro - RO, Tel. 3530-3131 – mediante agendamento DA 

PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL. 

 

▪ O (A) candidato (a) deverá realizar os Exames Médicos e 

Laboratoriais, abaixo relacionados. Devendo fazer o agendamento 

para a entrega dos respectivos resultados e ser submetido (a) a 

perícia médica. 2.2 Os resultados dos exames deverão ser 

apresentados pelo (a) próprio (a) candidato (a) à Junta Médica 

Oficial do Município de Monte Negro. Sendo considerado (a) Apto 

(a), será expedito Certificado de Aptidão Física e Mental, 

certificando a aptidão para o exercício do cargo. 

▪ RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA 

INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 

▪ Raios-X total da coluna vertebral com laudo radiológico (exceto 

para grávida) 

▪ Radiografia de Bacia 

▪ Radiografia de tórax padrão – OIT 

▪ Raio-X do tórax em PA com laudo radiológico (exceto para 

grávida) 

▪ Avaliação Ortopédica (baseada no exame geral do (a) candidato 

(a) e nos Raios X de coluna total) 

▪ Avaliação Psiquiátrica 

▪ Avaliação Dermatoneurológica 

▪ Avaliação Oftalmológica 



 

▪ Avaliação Otorrinolaringológica com Audiometria (para 

professores, orientadores educacionais, motoristas, telefonistas e 

operadores de maquinas pesadas); 

▪ Avaliação Cardiológica detalhada no exame geral do (a) candidato 

(a) e no Eletrocardiograma (para todas as idades e com ECG 

acompanhado da respectiva interpretação); 

▪ Sangue: VDR – Glicemia – Hemograma – Ácido Úrico – Ureia – 

Creatinina – Lipidiograma – Sorologia para Chagas – TGP e TGO 

– HBSag – AntiHBS – AntiHCV; 

▪ Escarro: BAAR 

▪ Urina: EAS – Toxicologia (Cocaína e Maconha); 

▪ Avaliação de Clínico Geral baseada no exame geral do (a) 

candidato (a) e nos exames listados acima desta Relação; 

▪ Avaliação Ginecológica incluindo a apresentação de exames de 

Colpocitologia Oncótica e Parasitária, Ultrassonografia Pélvica e 

Ultrassonografia das Mamas (após os 40 anos de idade a 

Ultrassonografia das mamas deve ser substituída pela Mamografia 

com respectivo Laudo do Radiologista) 

▪ PSA Total (para homens acima de 40 anos). 

12.6.2. As decisões do Serviço Médico da Prefeitura Municipal de Monte Negro, de 

caráter eliminatório para efeito de nomeação/ admissão, são soberanas e delas não 

caberá qualquer recurso; 

 

12.6.3. Em caso de ausência no exame médico, o candidato será eliminado do Concurso 

Público. 

12.7. Não serão aceitos, no ato da nomeação/ admissão, protocolos ou cópias dos documentos 

exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original. 

 

12.8. Na hipótese de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, 

o fato deverá ser formalizado por ele, por meio do Termo de Desistência e da Portaria da 

Prefeitura Municipal de Monte Negro. 

 



 

12.8.1. Caso o candidato não seja localizado para formalizar a desistência por meio do 

Termo mencionado ou se recuse a fazê-lo, a materialização da desistência ocorrerá 

somente pela Portaria da Prefeitura Municipal de Monte Negro; 

 

12.8.2. A ausência do candidato para a realização dos exames admissionais no dia, 

horário e local informados pela Prefeitura Municipal de Monte Negro, no Edital de 

Convocação, implicará a sua desistência, que será formalizada por meio de Portaria, e 

permitirá a convocação imediata do próximo classificado; 

 

12.8.3. O candidato que não atender à convocação para a nomeação/ admissão no local 

determinado pela Prefeitura Municipal de Monte Negro, ou atendê‐la, mas recusar‐

se ao preenchimento da vaga, será excluído do Concurso Público. 

 

12.9. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Prefeitura 

Municipal de Monte Negro, conforme o disposto nos itens 12.9 e 12.10, do Capítulo 12, 

deste Edital. 

 

12.10. Não será contratado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, 

declaração falsa ou inexata para fins de nomeação/ admissão e que não possuir os requisitos 

mínimos exigidos no Edital. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. O Instituto Nosso Rumo se responsabiliza pela divulgação de todas as fases do presente 

certame até o resultado final, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, as demais 

etapas após a divulgação do resultado final são de responsabilidade da Prefeitura Municipal 

de Monte Negro.  

 

13.2. Serão publicados no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia apenas o resultado final 

do Certame somente dos candidatos que lograrem classificação. Portanto, não serão 

publicados resultados provisórios, sendo estes de divulgação exclusiva no site 

www.nossorumo.org.br, na área restrita do candidato, e o acesso será permitido apenas 

por meio do número do CPF e senha. Após a divulgação do resultado final é de 

responsabilidade do candidato acompanhar as divulgações que serão realizadas pela Prefeitura 

Municipal de Monte Negro. 

 



 

13.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no 

Concurso Público, valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial dos 

Municípios de Rondônia, com exceção aos candidatos que contrataram o serviço adicional 

para adquirir este documento em forma de certificado de aprovação. 

13.4. A Prefeitura Municipal de Monte Negro e o Instituto Nosso Rumo se eximem das 

despesas com viagens e estadia dos candidatos em quaisquer das fases do Concurso Público. 

 

13.5. A aprovação no Concurso Público não gera direito à convocação, mas esta, quando se 

fizer, respeitará a ordem de classificação final ou seja serão convocados os candidatos 

habilitados dentro do número de vagas constantes na tabela I do edital e posteriormente se 

houver necessidade da Prefeitura Municipal de Monte Negro será convocado os demais 

habilitados para o cargo respeitando a ordem de classificação. 

 

13.6. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo 

que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da convocação, acarretarão a 

nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem 

prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 

 

13.7. Caberá a Prefeitura Municipal de Monte Negro a homologação dos resultados finais 

do Concurso Público, a qual poderá ser efetuada por cargo ou a critério da Administração. 

 

13.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 

enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da 

respectiva providência ou evento, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser 

publicado no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia. 

