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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  
EDITAL DE CONCURSO Nº 02/2012 

REALIZAÇÃO: ETICA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA 
 

        A Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, Estado de Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições 

legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, resolve tornar 

pública a abertura das inscrições ao Concurso Público de Provas, para provimento de cargos públicos, 

atuais e que vierem a vagar ou a ser criados durante o prazo de validade do concurso, nos quadros de 

servidores efetivos do Município de Cachoeirinha, nos termos da legislação pertinente e das normas 

estabelecidas neste Edital, cuja realização ficará sob a responsabilidade da empresa ETICA 

CONCURSOS PÚBLICOS LTDA., e será regido pelas instruções especiais constantes do presente 

instrumento, elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes 

e pertinentes. 

 

 A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais editais, relativos às etapas deste 

Concurso Público dar-se-á com a afixação no Painel de Publicação da Prefeitura Municipal e/ou seus 

extratos serão publicados no  Jornal “Diário Gaúcho”. Também em caráter meramente informativo na 

internet, pelos sites www.eticaconcursos.com.br e www.cachoeirinha.rs.gov.br.  

 

CAPÍTULO I  -  DOS CARGOS E DAS VAGAS 

 
1.1.  Os cargos, número de vagas, escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para o cargo na posse, carga 

horária semanal e vencimentos estão estabelecidos no quadro que segue: 

CARGO N° DE 

VAGAS 

ESCOLARIDADE E/OU 

OUTROS REQUISITOS 

EXIGIDOS PARA O CARGO 

NA POSSE  

CARGA 

HORARIA 

SEMANAL 

1
VENCIMENTOS  

 
 R$ 

Procurador do 

Município 
01 

Ensino Superior  em Ciências 

Jurídicas e Sociais com registro 

na OAB 

20horas 

1.968,18 

+ 

 
2
3.338,58 

Guarda Municipal 

de Trânsito 

 

01 

 

Ensino Fundamental com CNH. 40 horas 

1.140,99 

+ 
3
912,79 

Atendente de 

Educação Infantil 
Cadastro

Reserva 

Curso Normal em Nível  Médio 

(Magistério) ou  Licenciatura 

Plena em Pedagogia da Educação 

Infantil ou Licenciatura Plena 

mais Especialização em Educação 

Infantil 

30 horas 
4
1.369,18 

                                                 
1 Além do Vencimento a Prefeitura disponibiliza, nos termos da LC 03/2006: auxílio-alimentação, auxílio-creche, auxílio-

família, auxílio-escolar, adicional de risco de vida, adicional de insalubridade, adicional por tempo de serviço (6% do 

triênio) e nos termos da lei 2264/2004, LC 07/2007 e LC 10/2007: Plano de Carreira (adicional de 9% a cada três anos), 

Plano de Saúde nos termos da Lei 3505/2011. 

 

2    Verba de Representação Judicial e Extrajudicial atribuída ao cargo de Procurador do Município. 

3 Adicional de Risco de Vida para o Guarda Municipal de Trânsito em 80% (oitenta por cento), incidente sobre o seu 

vencimento básico, nos termos da Lei 2240/2004. 

 

4  Para o cargo de Atendente de Educação Infantil, os candidatos que comprovarem escolaridade de Licenciatura Plena em 

Pedagogia da Educação Infantil, ou Licenciatura Plena mais Especialização em Educação Infantil, que corresponde ao 

Nível de Acesso II, quando da nomeação, o vencimento básico será de R$ 1.490,94 (Um mil quatrocentos e noventa  

Reais e noventa e quatro centavos). 
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Cozinheiro 

 
02 

Ensino fundamental incompleto. 
40 horas 719,06 

Mecânico “A” 
Cadastro

Reserva 

Ensino Fundamental  
40 horas 862,80 

Operário 

Qualificado “A” 
01 

Ensino Fundamental  
40 horas 862,80 

Operário 

Qualificado “B” 
01 

Ensino Fundamental  
40 horas 992,21 

Professor de 

Ciências 

Cadastro

Reserva 

Licenciatura Plena em Ciências 
20 horas 1.242,45 

Professor de 

Educação 

Artística 

Cadastro

Reserva 

Licenciatura Plena em Educação 

Artística, Artes Visuais ou Artes 

Plásticas 

20 horas 1.242,45 

Professor de 

Educação 

Especial 

Deficiente 

Auditivo 

Cadastro

Reserva 

Curso de Licenciatura de 

Graduação Plena, com habilitação 

em Educação Especial na área de 

Deficiência Auditiva. 

20 horas 
 

1.242,45 

Professor de 

Educação Física 

Cadastro

Reserva 

Licenciatura Plena em Educação 

Física. 
20 horas 1.242,45 

Professor de 

Ensino 

Fundamental das 

Séries Iniciais e 

ano/ciclo 

Cadastro

Reserva 

Curso Normal em Nível  Médio 

(Magistério) ou Licenciatura 

Plena em Pedagogia com 

habilitação das séries Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

20 horas 
5
719,06 

Professor de 

Ensino Religioso 

Cadastro

Reserva 

Licenciatura Plena em História ou 

Filosofia ou Ciências Sociais 

(Todos com, no mínimo, 360hs 

de especialização em ensino 

religioso) ou Licenciatura Plena 

em Ensino Religioso 

20 horas 1.242,45 

 

Professor de 

filosofia 

Cadastro

Reserva 

 

Licenciatura Plena em Filosofia. 20 horas 1.242,45 

Professor de 

História 

Cadastro

Reserva 

Licenciatura Plena em História. 
20 horas 1.242,45 

Professor de 

Língua Espanhola 

Cadastro

Reserva 

Licenciatura Plena em Letras, 

com habilitação em Língua 

Espanhola. 

20 horas 1.242,45 

Professor de 

Língua Inglesa 

Cadastro

Reserva 

Licenciatura Plena em Letras, 

com habilitação em Língua 

Inglesa. 

