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ANEXO I
DAS ATRIBUIÇÕES

Agente Comunitário de Saúde PSF/Rural


Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo;



Realizar planejamento e visita domiciliar;



Encaminhar as pessoas ao serviço de saúde sempre que necessário;



Contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade;



Realizar cadastramento das famílias;



Orientar as pessoas de acordo com as instruções da equipe de saúde;



Realizar avaliação e ações de educação em saúde;



Executar outras atividades correlatas à função, sempre que solicitado por seus superiores.

Farmacêutico


Manipular insumos farmacêuticos, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas para atender à produção
de remédios e outros preparados;



Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico para recuperar ou melhorar o estado de
saúde de pacientes;



Desenvolver tarefas específicas do preparo e fornecimento de produtos da área farmacêutica;



Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos, anotando e reunindo os
resultados dos exames de informação;



Interpretar os resultados de exames, análises e testes, e encaminhá-los à autoridade competente para a elaboração
dos laudos médicos e a conclusão dos diagnósticos clínicos;



Desenvolver tarefas específicas do preparo e fornecimento de produtos da área farmacêutica;



Executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato, sempre que necessário;



Cooperar na formação e treinamento do pessoal e estagiários.
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PEB II – Professor de Língua Portuguesa
PEB II – Professor de Matemática


Exercer a docência nos anos finais do Ensino Fundamental, responsabilizando-se pela regência de aulas, pela
aprendizagem na educação de jovens e adultos, pelo ensino do uso de biblioteca, pela docência em laboratório de
ensino, em sala de recursos didáticos, por atividades extraclasse e pela recuperação de estudantes com deficiência
de aprendizagem;



Participar do processo que envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto político
pedagógico e do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola;



Participar da elaboração do calendário escolar;



Atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal
de Educação;



Participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com as
famílias dos educandos e com a comunidade escolar;



Participar de cursos e atividades de formação em serviço ou programas de capacitação profissional, quando
convocado;



Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, utilizando os
recursos do programa de avaliação externa para aperfeiçoar a sua prática pedagógica e promover o direito à
educação de todos os estudantes;



Realizar avaliações periódicas das atividades desenvolvidas;



Promover e participar de atividades complementares ao processo de sua formação profissional;



Participar, durante a parcela das aulas atividades, na escola, de formação continuada em serviço, planejamento e
atendimento aos pais e estudantes, conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Educação;



Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político pedagógico da escola e da política educacional
da Secretaria Municipal de Educação;



Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos democráticos de modo a não reproduzir
discriminações e injustiças.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/PSF RURAL
Língua Portuguesa


Leitura, compreensão e interpretação de textos;



Ortografia;



Acentuação Gráfica;



Pontuação;



Estrutura e formação das palavras;



Termos essenciais da oração: sujeito e predicado;



Classes gramaticais;



Colocação dos pronomes nas frases;



Antônimos e sinônimos;



Diminutivo e aumentativo.

Noções de Informática


Noções básicas de computadores;



Principais navegadores para Internet;



Correio eletrônico;



Procedimentos para realização de cópias de segurança;



Principais aplicativos comerciais para edição de textos, planilhas, geração de material escrito e visual.

Conhecimentos Específicos


Regulamentação do exercício de atividades do Agente Comunitário de Saúde;



Constituição Federal (artigos 196 a 200);



Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90);
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A estratégia Saúde da Família;



Conceitos de Saúde e Doença



Sistema Único de Saúde – SUS;



Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde;



Competências do Agente Comunitário de Saúde;



O trabalho do Agente Comunitário de Saúde;



O agente Comunitário de Saúde no Combate à Dengue.

Matemática


Operações com números racionais;



Regra de Três;



Geometria;



Equação de 1º grau;



Resolução de problemas com leitura de gráficos e tabelas.

FARMACÊUTICO
Língua Portuguesa


Períodos evolutivos da Língua Portuguesa;



Analise e interpretação de textos;



Classe, estrutura e formação de palavras;



Derivação e composição;



Frase, oração e período;



Substantivo e artigo;



Adjetivo, pronome e numeral;



Verbo e advérbio;



Preposição, conjunção e interjeição



Ortografia.
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Legislação


Lei nº 8080 de 19/12/90 – Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;



Lei nº 8142 de 28/12/90 – Dispõe sobre a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;



Portaria 3916 de 30/10/98 do Ministério da Saúde – Aprova a Política Nacional de Medicamentos (Política Nacional
de Medicamentos. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde);



Assistência Farmacêutica na Atenção. Instruções técnicas para a sua Organização. Ministério da Saúde. Secretaria
de Políticas de Saúde. 2002;



Resolução 596 de 21/02/2014 – Dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético e
estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares.

Noções de Informática


Noções básicas de computadores;



Principais navegadores para Internet;



Correio eletrônico;



Procedimentos para realização de cópias de segurança;



Principais aplicativos comerciais para edição de textos, planilhas, geração de material escrito e visual.