 

13.9. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante o 

Instituto Nosso Rumo, situado à Rua Conde de Irajá, 13 – loja 5 – Vila Mariana – 

São Paulo/SP, CEP 04119-010, até a data de publicação da homologação dos resultados 

e, após esta data, junto a Prefeitura Municipal de Monte Negro, Praça Paulo ioto, 

2330 – Centro, no Município de Monte Negro-RO, situado à Praça Paulo Miotto, 2330 

– Centro – CEP: 76888-000 – Monte Negro – RO,  pessoalmente (munido de documento 

de identificação original com foto). 

 

13.10. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até 

que se expire o prazo de validade do Concurso Público, para viabilizar os contatos necessários, 



 

sob pena de, quando for convocado, perder o prazo para ser nomeado, caso não seja 

localizado. 

 

13.11. A Prefeitura Municipal de Monte Negro e o Instituto Nosso Rumo não se 

responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 

 

13.11.1. Endereço não atualizado; 

 

13.11.2. Endereço de difícil acesso; 

 

13.11.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou 

endereço errado do candidato; 

 

13.11.4. Correspondência recebida por terceiros. 

 

13.12. A Prefeitura Municipal de Monte Negro, por decisão motivada e justificada, poderá 

revogar ou anular o presente Concurso Público, no todo ou em parte, bem como alterar os 

quantitativos de vagas constantes na Tabela I, do Capítulo 1, deste Edital. 

 

13.13. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e à apresentação 

para nomeação/ admissão e exercício correrão às expensas do próprio candidato. 

 

13.14. A Prefeitura Municipal de Monte Negro e o Instituto Nosso Rumo não se 

responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este 

Concurso Público. 

13.15. Todos os cálculos de notas descritos neste Edital serão realizados com duas casas 

decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a 

cinco. 

 

13.16. A legislação indicada no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO inclui eventuais 

alterações posteriores, ainda que não expressamente mencionadas. Considerar-se-á, para 

efeito de aplicação e correção das provas, a legislação vigente até a data de publicação deste 

Edital. 

 

13.17. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam, com qualquer dos membros 

do quadro societário da empresa contratada para aplicação e correção do presente certame, 



 

a relação de parentesco definida e prevista nos artigos nº 1591 a nº 1595 do Código Civil, 

valorizando-se assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a 

Administração Pública. Constatada a tempo, será a inscrição indeferida pela Comissão 

Organizadora e, posterior à homologação, será o candidato eliminado do Concurso Público, 

sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa. 

 

13.18. A realização do certame será feita sob responsabilidade do Instituto Nosso Rumo, 

havendo o envolvimento de recursos humanos da Administração Pública na realização e 

avaliação de algumas etapas do Concurso Público. 

 

13.19. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Concurso Público 

da Prefeitura Municipal de Monte Negro e pelo Instituto Nosso Rumo, no que tange à 

realização deste Concurso Público. 

 

Monte Negro, 01 de abril de 2020 

 

ARILDO MOREIRA  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 



 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

Educador Físico 
I – Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto a comunidade, veicular informação que 

visam a prevenção, minimização dos riscos e proteção a vulnerabilidade, buscando a produção do 
autocuidado; 

II – Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de 

pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das 
práticas corporais, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de 

um processo de Educação Permanente; 
III – Articular ações, de formas integradas sobre o conjunto de prioridades locais que incluam os 

diversos setores da administração pública; 
IV – Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência 

como proposta de inclusão social, promover ações ligadas a atividade física/praticas corporais junto 

aos demais equipamentos públicos presentes; 
V – Articular parcerias com outros setores da área adstrita, visando ao melhor uso dos espaços 

públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para práticas corporais, e sua importância 
para a saúde da população. 

 

Técnico em saúde bucal  
I – Participar de programas educativos de saúde bucal, transmitindo noções de higiene, prevenção e 

tratamento das doenças orais, para orientar paciente ou grupos de pacientes; 
II – Executar tarefas de apoio, realizando testes de vitalidade pulpar e procedendo a tomada e 

revelação de radiografias intraorais para subsidiar decisões do profissional responsável; 

III – Aplicar conhecimentos específicos, executando a remoção de indultos, placas e tártaro 
supragengival, fazendo a aplicação tópica de substâncias realizando demonstrações de técnicas de 

escovagens, para contribuir na prevenção da cárie dental; 
IV – Desenvolver atividades complementares, inserindo e condensando substâncias restauradoras, 

confeccionando modelos, polindo restaurações, removendo suturas, preparando moldeiras e 
substâncias restauradoras e de moldagens, para contribuir em atividades próprias do consultório; 

V – Colaborar em levantamentos e estudos epidemiológicos, coordenando, monitorando e anotando 

informações para colaborar no levantamento de dados estatísticos; 
VI – Responde pela administração da clínica, providenciando ações de rotina, para permitir seu perfeito 

funcionamento; 
VII – Auxiliar o cirurgião-dentista, procedendo a limpeza e assepsia do campo operatório no inicio e 

após cada cirurgia e instrumentando o profissional junto a cadeira operatória, para colaborar na 

realização de atos cirúrgicos; 
VIII – Realizar quaisquer outras atividades que lhes sejam solicitados e devidamente autorizados pelo 

chefe imediato, desde que compatíveis com suas habilidades e conhecimentos. 

 
Técnico em Laboratório I 
I – Coletar material e amostras para diversos exames de laboratórios bromatológicos, sorológicos, 
arológicos e outros, conforme as especificações contidas nas requisições; 

II – Proceder à execução e análise de exame de laboratório, tratando as amostras através de 
aparelhagem e reagentes adequados; 

III – Zelar pela assepsia e conservação de equipamentos e instrumentos utilizados nos exames de 

laboratório; 
IV – Enquadrar os resultados, buscando-se em tabelas, e encaminhá-los para elaboração de laudos; 

V – Auxiliar na preparação de exames anatomopatológicos, preparando amostras, lâminas 
microscópicas, meios de cultura, soluções e reativos; 

VI – Preparar dados para a elaboração de laboratórios; 
VII – Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos conselho regional de classe e 

Ministério da Saúde. 

VIII – Emitir parecer e elaborar relatórios e planos ambientais. Realizar quaisquer outras atividades 
que lhes sejam solicitados e devidamente autorizados pelo chefe imediato, desde que compatíveis com 

suas habilidades e conhecimentos. 