20 horas 1.242,45 

Professor de 

Língua 

Portuguesa 

Cadastro

Reserva 

 

Licenciatura Plena em Letras. 20 horas 1.242,45 

Professor de 

Matemática 

Cadastro

Reserva 

Licenciatura Plena em 

Matemática. 
20 horas 1.242,45 

 
1.1.1. O concurso público destina-se ao provimento das vagas legais existentes e de cadastro reserva, de acordo 

com a tabela de cargos acima e ainda das que vierem a existir no prazo de validade do Concurso.  

                                                 
5 Para o cargo de Professor de Ensino Fundamental das Séries Iniciais ano/ciclo, os candidatos que comprovarem 

escolaridade de Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação das séries iniciais do Ensino Fundamental, que 

corresponde ao Nível de Acesso 04, quando da nomeação, o vencimento básico será de R$ 1.242,45 (Um mil duzentos e 

quarenta e dois Reais e quarenta e cinco centavos). 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

   www.eticaconcursos.com.br                             www.cachoeirinha.rs.gov.br  3 

 

1.1.2. A habilitação no Concurso Público não assegura ao candidato a posse imediata, mas apenas a expectativa 

de ser nomeado segundo as vagas existentes, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, 

respeitada a ordem de classificação.  

1.1.3. A coordenação, organização e aplicação do Concurso Público ficarão sob responsabilidade da empresa    

ETICA CONCURSOS PÚBLICOS, com a supervisão da Comissão Especial do Concurso Público. 

1.1.4. Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo desde que haja compatibilidade de horário. As 

provas serão aplicadas provavelmente da forma abaixo disposta: 

 

19/05/2012 – PERIODO MANHA INÍCIO ÀS 9h 

Procurador Jurídico, Mecânico “A” Professor de Matemática, Professor de História, Professor de Educação 

Física, Operário Qualificado “B”, Professor de Filosofia, Professor de Ensino Religioso. 

  

 

19/05/2012 – PERIODO TARDE INÍCIO ÀS 14 h 

Atendente de Educação Infantil e Cozinheiro. 

 

 

20/05/2012 – PERIODO MANHA INÍCIO ÀS 9h 

Operário Qualificado “A”, Professor de Ensino Fundamental das Series Iniciais e Ano Ciclo, Professor de 

Língua Inglesa, Professor de Língua Espanhola,  

 

 

20/05/2012 – PERIODO TARDE INÍCIO ÀS 14h 

Guarda Municipal de Transito, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Ciências, Professor de 

Educação Artística, Professor de Educação Especial – Deficiente Auditivo. 

 

1.1.5 A Prefeitura reserva-se o direito de indicar nova data para a realização da Prova Objetiva, em caso de 

necessidade de alteração desta já publicada, mediante publicação em jornal de grande circulação local, com 

antecedência mínima de 8 (oito) dias da realização das mesmas ou, em qualquer momento, em caso de 

decretação de caso de emergência ou calamidade pública.  

 

 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições deverão ser efetuadas, única e exclusivamente, pela internet no endereço 

www.eticaconcursos.com.br no período de 19 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2012. 

2.1.1 O ultimo dia para pagamento dos boletos será o dia 10 DE ABRIL DE 2012, devendo os candidatos 

ficarem atentos ao horário bancário. 

2.1.2. Não será permitida inscrição pelos correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo estabelecido.  

2.1.3. A empresa ETICA CONCURSOS PÚBLICOS, não se responsabilizará por solicitação de inscrição por 

via Internet não recebida por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, 

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

transferência de dados. 

2.1.4. A taxa de inscrição será cobrada conforme tabela abaixo: 

 

Escolaridade mínima correspondente ao cargo  

 
Valor da Inscrição 

(R$)  

http://www.eticaconcursos.com.br/
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Ensino Fundamental Completo ou Incompleto 

 

50,00 

Ensino Médio/Técnico  80,00  

Ensino Superior  100,00  

 

2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:  

2.2.1. acessar o site www.eticaconcursos.com.br durante o período de inscrição, descrito no item 2.1 deste 

edital;  

2.2.2. localizar, no site, o “link” correlato ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha - RS;  

2.2.3. ler totalmente o edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;  

2.2.4. imprimir o boleto bancário;  

2.2.5. efetuar o pagamento da inscrição através do boleto, autenticando-o em qualquer agência da rede bancária 

no valor da taxa de inscrição, até um dia útil após a data de encerramento das inscrições.  

2.2.6. Para o pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado na inscrição. 

Prestar atenção para o horário bancário.  

2.2.7. Caso o Candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para acesso, no horário 

das 9h às 12h e das 13h às 17h, no período de inscrições, nos dias de expediente, na Prefeitura Municipal, sita 

na Av. Flores da Cunha, nº 2209, em Cachoeirinha/RS.  

2.3. O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas informações prestadas na 

ficha de inscrição.  

2.4. O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as 

condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos 

dela decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e que o fato seja constatado posteriormente.  

2.5. Efetuada a inscrição, não será permitida alteração ou troca do cargo apontado na ficha de inscrição.  

2.6. Antes de efetuar o pagamento da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que possui todas as 

condições e pré-requisitos para inscrição. Não haverá devolução do valor da inscrição, salvo se for cancelada a 

realização do Concurso Público.  

2.7. O pedido de inscrição será indeferido para os candidatos que não satisfizerem as exigências impostas por 

este edital. 

2.8. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais deste Concurso 

Público  os quais serão divulgados no Painel de Publicação da Prefeitura Municipal e/ou seus extratos serão 

publicados no Jornal “Diário Gaúcho”. Também em caráter meramente informativo na internet, pelos sites  

www.cachoeirinha.rs.gov.br e  www.eticaconcursos.com.br. 

2.9. São requisitos para ingresso no serviço público, a serem apresentados quando da posse:  

a) Estar devidamente aprovado no concurso  público e classificado dentro das vagas estabelecidas neste Edital;  

b) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que o candidato esteja amparado pelo estatuto de igualdade 

entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, no termos do parágrafo 1º, 

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

c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da posse;  

d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo masculino);  

e) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;  

f) Possuir habilitação para o cargo pretendido, conforme o disposto na tabela de cargos, na data da posse;  

g) Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função 

pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da 

Constituição Federal;  

http://www.eticaconcursos.com.br/
http://www.eticaconcursos.com.br/
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h) Candidatos com deficiência - verificar Capítulo próprio, neste Edital.  