Conhecimentos Específicos


Administração de farmácia, organização de almoxarifados e condições adequadas de armazenamento, controle de
estoque de medicamentos e materiais de consumo;



Sistemas de distribuição de medicamentos;



Medicamentos sujeitos a controle especial: psicotrópicos, entorpecentes e anti-retrovirais (Legislação e
Dispensação);



Controle de qualidade de matérias primas e produtos farmacêuticos: métodos físicos, químicos, físico-quimicos,
biológicos e microbiológicos;



Noções básicas de filtração, destilação e esterilização;



Cálculos em farmácia;
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Farmácia hospitalar no controle de infecção hospitalar;



Farmácia clínica e atenção farmacêutica: conceitos gerais, uso racional de medicamentos. Farmacovigilância.
Farmacopidemiologia;



Seleção de medicamentos: conceitos gerais, farmacoeconomia;



Farmácia popular;



Farmacodinâmica – mecanismo de ação das drogas que atuam em diversos sistemas. Toxicologia. Interações
medicamentosas;



Farmacocinética – absorção, distribuição e eliminação das drogas;



Farmacotécnica de produtos estéreis: reconstituição, diluição, fracionamento e estabilidade de produtos injetáveis,
preparo de solução parenterais e outras formulações de grande volume;



Anticéticos, Desinfetantes e esterilizantes;



Padronização de medicamentos. Guias farmacoterapêuticos. Serviços e centros de informações de medicamentos.
Comissões de Farmácia e Terapêutica.

PEB II – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Língua Portuguesa


Períodos evolutivos da Língua Portuguesa;



Analise e interpretação de textos;



Classe, estrutura e formação de palavras;



Derivação e composição;



Frase, oração e período;



Substantivo e artigo;



Adjetivo, pronome e numeral;



Verbo e advérbio;



Preposição, conjunção e interjeição



Ortografia.
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Legislação


Direitos Constitucionais: Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Dos Direitos
Sociais; Da Família, da Criança, Do Adolescente, Do Jovem e do Idoso (Constituição Federal, artigos 3º, 5º, 6º, 205
a 214 – Atualizada);



Direito à Educação: Dos Princípios e Fins da Educação Nacional: Da Educação Básica (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional) – Lei 9394/96, artigos 2º, 3º e 22 a 28 – Atualizada);



Direito das Pessoas com Deficiência: (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa
com Deficiência – Lei Federal 13.146/2015);



Direitos da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente).

Conhecimentos Pedagógicos


BNCC – Base Nacional Comum Curricular;



O Educador e o Professor (ALVES, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo, Cortez Editora,
1980);



Educação como prática da liberdade (FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1987
– 17ª edição);



A escola pública universal e gratuita (TEIXEIRA, Anísio. Educação não é privilégio. São Paulo. Companhia Editora
Nacional. 1957);



Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Práticas na área das Necessidades Educativas Especiais.
1994. UNESCO 1998).



Projeto Político Pedagógico.

Conhecimentos Específicos


Concepção de língua-linguagem como discurso e processo de interação: conceitos básicos de dialogismo,

polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, gêneros discursivos;


Oralidade: concepção, gêneros orais, oralidade e ensino de língua, particularidades do texto oral;



Leitura: concepção, gêneros, papel do leitor, diferentes objetivos da leitura, formação do leitor crítico,

intertextualidade, infterferências, literatura e ensino, análise da natureza estética do texto literário;


Escrita: produção de texto na escola, papel do interlocutor, contexto de produção, gêneros da escrita, fatores

linguísticos e discursivos da escrita, o trabalho da análise e revisão de reescrita de textos;
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Análise Linguística: o texto (oral e escrito) como unidade privilegiada na análise-reflexão da lingua (gem),

os efeitos do sentido provocados pelos elementos linguísticos, a norma padrão e as outras variedades linguísticas;


O ensino de leitura e compreensão de textos: Estratégias de leitura;



BNCC (Base Nacional Comum Curricular) – Língua Portuguesa no Ensino Fundamental – Anos Finais:

Práticas de Linguagem, Objetos de conhecimentos e habilidades.

PEB II – PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Língua Portuguesa


Períodos evolutivos da Língua Portuguesa;



Analise e interpretação de textos;



Classe, estrutura e formação de palavras;



Derivação e composição;



Frase, oração e período;



Substantivo e artigo;



Adjetivo, pronome e numeral;



Verbo e advérbio;



Preposição, conjunção e interjeição



Ortografia.

Legislação


Direitos Constitucionais: Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Dos Direitos
Sociais; Da Família, da Criança, Do Adolescente, Do Jovem e do Idoso (Constituição Federal, artigos 3º, 5º, 6º, 205
a 214 – Atualizada);



Direito à Educação: Dos Princípios e Fins da Educação Nacional: Da Educação Básica (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional) – Lei 9394/96, artigos 2º, 3º e 22 a 28 – Atualizada);



Direito das Pessoas com Deficiência: (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa
com Deficiência – Lei Federal 13.146/2015);



Direitos da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente).
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Conhecimentos Pedagógicos


BNCC – Base Nacional Comum Curricular;



O Educador e o Professor (ALVES, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo, Cortez Editora,
1980);



Educação como prática da liberdade (FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1987
– 17ª edição);



A escola pública universal e gratuita (TEIXEIRA, Anísio. Educação não é privilégio. São Paulo. Companhia Editora
Nacional. 1957);



Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Práticas na área das Necessidades Educativas Especiais.
1994. UNESCO 1998).



