Prefeitura Municipal da
Estância Turística de São
José do Barreiro

ANEXO I
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Agente Comunitário de Saúde ESF/Urbano
✓

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.

Dentista ESF/Rural/Formoso
✓

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a
programação em saúde bucal;

✓

Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das
urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais;

✓

Realizar a atenção integral a saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de
agravos, diagnósticos, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as
famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com o planejamento local;

✓

Encaminhar e orientar usuários quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua
responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento de tratamento;

✓

Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças
bucais;

✓

Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da
Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;

✓

Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.

✓

Desenvolver outras atividades correlatas.
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Enfermeiro ESF/Urbano
✓

Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde e chefia de serviço
e de unidade de Enfermagem;

✓

Organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas;

✓

Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem;

✓

Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem;

✓

Consulta de Enfermagem;

✓

Prescrição da assistência de Enfermagem;

✓

Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida;

✓

Cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados
e capacidade de tomar decisões imediatas;

✓

Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde;

✓

Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;

✓

Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina
aprovada pela instituição de saúde;

✓

Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar;

✓

Participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser
causados aos pacientes durante a assistência de Enfermagem;

✓

Participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância
epidemiológica;

✓

Participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos
específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;

✓

Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto;

✓

Execução e assistência obstétrica em situação de emergência;

✓

Participação em programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da
família e da população em geral;

✓

Participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde;

✓

Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças
profissionais e do trabalho;

✓

Participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-referência do paciente
nos diferentes níveis de atenção à saúde;

✓

Participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde;

✓

Desenvolver outras atividades correlatas.
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Enfermeiro UBS
✓

Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde e chefia de serviço
e de unidade de Enfermagem;

✓

Organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas;

✓

Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem;

✓

Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem;

✓

Consulta de Enfermagem;

✓

Prescrição da assistência de Enfermagem;

✓

Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida;

✓

Cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados
e capacidade de tomar decisões imediatas;

✓

Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde;

✓

Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;

✓

Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina
aprovada pela instituição de saúde;

✓

Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar;

✓

Participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser
causados aos pacientes durante a assistência de Enfermagem;

✓

Participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância
epidemiológica;

✓

Participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos
específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;

✓

Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto;

✓

Execução e assistência obstétrica em situação de emergência;

✓

Participação em programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da
família e da população em geral;

✓

Participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde;

✓

Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças
profissionais e do trabalho;

✓

Participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-referência do paciente
nos diferentes níveis de atenção à saúde;

✓

Participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde;

✓

Desenvolver outras atividades correlatas.
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Professor PEB I – Educação Infantil
Professor PEB I – Ensino Fundamental
Professor PEB II – Língua Portuguesa
Professor PEB II – Língua Inglesa

✓

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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Psicólogo
✓ Diagnosticar, usando como instrumento entrevistas, observação lúdica e testes psicológicos;
✓ Tratar os pacientes usando técnicas psicoterápicas e/ou psicológicas;
✓ Orientar famílias, objetivando favorecer o tratamento do paciente;
✓ Fazer o pré-atendimento em pacientes para início de Psicoterapia;
✓ Coordenar programas para neuróticos, alcoólatras, drogados e psicóticos;
✓ Aplicar e avaliar testes psicológicos;
✓ Registrar em prontuário os atendimentos efetuados
✓ Participar de reuniões técnicas;
✓ Desenvolver outras atividades correlatas.

Técnico Enfermagem UBS
✓ Assistir ao Enfermeiro;
✓ Planejar, programar, orientar e supervisionar às atividades de assistência de enfermagem;
✓ Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave;
✓ Prevenir e controlar doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica;
✓ Prevenir e controlar sistematicamente infecção hospitalar;
✓ Prevenir e controlar sistematicamente danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a
assistência de saúde;
✓ Executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro;
✓ Integrar a equipe de saúde;
✓ Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;
✓ Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;
✓ Desenvolver outras atividades correlatas.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/ESF URBANO
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);

▪

A estratégia Saúde da Família;

▪

Conceitos de Saúde e Doença
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▪

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.

DENTISTA ESF/RURAL/FORMOSO
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;
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▪

Correio eletrônico;

▪

Procedimentos para realização de cópias de segurança;

▪

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

Atualidades
▪

Atualidades econômicas internacionais;

▪

Atualidades políticas internacionais;

▪

Atualidades econômicas nacionais;

▪

Atualidades políticas nacionais;

▪

Atualidades econômicas e políticas locais.

Conhecimentos Específicos
▪

Diagnóstico bucal: exame da cavidade oral, anamnese, exame clínico e exames complementares;

▪

Microbiologia e bioquímica bucal;

▪

Patologia bucal;

▪

Diagnóstico, semiologia e tratamento de cárie dentária, das afecções do tecido mole, das afecções da maxila e
da mandíbula, das afecções pulpares, das doenças periodontais e das afecções das glândulas salivares;

▪

Diagnósticos odontológicos por imagem: técnica e interpretação de imagens.