 

2.9.1. O candidato, por ocasião da POSSE, deverá comprovar todos os requisitos acima elencados. A não 

apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se 

todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no Concurso.  

 

 

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
 

 

3.1. Às pessoas com deficiência, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso, para os cargos cujas 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de 5 % (cinco por cento) 

das vagas para cada cargo do total das vagas oferecidas, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição 

Federal e artigo 87, inciso I da Lei Orgânica do Município e Decreto Municipal nº 4693, de 17 de fevereiro de 

2009.  

3.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 3.1 resulte em número fracionado, este deverá ser 

elevado até o primeiro número inteiro subsequente.  

3.1.2. A cada vez vagas ocupadas do mesmo cargo, a décima vaga deverá ser oferecida ao candidato aprovado 

nas vagas destinadas a pessoa com deficiência.  

3.2. O candidato ao inscrever-se nesta condição, deverá escolher o cargo a que concorre e marcar a opção 

“Pessoas com Deficiência”, bem como deverá encaminhar via sedex para a ETICA CONCURSOS PÚBLICOS, 

sita a Rua Sertanopolis, 548 – sala 01 - Centro - CEP 86770-000 – Santa Fé - PR, até o último dia de inscrição, 

na via original ou cópia reprográfica autenticada:  

a) laudo médico (original ou cópia legível autenticada) emitido há menos de um ano, a contar da data de 

publicação do edital de abertura das inscrições ao concurso público, atestando a espécie e o grau de deficiência, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como 

da provável causa da deficiência. 

b) requerimento, solicitando vaga especial, constando o tipo de deficiência e a necessidade de condição ou prova 

especial, se for o caso (conforme Anexo IV deste Edital). O pedido de condição ou prova especial, formalizado 

por escrito à empresa executora, será examinado para verificação das possibilidades operacionais de 

atendimento, obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.  

3.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento, até o prazo determinado, não 

será considerado como pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à vaga 

especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de Inscrição.  

3.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do 

tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.  

3.5. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas obedecendo a 

critérios de viabilidade e de razoabilidade.  

3.6. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do concurso público em igualdade de condições com os 

demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação, aos critérios de 

aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, 

resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria.  

3.7. Os candidatos aprovados no concurso público serão submetidos a exames médicos e complementares, que 

irão avaliar a sua condição física e mental.  

 
3.8. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos 

com estrita observância da ordem classificatória.  
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3.9. Do pedido de isenção do valor de inscrição - somente para as pessoas com deficiência física: 

No período de 19/03/2012 a 26/03/2012, impreterivelmente, os candidatos interessados em obter isenção  do 

valor da inscrição deverão efetuar a inscrição pela Internet, preenchendo o campo destinado à isenção, 

imprimindo o boleto bancário com o valor da inscrição para o caso de ter seu pedido indeferido.  

 
3.9.1. Os candidatos interessados e que atenderem as condições estabelecidas na Lei Municipal nº 3.055, de 24 

de agosto de 2009 – poderão solicitar isenção do valor de inscrição mediante encaminhamento, via sedex, 

postados até o dia 26/03/2012, para o endereço da ETICA CONCURSOS PÚBLICOS, sita a Rua Sertanopolis, 

548 – sala 01 - Centro - CEP 86770-000 – Santa Fé - PR, dos documentos relacionados no item 3.2 deste Edital e 

da Declaração preenchida e assinada (conforme modelo Anexo V). 

 
3.9.2.  A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de que trata o item 3.9.1 ou a 

apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitados, implicará no indeferimento do pedido de 

isenção.  

 
3.9.3. O resultado da análise da documentação será divulgado a partir do dia 03 de abril de 2012, no Painel de 

Publicação da Prefeitura e em caráter meramente informativo, nos sites www.eticaconcursos.com.br e 

www.cachoeirinha.rs.gov.br.  

 
3.9.4. Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os candidatos que 

tiverem indeferida sua solicitação de inscrição com isenção da taxa, deverão efetuar o pagamento do boleto 

(impresso no momento da inscrição ou providenciar no site www.eticaconcursos.com.br a impressão de 2ª via 

do boleto) até o dia 10/04/2012, para continuarem participando do certame. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV - DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS. 

 

 

4.1. O Concurso Público será realizado em etapa constituída de provas objetivas com questões de múltipla 

escolha, com apenas 1 (uma) alternativa correta além de provas práticas, teste físico ou títulos conforme o cargo 

na forma disposta neste Edital. 

  

4.2. A duração da prova objetiva será de 3h (três horas), já incluído o tempo para preenchimento da folha de 

respostas. 

 

4.3. O candidato deverá apresentar comprovante de inscrição e um dos documentos discriminados no item 4.5 

deste capítulo, desde que permita, com clareza, a sua identificação, para realização da prova. 

 

4.4. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horários pré-estabelecidos. 

 

4.5. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta e de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:   

- Cédula de Identidade - RG;  

- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;  

- Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

- Certificado Militar;  

- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);  

- Passaporte. 
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4.5.1. O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 

identificação do candidato e de sua assinatura. 

 
4.5.2.  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, os documentos 

originais, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência 

em órgão policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que poderá ser submetido à identificação 

especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.  

 
4.5.3. Não será aceito protocolo ou cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou qualquer outro 

documento diferente dos anteriormente definidos. 

 

4.6. Ao entrar na sala, o candidato receberá seu Cartão de Respostas, o qual deve ser assinado e ter seus dados 

conferidos.  

 
4.7.  Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu 

início. 

 

4.8. As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão através de questões de múltipla escolha, na forma 

estabelecida no presente Edital. 

 

4.9. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer 

outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão 

atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 

 

4.10. Na sala de provas, não será permitido ao candidato usar óculos escuros e acessórios de chapelaria tais 

como: boné, chapéu, gorro, bem como cachecol ou manta e luvas e, ainda, entrar ou permanecer com armas, 

relógio ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, 

etc.). Caso o candidato esteja de posse de algum(ns) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), este(s) deverá(ão) 

ser desligado(s), ter sua respectiva bateria retirada, antes de ser(em) acondicionado(s), devendo permanecer desta 

mesma forma, até a saída do candidato do local de prova. A bateria do celular deverá ser retirada, sob pena de 

exclusão do Concurso Público, caso este venha a tocar nas dependências do local de prova. O descumprimento 

destas determinações implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude. O 

candidato que estiver portando arma deverá depositá-la na Coordenação.  