 

Técnico de Enfermagem  
I – Participar de Equipe de Enfermagem; 

II – Auxiliar no atendimento a pacientes nas unidades hospitalares, saúde pública, sob supervisão; 
III – Orientar e revisar o auto cuidado do cliente, em relação a alimentação e higiene pessoal; 

IV – Executar a higienização ou preparação dos clientes para exames ou atos cirúrgicos; 

V – Cumprir as prescrições relativas aos clientes; 
VI – Zelar pela limpeza, conservação e assepsia do material e do instrumental; 

VII – Executar e providenciar a esterilização de salas e do instrumento adequado as intervenções 
programadas; 

VIII – Observar e registrar sinais e sintonias e informar a chefia imediata, assim como o comportamento 

do cliente em relação à ingestão e excreção; 
IX – Manter atualizado o prontuário dos pacientes; 

X – Verificar a temperatura, pulso e respiração, e registrar os resultados no prontuário; 
XI – Ministrar medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos; 

Aplicar injeções; 
XII – Administrar soluções parenterais previstas; 

XIII – Alimentar, mediante sonda gástrica; 

XIV – Ministrar oxigênio por sonda nasal, com prescrição; 
XV – Participar dos cuidados de clientes monitorizados, sob supervisão; 

XVI – Orientar clientes a nível de ambulatório ou de internação a respeito das prescrições de rotina; 
XVII – Fazer orientação sanitária de indivíduos, em unidades de saúde; 

XVIII – Colaborar com os enfermeiros no treinamento do pessoal auxiliar; 

XIX – Colaborar com os enfermeiros nas atividades de promoção e proteção especifica de saúde; 
XX – Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos conselho regional de classe e 

Ministério da Saúde. 
XXI – Emitir parecer e elaborar relatórios e planos ambientais. Realizar quaisquer outras atividades que 

lhes sejam solicitados e devidamente autorizados pelo chefe imediato, desde que compatíveis com suas 
habilidades e conhecimentos. 

 
Agente Comunitário de Saúde  
I – Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio cultural da comunidade de sua atuação; 

II – Executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 

III – Registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos a 
saúde; 

IV – Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de 
qualidade de vida; 

V – Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco a família; 
VI – Participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas 

públicas que promovam a qualidade de vida; 

VII – Atuar como Agente de Endemias na falta deste; 
VIII – Desenvolver outras atividades pertinentes a função do Agente Comunitário de Saúde, 

estabelecido pela Secretária Municipal de Saúde de Monte Negro e pelo Governo Federal. 

 
Médico Cirurgião Geral 
I – Realizar consultas e intervenções cirúrgicas compreendendo análise, exame físico, solicitando 
exames complementares, quando for necessário, fazer prescrição terapêutica adequada em clinica, 

cirúrgica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, psiquiatria e quaisquer outras especialidades médicas 
reconhecidas; 

II – Indicar internação e acompanhar pacientes hospitalizados, prescrevendo e/ou executando as ações 

terapêuticas indicadas em cada caso; 
III – Participar de investigação de casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames 

clínicos de pacientes, avaliando com a equipe, para estabelecer diagnóstico definitivo da doença; 
IV – Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de 

saúde; 

V – Participar do planejamento e avaliação e reciclagem do pessoal envolvido nos assuntos ligados à 
área de saúde; 

VI – Participar do planejamento e avaliação de campanhas de âmbito nacional, segundo as 
necessidades de divisão de trabalho da coordenação local; 



 

VII – Desenvolver as atividades de educação em saúde no serviço e na comunidade, através de grupos 
e/ou movimento da sociedade civil organizada, sobre temas e assuntos de interesses da população e 

considerados importantes para a saúde; 
VIII – Realizar visitas hospitalares diariamente, emitindo relatórios pertinentes quando necessário; 

IX – Executar tarefas médicas e intervenções, diretamente ligada a sua especialidade; 

X – Supervisionar, avaliar, emitir: parecer sobre o credenciamento de clinicas, hospitais e laboratórios, 
parecer medico para readaptação funcional, parecer para licenças médicas para afastamento funcional, 

parecer em caso de licença premio indenizada em caso de doença grave, quando designado; 
XI – Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina 

e Ministério da Saúde. 
XII – Realizar quaisquer outras atividades que lhes sejam solicitados e devidamente autorizados pelo 

chefe imediato, desde que compatíveis com suas habilidades e conhecimentos. 

 
Médico Pediatra 
I – Examinar a criança, escutando, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de 
outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do 

recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer diagnóstico; 

II – Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões 
normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; 

III – Estabelecer o plano médico-terapeutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas 
especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e 

prevenir a tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; 

IV – Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, 
prescrevendo pré-operatório e acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a recuperação da 

saúde; 
V – Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde pública, 

enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da 

saúde; 
VI - Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde 

pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e 
recuperação da saúde física e mental das crianças; 

VII – Executar tarefas médicas e intervenções, diretamente ligada a sua especialidade; 
VIII – Realizar quaisquer outras atividades que lhes sejam solicitados e devidamente autorizados pelo 

chefe imediato, desde que compatíveis com suas habilidades e conhecimentos. 

 
Médico Ultrassonografista/Radiologista 
I - Realizar, supervisionar, diagnosticar, interpretar e emitir laudos de exames radiológicos, 

notadamente em ultrassonografia, incluindo a análise dos resultados e confecção dos respectivos 
laudos, empregando técnicas especiais para atender as solicitações médicas, abrangendo a ecografia 

geral e/ou específica (pélvica obstétrico abdominal, pediátrico, peq. partes etc.) empregando técnicas 
específicas da medicina preventiva e terapêutica, a fim de promover a proteção, recuperação ou 

reabilitação da saúde; 
II - Preparar o paciente; 

III - Aplicar conhecimento de anatomia, fisiologia, patologia e mesmo técnica cirúrgica, pois há 

procedimentos endoscópicos, transvaginais, que são invasivos, e procedimentos intervencionistas 
guiados por ultrassom, como biópsia de tireoide, fígado, rim, próstata etc;  

IV - Emitir diagnósticos analisando os exames realizados e prescreve medicamentos; 
V - Manter registros dos pacientes, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 

VI - Obedecer ao Código de Ética Médica; 

VII - Responder pela função de responsável técnico dos serviços de radiologia da Unidade Hospitalar 
Municipal de acordo com a Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde nº 453, 

de 1 de junho de 1998; 
VIII - Executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e área. 