Projeto Político Pedagógico.

Conhecimentos Específicos


Aritmética e conjuntos: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); operações básicas,
propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo. Proporcionalidade;



Álgebra: Equações de 1º e 2º graus; funções elementares, suas representações gráficas e aplicações:
lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e geométricas;
polinômios; números complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações na informática; fundamentos de
matemática financeira;



Espaço e forma: Geometria plana, plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria
analítica;



Tratamento de dados: Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e
interpretação de informações expressas em gráficos e tabelas.



Matemática; Os objetivos da matemática na Educação Básica. Seleção e organização dos conteúdos para o
Ensino Fundamental. História da Matemática;



BNCC (Base Nacional Comum Curricular): Matemática no ensino fundamental – Anos Finais: unidades
temática, objetos de conhecimento e habilidades.
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ANEXO III
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

(MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO)

Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão do Concurso Público da Prefeitura Municipal da Estância Turística de
São José do Barreiro
Nome, CPF, RG, solicita de Vossa Senhoria isenção de pagamento da taxa de inscrição no Concurso Público para
o emprego de _________________ nos termos da Lei Federal nº 13.656 de 30 de abril de 2018 que dispõe o item
16 e subitem 16.1 a 16.10 do Capítulo III do Edital do Concurso Público – DAS INSCRIÇÕES.
Declara que sua situação econômica-financeira não lhe permite pagar o referido valor sem prejuízo do sustento
próprio ou de seu família.
Declara ainda estar ciente dos procedimentos a serem adotados conforme estabelecido no Edital, item 16.3, a, b
e c do Capítulo III – DAS INSCRIÇÕES.
Nestes termos
Pede deferimento

São José do Barreiro, _____ de maio de 2019
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ANEXO IV
RECURSOS

Para recorrer, o candidato deverá identificar-se, explicitar contra que etapa do Concurso Público está recorrendo,
manifestar-se conforme modelo abaixo e encaminhar para o E-mail: contato@promun.com.br

RECURSO
Candidato:

RG:

CPF:

Nº de Inscrição (quando já definido):

Recorre contra:
( ) Edital
( ) Indeferimento do pedido de isenção de taxa de inscrição
( ) Indeferimento do pedido de condições especiais para a realização da Prova
( ) Gabarito
( ) Questões da Prova
( ) Pontuação
( ) Classificação com os critérios de desempate
Solicita:
Justificativa do Recurso:
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ANEXO V
CRONOGRAMA

DATAS

EVENTOS

13/05/2019

Publicação do Edital

14/05/2019

Recurso do Edital

15/05/2019

Publicação do Resultado dos Recursos do Edital

16/05 a 02/06/2019

PERÍODO DE INSCRIÇÕES

17/05 e 20/05/2019

Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição

22/05/2019

Publicação do resultado das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição

03/06/2019

Último dia para pagamento da taxa de inscrição

06/06/2019

Publicação da relação inicial de candidatos inscritos

07/06/2019

Recurso da relação inicial de candidatos inscritos

10/06/2019

Publicação da relação definitive de Candidatos inscritos e Convocados para a prova

16/06/2019

PROVA ESCRITA OBJETIVA

17/06/2019

Publicação do Gabarito e das Questões da Prova

18/06/2019

Recurso do Gabarito e das Questões da Prova

20/06/2019

Publicação do resultado dos Recursos e do Gabarito, Questões da Prova e Classificação
Inicial dos Candidatos Aprovados

21/06/2019

Recurso da Classificação Inicial

24/06/2019

Publicação do Resultado dos Recursos da Classificação Inicial

25/06/2019

Entrega dos Títulos para pontuação (somente professores)

26/06/2019

Publicação da Classificação Final com pontuação dos Títulos

27/06/2019

Recurso da Classificação Final com a pontuação dos Títulos

28/06/2019

Publicação da Classificação Final, do resultado dos recursos e homologação
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ANEXO VI
DOCUMENTAÇÃO PARA ADMISSÃO

•

Carteira profissional (com espaço para registro);

•

03 fotos 3x4 (atualizadas);

•

Atestado de antecedentes criminais.

XEROX (com os respectivos originais para conferência)
•

Cédula de identidade (RG);

•

CPF (Cadastro Pessoas Físicas) CIC;

•

Título Eleitoral;

•

Certificado de Reservista;

•

Certidão de Nascimento (se solteiro);

•

Certidão de Casamento;

•

Certidão de Nascimento dos filhos;

•

Caderneta de vacinação dos filhos menores de 05 ( cinco) anos;

•

Declaração de frequência escolar dos filhos com idade entre 4 (quarto) e 14 (quatorze) anos;

•

Comprovante de residência (atualizado);

•

Histórico Escolar ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental.