 

4.11. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 

ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Fiscal Volante, designado 

pela Comissão Fiscalizadora e de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

4.12. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 hora do horário previsto para o 

início das mesmas e constante do presente edital, devendo entregar ao Fiscal de Sala a Folha de Respostas. Não 

serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que 

contenham mais de uma alternativa assinalada. 

 

4.13. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 

válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue no final ao fiscal de sala. 

 

4.14. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer 

marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato.  

 

4.15. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

 

4.16. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO DE RESPOSTAS o 

único documento válido e utilizado para esta correção. Este deve ser preenchido com bastante atenção. Ele não 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

   www.eticaconcursos.com.br                             www.cachoeirinha.rs.gov.br  8 

 

poderá ser substituído, tendo em vista sua codificação, sendo o candidato o único responsável pela entrega do 

mesmo devidamente preenchido e assinado. A não entrega do cartão de respostas implicará na automática 

eliminação do candidato do certame. 

 
4.17. Será anulada a resposta que contiver mais de uma ou nenhuma alternativa assinalada, ou que contiver 

emenda ou rasura. 

 
4.18. Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente, o Cartão de 

Respostas devidamente assinado.  

 
4.19. Ao final das provas, os dois últimos candidatos deverão permanecer no recinto até o encerramento das 

atividades pelos fiscais de sala.  

 
4.20. Em estrita observância do principio da publicidade os candidatos poderão levar consigo os respectivos 

cadernos de questões. 

 

4.21.  Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que, durante a realização da prova:  

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 

b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova; 

c) utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta;  

d) utilizar-se de quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados 

e informações;  

e) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades 

presentes ou candidatos;  

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;  

g) ausentar-se da sala, durante a prova, portando o Cartão de Respostas ou Caderno de Questões;  

h) descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões;  

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

j) caso o candidato use cabelos compridos, deverá prendê-los para que o fiscal possa visualizar completamente a 

estrutura externa auditiva do candidato, em caso de negativa será eliminado do certame.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V - DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DO NÚMERO DE QUESTÕES: 

 

 

 
5.1.Para todos os cargos, o Concurso constará de PROVA ESCRITA, de caráter eliminatório/classificatório, 

com questões objetivas, de múltipla escolha, compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação 

acadêmica exigida e com as atribuições dos cargos.  

 

 

5.2. Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem 50% (cinquenta por cento) ou 

mais na nota final da prova escrita. 

 

 

5.3.Conteúdos e Pontuação: 
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Quadro 1– Disciplinas das Provas Objetivas para  os cargos com requisito de Ensino 

Fundamental (Cozinheiro, Guarda Municipal de Trânsito, Mecânico “A”, Operário 

Qualificado “A”, Operário Qualificado “B”). 

 

 

Prova 
Nº. de 

Questões 

Valor das 

Questões 
Total de Pontos 

Língua Portuguesa 10 2 20 

Legislação 10 2 20 

Conhecimentos específicos 20 3 60 

Total 40  100 
 

 

 

Quadro 2 – Disciplinas das Provas Objetivas para  os cargos de Atendente de Educação 

Infantil e Professor de Ensino Fundamental das séries iniciais e Ano/Ciclo. 

 

 

Prova 
Nº. de 

Questões 

Valor das 

Questões 
Total de Pontos 

Língua Portuguesa 10 2 20 

Legislação 10 2 20 

Fundamentos e História da 

Educação 

10 2 20 

Conhecimentos específicos 20 2 40 

Total 50  100 
 

 

 

Quadro 3 – Disciplinas das Provas Objetivas para os cargos de Professor com requisito 

mínimo de  Nível Superior Magistério (Professor de Ciências, Professor de Educação 

Artística, Professor de Educação Especial Deficiente Auditivo, Professor de Educação Física, 

Professor de Ensino Religioso, Professor de filosofia, Professor de História, Professor de 

Língua Espanhola, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa e Professor 

de Matemática). 

 

Prova 
Nº. de 

Questões 

Valor das 

Questões 
Total de Pontos 

Língua Portuguesa 10 2 20 

Legislação 10 2 20 

Fundamentos e História da 

Educação 

10 2 20 

Conhecimentos específicos 20 2 40 

Total 50  100 
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Quadro 4 - Disciplinas das Provas Objetivas para os cargos com requisito de Nível 

Superior (Arquiteto, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de Tráfego, 

Engenheiro Químico, Geólogo, Monitor de Educação Física, Nutricionista, Odontólogo,  

Procurador do Município, Psicólogo, Técnico em Cultura - Artes Visuais, Técnico em Cultura 

– Dança e  Técnico em Cultura – Teatro). 

 

 

Prova 
Nº. de 

Questões 

Valor das 

Questões 
Total de Pontos 

Língua Portuguesa 10 2 20 

Informática 10 2 20 

Legislação 10 2 20 

Conhecimentos específicos 20 2 40 

Total 50  100 
 

 

5.4. Os pontos por disciplina correspondem ao número de acertos multiplicado pelo peso de cada questão da 

mesma. A NOTA DA PROVA ESCRITA será o somatório dos pontos obtidos em cada disciplina.  

 

5.5. A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas. 

 

 

 

CAPÍTULO VI - DAS NORMAS 

 

 

6.1. A confirmação da data e as informações definitivas sobre horário e local para a realização das provas serão 

divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação, no site oficial do Município 

www.cachoeirinha.rs.gov.br e no site www.eticaconcursos.com.br e extrato de publicação no jornal 

Diário Gaúcho. 

 

6.2. Só será permitida a participação na prova na respectiva data, horário e no local constante no Edital de 

Convocação. 

 

6.3. Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a ETICA 

CONCURSOS e a Prefeitura Municipal poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das 

provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais através 

do site www.eticaconcursos.com.br. 