 
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 



 

NÍVEL MÉDIO E/OU TÉCNICO 
 
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E/OU TÉCNICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. 
Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal 
e nominal. Crase. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, 
indireto e indireto livre. Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal. 
 
MATEMÁTICA 
Conjuntos: linguagem básica, pertinência. inclusão. igualdade. reunião e interseção. Números naturais, inteiros, racionais e reais: 
adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo 
comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial: grandezas 
diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo 
Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e 
Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória 
e Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética 
e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de 
Tales. Relações métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. 
Áreas e volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos 
de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: funções 
trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. Raciocínio lógico. 
Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do 
processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Unidades de 
medidas: metro, centímetro, milímetro, decâmetro, decímetro, hectômetro, quilômetro. 
 
PARA OS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Princípios e Diretrizes da implantação do SUS. Organização 
da Atenção Básica no SUS. Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde 
(http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf). Manual: O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde: 
(http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf). Noções básicas sobre: saúde da criança, do adolescente, 
do adulto, da gestante e do Idoso. Doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce. Noções sobre vacinas, vacinação e 
imunização. Vacinas: doenças preveníveis por imunizantes. Destinação correta do lixo. Noções básicas a respeito das principais 
doenças de interesse da saúde pública: diarreia, cólera, meningite, tétano, sarampo, tuberculose, dengue, febre amarela, malária, 
raiva, esquistossomose, leishmaniose, doença de chagas, escorpionismo, leptospirose, Zika, Chikungunya, H1N1, viroses. Noções 
sobre saúde bucal. Doenças de Notificação Compulsória. 
 
PARA OS CARGOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Ética em Enfermagem. Fundamentos de Enfermagem. Promoção da Saúde e Cuidados Preventivos. Avaliação física em 
Enfermagem. Higiene, nutrição e saúde coletiva. Noções de assistência de Enfermagem nas alterações clínicas em principais 
situações de urgência e emergência (pré-hospitalar e hospitalar). Cuidados de Enfermagem em tratamentos de feridas e 
prevenção de lesões cutâneas. Queimaduras. Princípios da administração de medicamentos e cuidados de Enfermagem 
relacionados à terapêutica medicamentosa. Calendário de vacinação atualizado. Carteira de vacinação. Cálculos de Medicamentos. 
Conhecimentos básicos de farmácia, interações medicamentosas, tipos de antibióticos, medicamentos em geral, noções de 
medicamentos cardiovasculares. Vias de administração de medicamento. Vias de administração de nutrição. Pressão Arterial. 
Doenças de notificação compulsória. Noções de controle de infecção. Biossegurança. Técnicas básicas de enfermagem: 
Biossegurança, assepsia, curativo, cateterismo vesical, controle hídrico e glicemia, controle de sinais vitais. Oxigenoterapia. 
Enfermagem nas hemotransfusões. Cuidados higiênicos com o paciente. Sondagem gástrica. Aspiração de vias. Cuidados de 
enfermagem em pacientes com dreno. Doença hipertensiva específica da gravides (DHEG). Administração de dietas orais e 
enterais. Cuidados de enfermagem a pacientes com doenças crônicas. Enfermagem no tratamento aos idosos e principais doenças 
que os acometem, como demência, hipertensão e diabetes. Cuidado de adultos idosos ou incapacitados. Diabetes mellitus. 
Aplicação de insulina. Diabetes mellitus. Função e terapia respiratórias. Asma e alergia. Doenças sexualmente transmissíveis. 
Tratamento do paciente portador de HIV. Saúde materna e fetal. Cuidados de Enfermagem durante o trabalho de parto e o parto. 
Cuidados à mãe e ao recém-nascido durante o período pós-parto. Enfermagem neonatal. Enfermagem nas principais doenças: 
cardíacas, respiratórias, infecciosas, dermatológicas, oncológicas, neurológicas, psiquiátricas, imunológicas, pancreáticas, 
gastrointestinais, hepáticas, ginecológicas, urológicas, endócrinas, metabólicas, nutricionais, ortopédicas, alérgicas, oculares, do 
ouvido, nariz e garganta, renais, da mama, musculoesqueléticas. Doenças degenerativas. Enfermagem perioperatória. Assistência 
cirúrgica. Enfermagem em anatomia. Enfermagem em parasitologia. Enfermagem em psicologia. O paciente na UTI. 
 
 
 
PARA O CARGO DE TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções de Biossegurança: Princípios gerais de biossegurança. Métodos da esterilização: funcionamento de equipamentos de 
esterilização de ação química e física: protocolos técnicos e manuseio. Técnica de lavagem das mãos. Procedimentos que 



 

requerem utilização de técnica asséptica. Normas básicas e protocolos de prevenção da infecção hospitalar. Limpeza e desinfecção 
de ambientes, móveis, equipamentos, materiais e utensílios hospitalares. Manuseio e separação dos resíduos dos serviços de 
saúde. Noções de primeiros socorros. Noções de microscopia, técnicas de coloração e histoquímica. Equipamentos Laboratoriais: 
Controle de qualidade. Conhecimento sobre exatidão, precisão, sensibilidade e especificidade. Preparação, validação, uso e 
preservação de amostras, reagentes, padrões e calibradores. Regras técnicas básicas para a qualidade, a confiabilidade e a 
segurança de resultados de exames. Conceitos de garantia de qualidade e qualidade total. Procedimentos pré-analíticos, analíticos 
e pós-analíticos de controle de qualidade em laboratórios de biodiagnóstico. Titulações e doseamentos. Controle de qualidade 
físico-químico e microbiológico. Funcionamento de equipamentos e aparelhagem básica utilizada nos laboratórios de 
biodiagnóstico. Calibração e controle das condições funcionais de equipamentos e aparelhos do laboratório. Características 
mecatrônicas de equipamentos de diagnóstico automatizado. Métodos analíticos de rotinas. Métodos gerais de trabalho: 
destilação, secagem, cristalização, sublimação, determinação de ponto de fusão e ebulição. Conhecimento das siglas, abreviações 
e sinonímias dos exames e termos técnicos relacionados ao laboratório de análises clínicas. Nomes e símbolos das unidades do 
sistema de unidades de medida aplicáveis à área. Coleta, Manipulação e Conservação de Amostras Biológicas: Técnicas básicas 
para a qualidade, a confiabilidade e a segurança de resultados dos exames. Princípios de garantia de qualidade e qualidade total. 
NBRs relacionadas à atividade laboratorial de biodiagnóstico. Normas ISO relacionadas à atividade. Noções de assepsia: 
antissépticos, desinfetantes e métodos de esterilização. Mecanismos de ação de reagentes, conservantes e anticoagulantes. 
Técnicas para coleta de amostras biológicas. Fluxograma dos diferentes exames laboratoriais. Conservação de amostras, 
reagentes, padrões e calibradores. Técnicas de acondicionamento e embalagem de amostras biológicas. Recomendação 
internacional relativas ao transporte de amostras reagentes e materiais infectocontagiosos. Riscos relativos ao armazenamento, 
transporte e manipulação de compostos químicos. Medidas para eliminar ou minimizar os riscos relativos ao armazenamento, 
transporte e manipulação de compostos químicos medidas para eliminar ou minimizar os riscos relativos ao armazenamento, 
transporte e manipulação de compostos químicos. Siglas, abreviações e sinonímias dos exames e termos técnicos relacionados 
ao laboratório de análises clínicas. Nomes e símbolos das unidades só Sistema de Unidades de Medidas aplicáveis à área. 
 