▪

Anestesiologia odontológica: mecanismos de ação, técnicas, cuidados e acidentes anestésicos;

▪

Dentística operatória e restauradora: preparo cavitário, tratamento restaurador atraumático (ART), adequação do
meio bucal, proteção do complexo dentinho-polpa e materiais restauradores;

▪

Materiais dentários odontológicos;

▪

Terapêutica e farmacologia de interesse na clínica odontológica;

▪

Cirurgia oral menor;

▪

Princípios de traumatologia do sistema estomatognático;

▪

Urgência e emergências em odontologia;

▪

Primeiros socorros

▪

Oclusão: noções gerais, prevenção de más oclusões;

▪

Diagnóstico e tratamento das dores faciais;

▪

Atendimento ao paciente pediátrico;
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▪

Odontogeriatria;

▪

Atendimento aos pacientes portadores de necessidades especiais;

▪

Doenças infectocontagiosas;

▪

Epidemia das principais doenças bucais;

▪

Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais;

▪

O uso do laser em odontologia, níveis de prevenção e aplicação;

▪

Educação em saúde: orientações sobre dieta, higiene bucal e produtos para higiene bucal;

▪

Uso tópico e sistêmico do flúor;

▪

Princípios ergonômicos na clínica odontológica;

▪

Biossegurança: controle da infecção (assepsia e antissepsia);

▪

Odontologia social e saúde pública: Sistema Único de Saúde (SUS), Programa de Saúde da Família (PSF);

▪

Ética profissional (Código de ética odontológico).

ENFERMEIRO/ESF/URBANO
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;
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▪

Procedimentos para realização de cópias de segurança;

▪

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

Atualidades
▪

Atualidades econômicas internacionais;

▪

Atualidades políticas internacionais;

▪

Atualidades econômicas nacionais;

▪

Atualidades políticas nacionais;

▪

Atualidades econômicas e políticas locais.

Conhecimentos Específicos
▪

Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem;

▪

Exercício de enfermagem: código de ética dos profissionais de enfermagem;

▪

Legislação profissional;

▪

Programa Nacional de imunização: considerações gerais;

▪

Calendário de vacinação para o Estado de São Paulo;

▪

Vacinação contra as doenças imunopreveníveis;

▪

Meios de desinfecção e esterilização;

▪

Administração aplicada à enfermagem;

▪

Enfermagem em pronto-socorro: considerações gerais sobre pronto atendimento:definição de urgência e
emergência; prioridade no tratamento; princípios para um atendimento de urgência e emergência;

▪

Assistência de enfermagem nas urgências: do aparelho respiratório; do aparelho digestivo; do aparelho
cardiovascular; do aparelho locomotor e esquelético; do sistema nervoso; ginecológicas e obstétricas; dos
distúrbios metabólicos;

▪

Atenção básica à saúde: atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação,
doenças diarreicas e doenças respiratórias);

▪

Atenção à saúde da mulher (pre-natal, parto, puerpério, prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar;

▪

Atenção à saúde do adulto (hipertensão arterial e diabetes melito);

▪

Assistência de enfermagem em queimaduras;

▪

Assistência de enfermagem em intoxicações exógenas (alimentares, medicamentosas, envenenamentos)
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▪

Assistência de enfermagem em picadas de insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e
vacinas);

▪

Aspectos éticos da assistência de Enfermagem nas situações de Emergência e Assistência de Organização e
Gestão dos Serviços de Saúde;

▪

Sistematização da assistência de enfermagem;

▪

Diagnóstico de Saúde na comunidade;

▪

A integralidade da atenção em Saúde;

▪

Saúde da Família e atendimento domiciliar;

▪

Organização social e comunitária no campo da Saúde Coletiva;

▪

Vigilância em Saúde;

▪

Equipe de Saúde;

▪

Educação para a Saúde;

▪

O trabalho com grupos.

ENFERMEIRO UBS
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;
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▪

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.

Atualidades
▪

Atualidades econômicas internacionais;

▪

Atualidades políticas internacionais;

▪

Atualidades econômicas nacionais;

▪

Atualidades políticas nacionais;

▪

Atualidades econômicas e políticas locais.