 

6.4. As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem utilização de 

livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Fiscalizadora e de 

Acompanhamento do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das 

provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras e 

restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da prova. 

 

6.5. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas a candidata deverá levar um 

acompanhante que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança, além do fato 

de que o horário despendido com amamentação NÃO será acrescido do tempo total para realização das provas. 

 

http://www.eticaconcursos.com.br/
http://www.eticaconcursos.com.br/


 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

   www.eticaconcursos.com.br                             www.cachoeirinha.rs.gov.br  11 

 

6.6. Os candidatos deverão comparecer no mínimo 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das 

provas. Após os portões serem fechados não será permitida a entrada de candidatos retardatários.  Não haverá 

sob qualquer pretexto ou motivo segunda chamada para a realização das provas. 

 

6.7. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de transcorrida 01 (uma) hora 

do início da prova. 

 

6.8. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.  

 

6.9. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado, ou fizer alguma reclamação ou sugestão 

deverá procurar a sala de coordenação no local em que estiver prestando a prova.  

 

6.10.  Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 

qualquer motivo, de candidato da sala de prova.  

 

 

6.11. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados no Painel de Publicação da Prefeitura 

Municipal, nos sites  www.cachoeirinha.rs.gov.br e  www.eticaconcursos.com.br, devendo ainda 

manter-se atualizado. 

 

6.12. Constam  no Anexo I deste Edital o conteúdo programático dos cargos. 

 
6.13. Constam  no Anexo II deste Edital as atribuições dos cargos. 

 

 

 

CAPÍTULO VII – DA PROVA DE TÍTULOS 

 

 

7.1. Haverá provas de títulos para os cargos de  Procurador Jurídico, Atendente de Educação Infantil, Professor 

de Ciências, Professor de Educação Artística, Professor de Educação Especial – Deficiente Auditivo, Professor 

de Educação Física, Professor de Ensino Fundamental das Series Iniciais e Ano/ciclo, Professor de ensino 

Religioso, Professor de Filosofia, Professor de História, Professor de Língua Espanhola, Professor de Língua 

Inglesa, Professor de Língua Portuguesa e Professor de Matemática.  

7.1.1.Serão considerados os títulos obtidos em áreas relativas ao cargo ao qual está se candidatando na seguinte 

conformidade: 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

DOUTORADO 11 (ONZE) PONTOS – MÁXIMO 1 TÍTULO 

MESTRADO 6 (SEIS) PONTOS – MÁXIMO 1 TÍTULO 

ESPECIALIZAÇÃO 3 (TRÊS) PONTOS – MÁXIMO 1 TÍTULO 

 

7.1.2.Entendem-se como títulos: Diploma ou Certificado de conclusão para cursos de Especialização, Mestrado 

e Doutorado, todos deverão ser expedido pela instituição oficial de ensino devidamente reconhecida, em papel 

timbrado da instituição, contendo assinatura e identificação do responsável e a respectiva carga horária, que 

ateste a conclusão do curso. 

http://www.cachoeirinha.rs.gov.br/
http://www.eticaconcursos.com.br/
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7.1.3. Não serão válidos os títulos vinculados à formação e considerados pré-requisito para o cargo ao qual o 

candidato concorre.  

7.2. Conforme tabela acima só serão aceitos títulos de especialização lato sensu com carga horária igual ou 

superior a 360 (trezentos e sessenta) horas.  

 
7.3. O somatória total dos títulos não poderá ultrapassar 20 (vinte) pontos.  

 
7.4. Sobre a nota obtida pelos candidatos na prova objetiva serão somados os pontos referente aos títulos para a  

classificação final.  

 
7.5. Os pontos dos títulos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.  

 
7.6. Os candidatos deverão enviar ATÉ O PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE AO TERMINO DO 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO, cópia autenticada em cartório de eventuais títulos que possuam via sedex para 

Ética Concursos Públicos Ltda – Rua Sertanópolis, 548 – Sala 01 – Centro – Santa Fé – PR – CEP: 86.770-000. 

 7.7. Caso o candidato se inscreva para mais de um cargo deverá enviar um envelope com os títulos para cada 

cargo que deseja concorrer. Não serão considerados títulos apresentados, por qualquer outra forma, fora do prazo 

e especificações descritas neste Capitulo e estes deverão ser apresentados e entregues em envelope identificado 

conforme abaixo descrito: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA – RS 

CONCURSO PÚBLICO N° 02/2012 

PROVA DE TÍTULOS 

NOME DO CANDIDATO: 

CARGO: 

 

7.8. Não serão aceitos protocolos de documentos referentes à títulos.  

 
7.9. Somente serão considerados os títulos entregues em cópia reprografada autenticada em cartório.  

 
7.10. Não haverá segunda chamada para entrega de títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do 

candidato que não os apresentou no prazo determinado. 

 

7.11. Em que pese os títulos a serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados se o 

candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 

 

 CAPÍTULO VIII – DAS PROVAS PRÁTICAS 

 

8.1. Será aplicada provas práticas para os candidatos aos cargos de: Cozinheiro, Mecânico “A”, Operário 

Qualificado “A” e Operário Qualificado “B”. 

8.2. A prova prática terá caráter apenas eliminatório não classificatório. 

8.3. A prova prática terá como objetivo avaliar a qualidade e a agilidade do candidato no exercício prático da 

função á qual está se candidatando. 

8.4. Na prova prática os candidatos serão avaliados de 0 à 100 pontos, tendo o candidato que atingir no mínimo 

50 pontos para ser aprovado. 
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8.5. Será considerado reprovado o candidato que não concluir a prova, por desistência, ausência, ou 

incapacidade técnica. 

8.6. Será considerado reprovado o candidato que não seguir a orientação dos examinadores. 

8.7. Serão aplicadas prova prática para os 20 (vinte) candidatos mais bem classificados na prova objetiva para 

cada um dos cargos elencados no item 8.1. 

 

 CAPÍTULO IX – DO TESTE FÍSICO 

 

9.1. Haverá aplicação de prova física para os candidatos ao cargo de Guarda Municipal de Trânsito. 

 

9.2. O teste físico consistirá em exame de aptidão física de caráter eliminatório, na forma descrita nos itens 

abaixo. 