PARA O CARGO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL – SAÚDE PÚBLICA PSF 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Manipulação e preparo de materiais odontológicos. Anatomia bucal: estruturas e função. Cárie dental: conceito, etiologia, controle. 
Doença periodontal: conceito, etiologia, controle. Placa bacteriana: identificação, fisiologia, relação com dieta, saliva e flúor. 
Biossegurança: ergonomia (ambiente de trabalho, posições de trabalho) e controle de infecção cruzada (paramentação/proteção 
individual). Métodos de esterilização e desinfecção: normas e rotina, expurgo e preparo de material e desinfecção do meio e 
assepsia do equipamento e superfícies etc. Medidas de prevenção: terapia com flúor, selante, raspagem e polimento coroário, 
instrução de higiene oral educação para saúde. Organização da clínica odontológica e trabalho em equipe. Epidemiologia: índices 
epidemiológicos em saúde bucal. Proteção pulpar e materiais restauradores: utilização, preparação, técnicas de inserção, 
condensação e polimento. Instrumental e equipamento: utilização e emprego. Passos e instrumentos utilizados na clínica 
odontológica. Técnica de incidência radiográfica e revelação. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições 
específicas do cargo pleiteado. Odontologia Preventiva – higiene dental, placa bacteriana, cárie e doença periodontal (etiologia, 
prevenção e controle). Manipulação e preparo de materiais odontológicos. Anatomia e fisiologia da cavidade bucal. Principais 
doenças na cavidade bucal: cárie doença periondontal, má oclusão, lesões de mucosa (conceito, etiologia, evolução, medidas de 
controle e prevenção). Ética em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, fisiologia, relação com dieta, saliva e flúor. Política 
Nacional de Saúde e Sistema Único de Saúde. Saúde da Família. Proteção pulpar e materiais restauradores: utilização, preparação, 
técnicas de inserção, condensação e polimento. Instrumental e equipamento: utilização e emprego. Passos e instrumentos 
utilizados na clínica odontológica. Técnica de incidência radiográfica e revelação. 
 
NÍVEL SUPERIOR 
 
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. 
Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal 
e nominal. Crase. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, 
indireto e indireto livre. Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal. 
 
MATEMÁTICA 
Conjuntos: linguagem básica, pertinência. inclusão. igualdade. reunião e interseção. Números naturais, inteiros, racionais e reais: 
adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo 
comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial: grandezas 
diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo 
Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e 
Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória 
e Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética 
e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de 
Tales. Relações métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. 
Áreas e volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos 
de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: funções 
trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. Raciocínio lógico. 
Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do 
processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Unidades de 
medidas: metro, centímetro, milímetro, decâmetro, decímetro, hectômetro, quilômetro. 
 



 

PARA OS CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE 
 
POLÍTICAS DE SAÚDE 
Constituição Federal (artigos 196 a 200). Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Lei nº 8.142/90. 
Decreto nº 7.508/11. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma 
Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde. Programas e ações do Ministério da Saúde. Saúde da Família. Provab. Cartão Nacional de Saúde. Programas de controle 
do câncer. Controle de tabagismo. Projeto Expande. Estratégia de Saúde da Família ESF. O Ministério da Saúde: estrutura e 
competências. Imunizações. Orientação e prevenção. Vigilância de A a Z. Doenças de Notificação Compulsória. PROADI-SUS. 
Programa Farmácia Popular do Brasil. Calendário nacional de vacinação. NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Políticas de 
Atenção Básica, Alimentação e Nutrição, Saúde Bucal/ Brasil Sorridente. Práticas integrativas. Programas de vacinação: Sarampo, 
HPV, Febre Amarela, Gripe: efeitos colaterais, tipos de vacinas, indicações, informações gerais. Cadernos HumanizaSUS: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_humanizasus_atencao_basica.pdf. Boletins epidemiológicos dos últimos 6 
(seis) meses a contar da data de publicação do Edital. Protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
 
PARA OS CARGOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO 
Constituição da República Federativa do Brasil (artigos 205 a 214). Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei Federal 11.274/06 – Institui o Ensino Fundamental 
de 9 anos. Lei nº 11.494/07 – FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Resolução CNE/CEB Nº 
2 – 11/09/2001 – Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Educação Inclusiva: Fundamentação 
Filosófica – Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial. Resolução CNE nº 04/2010 – Define Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica. Resolução CNE CP nº 01/2012 – Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos. IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 
Descritores da PROVA BRASIL, BNCC – Base Nacional Comum Curricular. Lei do Estatuto da Juventude. 
 