Conhecimentos Específicos
▪

Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem;

▪

Exercício de enfermagem: código de ética dos profissionais de enfermagem;

▪

Legislação profissional;

▪

Programa Nacional de imunização: considerações gerais;

▪

Calendário de vacinação para o Estado de São Paulo;

▪

Vacinação contra as doenças imunopreveníveis;

▪

Meios de desinfecção e esterilização;

▪

Administração aplicada à enfermagem;

▪

Enfermagem em pronto-socorro: considerações gerais sobre pronto atendimento:definição de urgência e
emergência; prioridade no tratamento; princípios para um atendimento de urgência e emergência;

▪

Assistência de enfermagem nas urgências: do aparelho respiratório; do aparelho digestivo; do aparelho
cardiovascular; do aparelho locomotor e esquelético; do sistema nervoso; ginecológicas e obstétricas; dos
distúrbios metabólicos;

▪

Atenção básica à saúde: atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação,
doenças diarreicas e doenças respiratórias);

▪

Atenção à saúde da mulher (pre-natal, parto, puerpério, prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar;

▪

Atenção à saúde do adulto (hipertensão arterial e diabetes melito);
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▪

Assistência de enfermagem em queimaduras;

▪

Assistência de enfermagem em intoxicações exógenas (alimentares, medicamentosas, envenenamentos)

▪

Assistência de enfermagem em picadas de insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e
vacinas);

▪

Aspectos éticos da assistência de Enfermagem nas situações de Emergência e Assistência de Organização e
Gestão dos Serviços de Saúde;

▪

Sistematização da assistência de enfermagem;

▪

Diagnóstico de Saúde na comunidade;

▪

A integralidade da atenção em Saúde;

▪

Saúde da Família e atendimento domiciliar;

▪

Organização social e comunitária no campo da Saúde Coletiva;

▪

Vigilância em Saúde;

▪

Equipe de Saúde;

▪

Educação para a Saúde;

▪

O trabalho com grupos.

PROFESSOR PEB I – EDUCAÇÃO INFANTIL
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 e específicos
▪

BNCC – Base Nacional Comum Curricular – Introdução;

▪

Estrutura da Base Nacional Comum Curricular – BNCC;

▪

O Planejamento Escolar;

▪

Avaliação da Aprendizagem Escolar;

▪

Avaliação na Educação Infantil;

▪

Seleção de material na Educação Infantil;

▪

Organização do tempo e do espaço na Educação Infantil;

▪

Projeto Político Pedagógico;

▪

Jogos como auxiliares no trabalho pedagógico em Educação Infantil;

▪

A etapa da Educação Infantil: os campos de experiência.

PROFESSOR PEB I – ENSINO FUNDAMENTAL
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;
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▪

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).

Conhecimentos Pedagógicos e específicos
▪

BNCC – Base Nacional Comum Curricular - Introdução;

▪

O Planejamento Escolar;

▪

Avaliação da Aprendizagem Escolar;

▪

Avaliação nos anos iniciais do Ensino Fundamental;

▪

Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva;

▪

Estrutura da Base Nacional Comum Curricular – BNCC;

▪

Projeto Político Pedagógico;

▪

Ensinando a ler, escrever e resolver problemas;

▪

Objetivos gerais do Ensino Fundamental para os anos iniciais;

▪

Organização do tempo, do espaço e seleção de material.
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PROFESSOR PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA
Língua Portuguesa
▪

Períodos evolutivos da Língua Portuguesa;

▪

Análise 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).

Conhecimentos Pedagógicos e específicos
▪

BNCC – Base Nacional Comum Curricular - Introdução;

▪

Estrutura da Base Nacional Comum Curricular – BNCC;

▪

Projeto Político Pedagógico;

▪

Concepção de língua-linguagem como discurso de interação: conceitos básicos de dialogismo, polifonia,
discurso, enunciação, texto, gêneros discursivos;

▪

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

Leitura: concepção, gêneros, papel do leitor, diferentes objetivos da leitura, formação do leitor critico,
intertextualidade, interferência, 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;

▪

Análise Linguística: o texto (oral e escrito) como unidade privilegiada na análise –reflexão da linguagem, 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;

▪

O Planejamento Escolar;

▪

Avaliação da Aprendizagem Escolar;

▪

Parâmetros Curriculares Nacionais – Temas Transversais;

▪

Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.

PROFESSOR PEB II – LÍNGUA INGLESA
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 e específicos
▪

BNCC – Base Nacional Comum Curricular - Introdução;

▪

Estrutura da Base Nacional Comum Curricular – BNCC;

▪

O Planejamento Escolar;

▪

Avaliação da Aprendizagem Escolar;

▪

Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva;

▪

Projeto Político Pedagógico;

▪

Classes gramaticais da Língua Inglesa: uso das diferentes classes;

▪

As estruturas sistemáticas e morfológicas da Língua Inglesa;

▪

O sistema verbal da Língua Inglesa;

▪

Base Nacional Comum Curricular – BNCC – Língua Inglesa nos anos finais do Ensino Fundamental.

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, interferências, 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;
▪

Análise Linguística: o texto (oral e escrito) como unidade privilegiada na análise-reflexão da lingua (gem),
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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.