 

9.2.1.  O teste físico consistirá em uma prova, na qual o candidato deverá percorrer a distancia de 1200 (um mil 

e duzentos ) metros quando do sexo masculino e 1000 ( um mil) metros quando sexo feminino, o local, data e 

horário será posteriormente definidos e divulgados. 

9.2.2. Para ser aprovado o candidato deverá realizar a tarefa acima descrita no tempo máximo de 8(oito) 

minutos;  

9.2.2.1. O teste será iniciado apenas com autorização do avaliador após ajustar o cronometro na posição inicial. 

9.2.2.2. Caso o candidato extrapole o tempo máximo descrito, não compareça ao teste, desista ou não complete 

as provas no tempo e forma acima descritos o mesmo será declarado ELIMINADO do concurso público. 

9.2.2.3. Durante os testes não será permitido: 

I – uma vez iniciado o teste, abandonar a pista sem o consentimento da banca. 

II – dar ou receber qualquer tipo de ajuda física. 

III – repetir o teste. 

 

9.3. Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas dos (as) candidatos (as), tais como estados menstruais, 

indisposições, cãibras, contusões, ou qualquer outra queixa de estado físico ou emocional que diminua sua 

capacidade física e/ou orgânica, não serão levados em consideração, não havendo concessões ou tratamentos 

diferenciados.     

 

9.4. Os trajes e calçados para a realização do teste físico serão de livre escolha do (a) candidato (a), devendo ser 

adequados a essas atividades. 

 

9.5. A realização de qualquer exercício preparatório para o teste será de responsabilidade do candidato. 

 

9.6. A aplicação do teste físico será realizado por uma banca examinadora que será presidida por um profissional 

devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física – CREF, com habilitação plena em educação 

física. 

 

9.7. O local de realização dos testes será de acesso exclusivo dos candidatos, dos membros da comissão 

examinadora, da comissão fiscalizadora do concurso público e de membros da empresa realizadora do concurso, 

portando não será permitido a permanência de acompanhantes dos candidatos assim como os candidatos que já 

tiverem realizado as provas. 
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9.8. Os candidatos serão informados do resultado de seu teste físico e consequentemente de sua aprovação ou 

eliminação nesta fase do concurso público logo após o termino dos testes. 

 

9.9 .Serão convocados para o teste físico os 100 (cem) candidatos mais bem classificados na prova objetiva.  

 

9.10. O teste físico terá caráter meramente eliminatório. 

 

 

CAPÍTULO X - DOS RECURSOS 

 

 

10.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a ÉTICA CONCURSOS 

PÚBLICOS LTDA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à data de publicação 

do objeto de recurso contra: 

a) As inscrições indeferidas;  

b Indeferimento do pedido de Isenção; 

c) Questões das Provas e Gabarito Preliminar;  

d) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas. 

 

10.2. O recurso deverá ser enviado via sedex até o último dia do período de recursos para ÉTICA 

CONCURSOS PÚBLICOS LTDA – RUA SERTANOPOLIS – 548 – SALA 01 – CENTRO – SANTA FE – PR 

CEP: 86.770-000 encaminhando-os com as seguintes especificações: 

− nome do candidato;  

− número de inscrição;  

− número do documento de identidade;  

− cargo para o qual se inscreveu;  

− a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada; 

− a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.  

 

10.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso para 

cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação do número da questão, da 

prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração; conforme modelo no 

Anexo III deste edital. 

 

10.4. Os recurso inconsistentes serão indeferidos e os encaminhados fora dos prazos serão desconhecidos. 

 

10.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A 

Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo 

recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo. 

 

10.6. As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas no site www.eticaconcursos.com.br. 

 

  

XI -  DO RESULTADO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

11.1.  Em caso de igualdade na pontuação final do Concurso, o desempate se dará adotando-se os critérios 

abaixo, pela ordem e na sequência apresentada, obtendo melhor classificação o candidato que tiver: 

a) Idade mais elevada dos candidatos com 60 (sessenta) anos ou acima, nos termos do parágrafo único do 

artigo 27 da Lei Federal nº 10741/2003, na data do término das inscrições;  

b) Obtido maior pontuação em Conhecimentos Específicos;  

c) Obtido maior pontuação em Legislação.  

d) Obtido maior pontuação em Língua Portuguesa;  

e) Obtido maior pontuação em Informática (quando aplicável);  

http://www.eticaconcursos.com.br/
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11.2. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 

através do sistema de sorteio público como abaixo descrito: 

Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição publicado no Edital de 

Homologação das Inscrições, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da 

extração da Loteria Federal, do primeiro dia de extração da mesma, subsequente ao dia da publicação da 

homologação das inscrições, segundo os critérios a seguir: 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será a 

crescente;  

b) se a soma dos algarismos da loteria federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 

 
11.3. Não havendo extração da Loteria Federal na data marcada, será considerada a data de extração 

imediatamente posterior.  

 

11.4.  A classificação preliminar e final dos candidatos dar-se-á conforme disposto nos itens VII, VIII e IX deste 

Edital. 

 

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

12.1. Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico admissional segundo 

a natureza e especificidade da função, respectiva área de atuação e à apresentação, no prazo legal, dos 

documentos que lhe foram exigidos.  

 

12.2. As convocações para provimento das vagas serão feitas na Prefeitura Municipal nos termos da legislação 

municipal e, poderá ser feita por meio de publicação, não podendo ser alegada qualquer espécie de 

desconhecimento. 

 

12.3. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 

Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 

 

12.4. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados 

posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, 

sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 

 

12.5. A ETICA CONCURSOS bem como a Prefeitura Municipal não se responsabilizam por quaisquer cursos, 

textos, apostilas e outras publicações referentes ao Concurso Público. 

 

12.6. Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de 3 (três) anos de transição, serão aceitas 

como corretas as duas normas ortográficas. 

 

12.7. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto à Prefeitura 

Municipal, após o resultado final. 

 

12.8. O prazo de validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos, a partir da data da publicação da 

homologação da classificação final, prorrogável uma vez, por igual período, a critério da Administração 

Municipal.  