PARA O CARGO DE MÉDICO PEDIATRA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Código de Ética Médica. Receitas médicas: características gerais, preenchimento. Declaração de óbito: características gerais, 
preenchimento. Atestado Médico. Ressuscitação cardiopulmonar. Urgências e emergências em Pronto Socorro: traumas, 
emergências cardiorrespiratórias, sepse. Choques: tipos, condutas, descrição, informações gerais, fisiopatologia. Epidemiologia 
em atenção básica. Anamnese geral do paciente. Leitura de hemograma: série vermelha, branca, plaquetas e principais doenças 
relacionadas. Principais exames radiológicos: Raio-X, Ultrassonografia (tipos, leitura, prováveis diagnósticos). Principais exames 
hematológicos: função hepática, renal, cardiológica, infecções, marcadores tumorais. Farmacologia: medicamentos e interações 
medicamentosas, farmacologia geral. Vias de administração de medicamentos e indicações. O paciente debilitado portador de 
HIV e doenças crônicas. Anamnese e Exame Físico do recém-nascido, criança e do adolescente. Dor, analgesia, sedação e 
transporte: neonatal, da criança e do adolescente. Monitorização do paciente criticamente doente. Crescimento e 
Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor (puericultura). Imunizações: ativa 
e passiva. Calendário de vacinação atualizado. Psiquiatria e psicologia: Desordens emocionais e psicossociais. Nutrição e distúrbios 
nutricionais: alimentação do lactente normal. Desnutrição. Obesidade e avitaminoses. Fisiopatologia dos líquidos corporais: terapia 
de reidratação oral e parenteral. Equilíbrio hidroeletrolítico e acidobásico e suas desordens. Acidentes: por animais peçonhentos, 
afogamento, queimaduras e envenenamento. Doenças infecciosas na infância: prevenção, sintomas, diagnóstico e tratamento. 
Doenças bacterianas, virais, presumivelmente virais e fúngicas. Sistema imunológico: doença reumática e do tecido conjuntivo, 
desordens alérgicas e doenças devidas à deficiência imunológica, inclusive síndrome da imunodeficiência adquirida. Sistema 
digestivo: dor abdominal, icterícias, doenças infecciosas, doenças parasitárias, síndrome da má absorção. Obstipação Intestinal. 
Diarreia. Hepatopatias crônicas. Colestase do recém-nascido e do lactente. Sistema respiratório: distúrbios respiratórios agudos 
e crônicos, bronquite, bronquiolite, síndrome do respirador bucal, pneumonia, asma, tuberculose, procedimentos especiais e 
métodos diagnósticos. Doenças cardíacas: prevenção, diagnóstico, sintomas, tratamento. Arritmias, insuficiência cardíaca 
congestiva, febre reumática, miocardite, sopro. Sistema urinário: doenças do aparelho geniturinário, infecção urinária, doença 
renal infantil. Sistema nervoso: traumatismo cranioencefálico, convulsões, epilepsia, coma, enxaqueca. Hematologia: anemias, 
doenças hemorrágicas, hemofilias, leucemias. Principais cânceres e neoplasias infantis. Neoplasmas: leucoses, linfomas e tumores 
sólidos. Distúrbios metabólicos e endócrinos: baixa estatura, genitália ambígua, diabetes mellitus e síndrome da secreção 
inapropriada do hormônio antidiurético. Distúrbios do crescimento. Erros inatos do metabolismo. Pele e anexos: infecções 
cutâneas, dermatites e eczemas. Escabiose, pediculose, dermatite de contato, onicomicoses, urticária, anafilaxia, queimaduras. 
Doenças infectocontagiosas: tuberculose, hanseníase, influenza, dengue, febre amarela, zika, chikungunya, sarampo, varicela, 
rubéola, difteria, tétano, hepatite, cólera, poliomielite, coqueluche, raiva, febre tifoide, Infecções sexualmente transmissíveis, 
AIDS, leishmaniose, leptospirose, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, 
toxoplasmose, viroses em geral, sinusite, mononucleose, meningite. Doenças alérgicas: rinite, alergias alimentares. Intolerâncias 
alimentares. Saúde do Adolescente. Gravidez na adolescência. HPV. Política Nacional da Saúde do Adolescente. Interpretação dos 
principais exames para avaliação das doenças. Ultrassom, raio-X, hemograma.  
PARA O CARGO DE MÉDICO CIRURGIÃO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Código de Ética Médica. Receitas médicas: características gerais, preenchimento. Declaração de óbito: características gerais, 
preenchimento. Atestado Médico. Ressuscitação cardiopulmonar. Urgências e emergências em Pronto Socorro: traumas, 
emergências cardiorrespiratórias, sepse. Choques: tipos, condutas, descrição, informações gerais, fisiopatologia. Epidemiologia 
em atenção básica. Anamnese geral do paciente. Leitura de hemograma: série vermelha, branca, plaquetas e principais doenças 
relacionadas. Principais exames radiológicos: Raio-X, Ultrassonografia (tipos, leitura, prováveis diagnósticos). Principais exames 
hematológicos: função hepática, renal, cardiológica, infecções, marcadores tumorais. Farmacologia: medicamentos e interações 
medicamentosas, farmacologia geral. Vias de administração de medicamentos e indicações. O paciente debilitado portador de 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_humanizasus_atencao_basica.pdf


 