PSICÓLOGO ESF/URBANO
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;
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▪

Procedimentos para realização de cópias de segurança;

▪

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

Atualidades
▪

Atualidades econômicas internacionais;

▪

Atualidades políticas internacionais;

▪

Atualidades econômicas nacionais;

▪

Atualidades políticas nacionais;

▪

Atualidades econômicas e políticas locais.

Conhecimentos Específicos
▪

Psicologia geral: Psicoterapia individual;

▪

Psicoterapia de grupo;

▪

Ludoterapia;

▪

Psicologia experimental;

▪

Metodologia;

▪

Ética;

▪

Noções de estatística, antropologia, sociologia e filosofia;

▪

Psicologia do Desenvolvimento: René Spitz e Jean Piaget;

▪

Escala de Gesell;

▪

Teorias da Personalidade e Teorias Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente;

▪

Abordagem psicanalítica;

▪

Abordagem cognitivo-comportamental;

▪

Abordagem existencialista;

▪

Abordagem analítica;

▪

Abordagem gestálica;

▪

Abordagem psicodramática;

▪

Abordagem psicossomática;

▪

Psicodiagnóstico: Entrevistas;
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▪

Bateria psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível intelectual;

▪

Observação lúdica;

▪

Conduta e encaminhamento;

▪

Psicologia hospitalar: Interconsulta;

▪

Equipe multiprofissional;

▪

Pesquisa;

▪

Assistência domiciliar;

▪

Atendimento familiar;

▪

Pacientes terminais;

▪

Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral;

▪

Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas;

▪

Modalidades de tratamento biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações, antagonismos, sinergismos;

▪

A psicologia na equipe multiprofissional; definições de papeis, atribuições e responsabilidades;

▪

A psicologia nas diversas modalidades de atendimento: ambulatório, oficina abrigada, centros de convivência,
programas comunitários: métodos, objetivos, indicações e limitações;

▪

Ética dos profissionais de saúde mental: responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com atualização do
conhecimento.

TÉCNICO ENFERMAGEM UBS
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.
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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.

Atualidades
▪

Atualidades econômicas internacionais;

▪

Atualidades políticas internacionais;

▪

Atualidades econômicas nacionais;

▪

Atualidades políticas nacionais;

▪

Atualidades econômicas e políticas locais.

Conhecimentos Específicos
▪

Ética e Legislação em Enfermagem;

▪

Sistema Único de Saúde (SUS);

▪

Estratégia de Saúde da Família;

▪

Procedimentos Técnicos de Enfermagem;

▪

Fundamentos da Enfermagem;

▪

Primeiros Socorros;

▪

Enfermagem Médico-Cirúrgica;

▪

Enfermagem em situações de Emergência.
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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, 06 de janeiro de 2022
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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

04/01/2022

Publicação do Edital

05/01/2022

Recurso do Edital

06/01/2022

Publicação do Resultado dos Recursos do Edital

06/01 a 17/01/2022

PERÍODO DE INSCRIÇÕES

06/01/2022

Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição

07/01/2022

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

10/01/2022

Recurso do Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição

18/01/2022

Último dia para pagamento da taxa de inscrição

19/01/2022

Publicação da relação inicial de candidatos inscritos

20/01/2022

Recurso da relação inicial de candidatos inscritos

21/01/2022

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

23/01/2022

PROVA ESCRITA OBJETIVA

23/01/2022

Entrega dos títulos para pontuação (somente professores)

23/01/2022

Publicação do Gabarito e das Questões da Prova

24/01/2022

Recurso do Gabarito e das Questões da Prova

26/01/2022

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

27/01/2022

Recurso da Classificação Inicial

29/01/2022

Publicação do Resultado dos Recursos da Classificação Inicial

29/01/2022

Publicação da Classificação Final com pontuação dos Títulos

30/01/2022

Recurso da Classificação Final com a pontuação dos Títulos

03/02/2022

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 (quatro) e 17 (dezessete) anos;

•

Comprovante de residência (atualizado);

•

Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo (Quadro I deste Edital)
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ANEXO VII
DATA E HORÁRIO DAS PROVAS

DATA: 23/01/2022

HORÁRIO:
Cargo

Horário

Agente Comunitário de Saúde ESF / URBANO

10:00

Enfermeiro ESF / URBANO

10:00

Dentista ESF / RURAL / FORMOSO

10:00

Professor PEB I / Educação Infantil

10:00

Professor PEB II / Língua Portuguesa

10:00

Professor PEB I / Ensino Fundamental

14:00

Professor PEB II / Língua Inglesa

14:00

Enfermeiro UBS

14:00

Técnico de Enfermagem UBS

14:00

Psicólogo

14:00