HIV e doenças crônicas. Pré e pós-operatório aparelho digestivo. Pré-operatório aparelho respiratório e circulatório. Pré-operatório 
aparelho urinário. Manuseio de sondas, drenos, punção venosa e instalação de PVC. Hérnias de parede abdominal: epigástricas, 
umbilical e incisional. Metabolismo: água, sódio e potássio. Equilíbrio acidobásico. Exercícios de reposição hidroelétrolítica. 
Choque: classificação e fisiopatologia, conduta e tratamento. Divertículos do esôfago. Megaesôfago. Hérnias de parede abdominal: 
inguinal, crural e hérnias especiais. Agentes etiológicos das doenças infecciosas intestinais. Nutrição em cirurgia. Helicobacter 
pylori na doença gástrica. Úlcera péptica. Aspectos cirúrgicos da doença do refluxo gastroesofágico. Indicações Cirúrgicas e 
Tratamento da úlcera péptica e suas Complicações. Câncer do esôfago. Câncer gástrico. Tumores Hepáticos. Câncer da Vias 
Biliares. Câncer do Pâncreas. Colecistite Crônica Calculosa. Coledocolitíase e Papilite. Infecção das Vias Biliares: Colecistite Aguda 
e Colangites Agudas. Pancreatite Aguda e Crônica. Indicações e Tratamento Cirúrgico.  Abdome Agudo: noções gerais. Abdome 
Agudo: inflamatório, perfurativo, apendicite e peritonite. Abdome Agudo II: hemorrágico, obstrutivo e vascular. Princípios de 
Assepsia e antissepsia. Hemostasia, diurese e síntese. Anestesia local. bloqueios regionais. Anestesia geral inalatória e venosa. 
Acesso venoso central e periférico. Pequena cirurgia: suturas, extração de corpos estranhos, parênquemia, abscessos e foliculites. 
Vias de acesso cirúrgico ao tórax e abdome. Exame proctológico. Pré e pós-operatórios em cirurgias do colo, reto e ânus. Processos 
inflamatórios anorretais: criptites, papilites, fissuras, abscessos e fístulas. Prolapso e procedências retais. Cisto pilonidal. Doença 
hemorroidária. Traumatismos Colorretais. Derivações Intestinais. Doença Diverticular. Tumores Benignos do Colo e Reto. Tumores 
Malignos do Colo e Reto. Hemorragia Digestiva Baixa. Doenças cirúrgicas da boca e glândulas salivares. Semiologia Arterial 
Periférica. Métodos invasivos e não invasivos de diagnósticos. Varizes primárias de Membros Inferiores. Trombose Venosa Aguda 
e Tromboembolismo Pulmonar. Sequela de Trombose Venosa. Linfangite Aguda e Linfedema. Fístula Arteriovenosa. terosclerose 
Obliterante Periférica e Pé Diabético. Manifestações Isquêmicas da Aterosclerose: Cerebral, Intestinal e Renal. Doença Arterial 
Inflamatória. Oclusão Arterial Aguda. Aneurismas Arteriais: da aorta abdominal e perférico. Traumatismo Vascular. Doenças do 
Desfiladeiro Cervical. Semiologia do aparelho auditivo. Inserção de imagem Aparelho Auditivo. Doenças do aparelho auditivo. 
Semiologia nasosinusal. Inserção Imagem nasosinusal. Doenças nasosinusais. Rinoscopia-otoscopia. Emergências em otorrino. 
Inserção de imagem de boca e faringe. Semiologia da boca e faringe. Doenças da boca e faringe. Doenças da boca. Tonsilites. 
Tumores da boca e faringe. Semiologia da laringe. Semiologia do pescoço e lesões nodulares do pescoço. Revisão da anatomia 
do bulbo ocular e dos anexos oculares. Fundo do olho normal e anomalias congênitas. Motilidade ocular e estudo dos estrabismos. 
Acuidade visual e vícios da refração ocular. Lentes corretoras. Noções de cirurgia refrativa. Estudo do cristalino. Cataratas e 
luxações. Tratamento cirúrgico com e sem implante de lente intraocular. Estudo dos glaucomas. Diagnóstico, tratamento, 
complicações e prevenções. Doenças da córnea. Diagnóstico, tratamento e complicações. Transplante de córnea e lentes de 
contato. Doenças da conjuntiva e da esclera. Diagnóstico, tratamento e complicações. Doenças das pálpebras e das vias lacrimais. 
Diagnóstico, tratamento e complicações. Emergências e urgências em oftalmologia. Diagnóstico, tratamento e complicações. 
Manifestações oculares de doenças sistêmicas. Infecção osteoarticular. Artrite reumatoide. Lúpus eritematoso sistêmico. 
Osteocondrites. Tumores ósseos. Reumatologia Osteoartrite. Displasia congênita do quadril. Espondiloartropatias. Patologias 
ortopédicas do membro superior. Joelho doloroso. Vasculites. Gota / outras artropatias microcristalinas. Má formação congênita. 
Lombalgia. Outras doenças do tecido conectivo. Coluna Vertebral. Patologias da coluna. Ombro doloroso ATLS. Atendimento inicial 
do politraumatizado. Cinemática do trauma. Abordagem da via aérea no trauma. Trauma. Circulação, choque, cont. hemorragia. 
Fraturas: conceitos, etiopatogenia e classificação. Manobras fundamentais em Trauma. Avaliação radiográfica do tórax. Fraturas: 
tratamento conservador e tratamento cirúrgico. Trauma cranioencefálico. Trauma raquimedular. Traumas articulares. R-X TRM. 
Fraturas expostas. Trauma abdominal. Trauma na gestante. Traumatismos do anel pélvico. Trauma geriátrico. Trauma pediátrico. 
Estabilização e transporte. Lesões ligamentares do joelho. Fraturas em crianças. Hematoma retroperitonial. Lesões provocadas 
pelo frio e calor. Fraturas Proximais de fêmur. Ética nas Emergências. Trauma duodenal e pancreático. Trauma 
Otorrinolaringológico. Traumas de vísceras maciças do abdome. Traumas de vísceras ocas do abdome. Iatrogenias e complicações 
do trauma.  
 
PARA O CARGO DE MÉDICO RADIOLOGISTA/ULTRASSONOGRAFISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

A natureza do ultrassom. Princípios básicos. Técnica e equipamentos. Indicações de ultrassonografia. Doppler. Obstetrícia e 
ginecologia - Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do embrião. Anatomia ultrassonográfica fetal. Anatomia da idade 
gestacional. Anomalias fetais, propedêutica e tratamento pré-natal. Crescimento intrauterino retardado. Gestação de alto risco. 
Gestação múltipla. Placenta e outros anexos do concepto. Anatomia e ultrassonografia da pélvis feminina. Doenças pélvicas 
inflamatórias. Contribuição do ultrassom nos dispositivos intrauterinos. Princípios no diagnóstico diferencial das massas pélvicas 
pela ultrassonografia. Ultrassonografia nas doenças ginecológicas malignas. Endometriose. Estudo ultrassonográfico da mama 
normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do ovário normal e 
patológico. Ultrassonografia e esterilidade. Estudo ultrassonográfico das patologias da primeira metade da gestação. Medicina 
interna. Estudo ultrassonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço, tórax, escroto e pênis, extremidades, abdômen superior 
(fígado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitônio. Estudo ultrassonográfico da cavidade abdominal vísceras ocas, coleções e 
abcessos peritoneais, rins e bexigas, próstata e vesículas seminais. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da 
Saúde para a especialidade. 
 
 
 
 
PARA O CARGO DE EDUCADOR FÍSICO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Parâmetros Curriculares Nacionais. A Educação Física no projeto político pedagógico: contexto do componente curricular, a 
Educação Física enquanto linguagem, o processo ensino aprendizagem na Educação Física. O esporte na escola. A sociabilização 
do jogo e do desporto, aprendizagem social no ensino dos desportos nas escolas, jogo ou esporte, metodologia do ensino dos 
jogos esportivos. Princípios da atividade física: individualidade biológica, da sobrecarga crescente, da especificidade, continuidade, 
reversibilidade. Habilidades motoras e desenvolvimento. Atividade e aptidão física. Saúde e qualidade de vida. O desenvolvimento 
dos conteúdos. O processo do desenvolvimento motor – sequência de desenvolvimento e aquisição dos padrões fundamentais 
do movimento. Aspectos biológicos do desenvolvimento e o movimento humano. Conhecimentos técnicos em Voleibol, Handebol, 
Futebol e Basquetebol. Teste de aptidão física. Conhecimentos básicos em Primeiros Socorros. Didática, didática da educação 



 

física e pedagogia da educação física: conceitos e fundamentos da didática, tendências pedagógicas na escola, planejamento de 
ensino, componentes do plano de ensino, recursos de ensino aprendizagem, metodologia de prática e ensino, tendências 
pedagógicas na educação física, teorias da educação física e do esporte, educação física no ensino infantil, fundamental e médio, 
estilos de ensino na educação física, educação física e interdisciplinaridade, pedagogia do movimento. Atividade física, esporte e 
esporte adaptado: histórico, conceituação, aspectos filosóficos, sociológicos e culturais, corporeidade, corpo e movimento, 
expressão corporal, atividade física como promoção de saúde, epidemiologia da atividade física, aprendizagem, regras, técnicas 
e táticas dos esportes e esportes adaptados. Recreação e lazer: conceitos de recreação, lazer, ludicidade, brinquedo, brincadeira, 
jogo, ócio, fundamentos da recreação e lazer, elementos da recreação e lazer, tempo livre x tempo disponível, lazer x trabalho x 
tempo livre, lazer e a educação física, papel pedagógico do jogo, jogos cooperativos, jogos competitivos, jogos de tabuleiro. 
Primeiros socorros e higiene: prevenção de acidentes nas atividades físicas, primeiros socorros nas situações de traumatismo, de 
parada e ataque cardíaco, perda de consciência, desmaios, convulsões, estado de choque, hemorragias, queimaduras, 
afogamento, ferimentos, lesões por intoxicação, acidentes causados por animais peçonhentos e corpos estranhos, transporte de 
acidentados, material e improvisação em primeiros socorros, lesões nas atividades de saúde, higiene aplicada à atividade física, 
conceitos de saúde, doença, higiene individual e coletiva, proteção contra doenças transmissíveis, exame médico. Reabilitação: 
princípios e filosofia da reabilitação, história da reabilitação, conceitos de deficiência, incapacidade e desvantagem, abordagem 
fisioterápica na reinserção do indivíduo ao trabalho, escola, comunidade, acessibilidade, trabalho em equipe. Farmacologia: 
Conhecimentos básicos sobre os principais fármacos utilizados por pacientes acometidos por doenças dos sistemas cardiovascular, 
musculoesquelético, endócrino e neurológico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III – CRONOGRAMA 

INÍCIO 
HORÁRIO 

INÍCIO 
TÉRMINO 

HORÁRIO 
TÉRMINO 

EVENTOS 

01/04/2020 10h00  01/04/2020   
Publicação do Edital de Abertura no DOU. 

Divulgação no site do Instituto Nosso Rumo. 

01/04/2020  10h00 04/05/2020 23h59 Período de inscrição via internet. 

01/04/2020  10h00 04/05/2020  23h59 Envio dos Títulos para Avaliação 

01/04/2020  10h00 04/05/2020 23h59 
Período para envio dos laudos médicos para 

condição especial e vagas PCD. 



 

01/04/2020  10h00 18/06/2020 23h59 Avaliação de Títulos 

01/04/2020  10h00 02/04/2020 23h59 Solicitação de isenção 

09/04/2020  10h00 09/04/2020  Divulgação do Resultado das solicitações de Isenção 

13/04/2020  10h00 14/04/2020 23h59 
Período recursal contra os indeferimentos da 
solicitação de Isenção 

17/04/2020  10h00 17/04/2020  Divulgação definitiva das solicitações de Isenção 

17/04/2020  10h00 17/04/2020  
Divulgação das respostas aos recursos contra o 

indeferimento de Isenção. 

05/05/2020   05/05/2020  
Data limite para pagamento do valor de 

inscrição. 

06/05/2020 10h00  06/05/2020  
Divulgação no site do Instituto Nosso Rumo das 
inscrições confirmadas. 

07/05/2020  10h00 08/05/2020 23h59 

Prazo recursal referente ao indeferimento da 

inscrição. 
Prazo recursal referente ao indeferimento das 

solicitações de condição especial para realização da 
prova e da participação nas vagas reservadas às 

pessoas com deficiência. 

12/05/2020  0h00 12/05/2020  

Disponibilização no site do Instituto Nosso Rumo da 
análise dos recursos referentes à divulgação da 

relação de candidatos inscritos no certame, de 
candidatos inscritos para vagas reservadas às 

pessoas com deficiência e candidatos que 

solicitaram condição especial para a realização da 
prova. 

22/05/2020  10h00 22/05/2020  
Publicação do Edital de Convocação para as Provas 
Objetivas e Peça Processual. Divulgação no site do 

Instituto Nosso Rumo.  

31/05/2020   31/05/2020  Aplicação das Provas Objetivas 

01/06/2020  11h00 01/06/2020  
Divulgação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva 
no site Nosso Rumo. 

02/06/2020  10h00 03/06/2020 23h59 
Período recursal contra o Gabarito Preliminar das 

Provas Objetivas. 

10/06/2020  10h00 10/06/2020  
Divulgação do Resultado Provisório das Provas 

Objetivas. 

15/06/2020  10h00 16/06/2020 23h59 
Prazo recursal referente ao Resultado Provisório da 
Prova Objetiva. 

26/06/2020  10h00 26/06/2020  
Divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva e 

provisório da Avaliação dos Títulos. 

29/06/2020  10h00 30/06/2020 23h59 
Período de recurso contra o resultado provisório da 

Avaliação dos Títulos 

08/07/2020  10h00 08/07/2020  
Divulgação das respostas dos recursos contra 
avaliação de Títulos 

08/07/2020  10h00 08/07/2020   
Publicação do Edital de Resultado Final e 

Homologação. 

 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VENDA PROIBIDA. 