 

12.9. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de 

classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os aprovados 

serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Administração. 

12.9.1 Caso o candidato não deseje assumir de imediato, poderá, mediante requerimento próprio, solicitar para 

passar para o final da lista dos aprovados e, para concorrer, observada sempre a ordem de classificação e a 

validade do Concurso, a novo chamamento uma só vez. 
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12.10. Para efeito de admissão fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado 

por médicos especialmente designados pela Administração Municipal e apresentação de documentos legais que 

lhe forem exigidos. 

 

12.11. Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 

04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de 

acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

 

12.12. Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da ETICA 

CONCURSOS PÚBLICOS e/ou membros da Banca Examinadora relação de parentesco disciplinada nos artigos 

1591 a 1595 do Novo Código Civil. 

  

12.13. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 

presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura Municipal e ETICA 

CONCURSOS PÚBLICOS Ltda, através da Comissão Fiscalizadora e de Acompanhamento do Concurso 

Público.  

 

12.14. A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por função, individualmente, ou pelo conjunto 

de funções constantes do presente Edital, a critério da Administração. 

 

12.15. A inexatidão das informações ou a constatação,  mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou 

nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 

 

12.16. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital. 

 

12.17. A Prefeitura Municipal de Cachoeirinha – RS reserva-se o direito de proceder às contratações em número 

que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e dos cargos 

que vagarem, conforme descrito nos quadro do subitem 1.1 durante o período de validade do Concurso Público. 

 

12.18. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação dos resultados deste Concurso Público.  

 

12.19. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 

providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 

publicado no site oficial do município www.cachoeirinha.rs.gov.br e no site 

www.eticaconcursos.com.br. 

 

12.20. A Prefeitura Municipal de Cachoeirinha - RS e a empresa ETICA CONCURSOS PUBLICOS LTDA, se 

eximem das despesas com viagens e estadas dos candidatos para comparecimento em quaisquer das fases deste 

Concurso Público.    

                                                                                                            

12.21. As informações sobre o presente Concurso Público, até a publicação da classificação final, serão 

prestadas pela empresa ETICA CONCURSOS PÚBLICOS por meio do Telefone - fone  044- 3247-2342, de 

segunda à sexta-feira das 08h00min as 17h00min horas, sendo que após a competente homologação serão de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de  Cachoeirinha  - RS. 

 

12.22. Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será afixado no Painel de Publicações  

da Prefeitura Municipal e nos sites oficiais do município www.cachoeirinha.rs.gov.br e da empresa 

executora www.eticaconcursos.com.br e publicado extrato no jornal  Diário Gaúcho e Diário de 

Cachoeirinha. 

 Cachoeirinha, 19 de Março de 2012. 

 

Luiz Vicente da Cunha Pires 

PREFEITO MUNICIPAL 

http://www.eticaconcursos.com.br/
http://www.alvoradadosul.pr.gov.br/
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ANEXO I  

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

ANEXO I – CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; 

coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da 

oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase; 

semântica e estilística. Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-

acentuação e ortografia; Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da 

oração, período composto, conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal 

e nominal, crase e pontuação; Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de texto. 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO:  Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; 

figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de palavras; 

sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo 

da crase; semântica e estilística. Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, 

prosódia-acentuação e ortografia; Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: 

termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, 

regência verbal e nominal, crase e pontuação; Semântica: a significação das palavras no texto; Interpretação de 

texto. 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL: Leitura e compreensão de textos. A significação das palavras no 

texto. Emprego das classes de palavras. Pontuação. Acentuação gráfica. Gramática. Ortografia. Fonética e 

fonologia. Termos essenciais da oração. 

 

MATEMÁTICA 

 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com frações. Frações. 

Expressões algébricas - Fatoração. Regra de três. Raiz quadrada. Juro simples. Razão e proporção. Teoria dos 

conjuntos e unidades. Sistema métrico decimal. Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas 

proporcionais.  

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

Lei Orgânica do Município de Cachoeirinha, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de 

Cachoeirinha – Lei Complementar n° 03/2006 e Lei n° 2424/2005 – Regulamento do Estágio Probatório. 

 

INFORMÁTICA 

 

Noções de informática: Editor de textos Microsoft Word 2007 - criar, editar, formatar e imprimir documentos; 

criar e manipular tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; interação entre aplicativos. Planilha eletrônica 
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Microsoft Excel 2007 - criar, editar, formatar e imprimir planilhas; utilizar fórmulas e funções; gerar gráficos; 

importar e exportar dados; classificar e organizar dados; interação entre aplicativos. Conceito de Internet e 

Intranet, Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. Instalação e customização dos sistemas 

operacionais: Windows XP: Fundamentos; Instalação; Configuração. Instalação e customização do sistema 

operacional Linux (Distribuição Debian). 

 

 

FUNDAMENTOS E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da escola: perspectiva crítica e perspectiva 

neoliberal; gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos 

político pedagógicos; a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; a 

organização da educação básica: LDB Lei Federal nº 9394/96; princípios e fins da educação nacional; 

diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais. 

Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na 

escola; a organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar; projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; 

cotidiano escolar: relações de poder na escola; currículo e cultura; tendências pedagógicas na prática escolar, 

Lei Federal 11.274/2006. Plano Municipal de Educação. Psicologia da Educação: relações interpessoais na 

escola, ensino e aprendizagem, desenvolvimento infantil, adolescente e adulto. Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Educação Inclusiva. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO: 

 

Legislação de Trânsito: Código Brasileiro de Trânsito; Resoluções do CONTRAN, Noções de Primeiros 

Socorros, Noções de Direção Defensiva, Noções de Segurança e Ações Básicas de prevenção e atuação durante 

acidentes automobilísticos. 

 

PROCURADOR JURÍDICO 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Constituição. Conceito. Classificação e interpretação das Normas Constitucionais. A ordem constitucional 

vigente. Supremacia constitucional e controle da constitucionalidade das normas. Princípios fundamentais. 

Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos em espécie, direitos sociais, 

direitos da nacionalidade e direitos políticos. Organização Político-Administrativa do Estado Brasileiro: União, 

Estados Federados e Municípios. A Administração Pública na Constituição Federal. Funções essenciais à 

Justiça. Princípios gerais da atividade econômica. Política urbana. Seguridade social: previdência social, saúde 

e assistência social. Educação, cultura e desporto. Meio ambiente. Família, criança, adolescente e idoso. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Administração Pública: conceito e características. Administração Direta e Indireta. Regime jurídico-

administrativo: princípios da Administração pública, prerrogativas e sujeições. Poder normativo, poder 

disciplinar, poder hierárquico e pode de polícia. Atos Administrativos: conceito, atributos, elementos, 
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classificações e extinção. Discricionariedade e vinculação, processo administrativo. Contratos Administrativos: 

conceito, peculiaridades, alteração, interpretação, formalização, execução e inexecução. Modalidade de 

contratos administrativos. Contrato de gestão, convênios e consórcios. A Teoria da Imprevisão e seus reflexos 

nos Contratos Administrativos. Licitação: conceito, princípios, modalidade e procedimento (Lei 8.666, de 

21.06.93 e suas alterações posteriores.) servidores públicos: conceito, classificação, provimento, vacância, 

responsabilidade e regime previdenciário. Responsabilidade do Estado. Bens públicos. Controle da 

Administração Pública. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Normas Gerais de Direito Tributário. Norma tributária: 

vigência, aplicação, interpretação e integração. Tributo: conceito, natureza jurídica e espécies. Obrigações 

tributárias: conceito, fato gerador, sujeitos ativo e passivo. Obrigação principal e acessória. Crédito tributário: 

conceito, natureza, lançamento, revisão, suspensão, extinção e exclusão. Responsabilidade tributária. O 

Sistema Tributário Nacional: tributos federais, estaduais e municipais. Administração tributária. Repartição das 

receitas tributárias. 

DIREITO CIVIL 

Pessoas: pessoas naturais e pessoas jurídicas. Personalidade e capacidade jurídica. Domicílio. Bens: Conceito e 

Classificações. Fatos, Atos e Negócio Jurídicos: Modalidade, Defeitos, Forma e Nulidades. O Direito 

Adquirido. Posse: Conceito, classificação, aquisição, efeitos e perda. Propriedades: conceito, aquisição e perda. 

Direitos de vizinhança. Condomínio geral e condomínio edilício. Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. 

Habitação. Direitos do promitente comprador. Penhor, hipoteca e anticrese. Obrigações: modalidades, 

transmissão, adimplemento, extinção e inadimplemento. Contrato: conceito, classificações, disposições gerais e 

extinção. Espécies de Contrato: compra e venda, troca ou permuta, doação, locação, comodato, mútuo, 

prestação de serviço, empreitada, mandato e fiança. Atos unilaterais. Responsabildade Civil: princípios gerais. 

Casamento. Relações de Parentesco. Alimentos. Bem de família. União estável. Sucessões: sucessão legítima e 

sucessão testamentária. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Estrutura do Código de Processo Civil. Processos de Conhecimento. Jurisdição e Ação. Partes e Procuradores. 

Atos Processuais. Formação, suspensão e extinção do Processo. Antecipação e tutela. Procedimento sumário. 

Procedimento Ordinário. Recursos. Processo de Execução: disposições gerais, espécies, suspensão e extinção. 

Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Processo Cautelar: disposições gerais, Arresto, Sequestro, 

Busca e Apreensão, Exibição, Produção Antecipada de Provas e atentado. Procedimentos especiais: Ações 

possessórias, Ação de Nunciação de Obra Nova, Ação de Usucapião, Inventários e Partilhas, Embargos de 

Terceiro e Ação de Desapropriação. Procedimento das ações constitucionais: Ação Popular, Mandado de 

Segurança e Ação Civil Pública. 

DIREITO MUNICIPAL 

Município: Organização e Regime Jurídico do Município na Constituição Federal de 1988; Da Organização 

dos Poderes Municipais; impostos Municipais; Tributação e Orçamento do Município; Competências 
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Legislativas Municipais Exclusivas, Concorrentes e Subsidiárias; Da Responsabilidade Civil e Penal dos 

Prefeitos; Da Responsabilidade Civil e Penal dos Vereadores; Da Inviolabilidade Penal dos Detentores de 

Cargo Eletivo; Do Meio Ambiente e sua Proteção na Esfera Municipal. 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

Lei n° 8.666/93, licitações e contratos públicos. Lei n° 6.830/80: dispõe sobre a cobrança judicial da dívida 

ativa da Fazenda Pública e dá outras providências. Lei n° 8.429/92: dispõe sobre a Improbidade 

Administrativa. Direito do Consumidor: Lei n° 1.521/51; Lei n° 8.078/90; Lei n° 8.884/94; Lei n° 9.656/98; 

Decreto n° 2.181/97. Direito Urbanístico: Lei n° 6.766/79; Lei n° 10.257/01. Patrimônio Público: Lei n° 

4.737/65; Lei Complementar n° 101/00. Direito Eleitoral: Lei n° 4.737/65; Lei Complementar n° 64/90; Lei n° 

9.504/97. LC 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal e Decreto Lei n. 201/67 - Dispõe sobre a responsabilidade 

dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências. 

 

DIREITO DO TRABALHO 

 

DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO: Direito do Trabalho: conceito, características, divisão, natureza, 

funções, autonomia. Fundamentos e formação histórica do Direito do Trabalho. Tendências atuais do Direito do 

Trabalho. Flexibilização. Desregulamentação.Fontes formais do Direito do Trabalho. Conceito, classificação e 

hierarquia. Conflitos e suas soluções.Hermenêutica: interpretação, integração e aplicação do Direito do Trabalho. 

Métodos básicos de exegese. O papel da equidade. Eficácia das normas trabalhistas no tempo e no espaço. 

Revogação. Irretroatividade. Direito adquirido. Princípios do Direito do Trabalho. Princípios constitucionais do 

Direito do Trabalho. Distinção entre princípio e norma. Renúncia e transação no Direito do Trabalho. Comissões 

de Conciliação Prévia.Relação de trabalho e relação de emprego. Estrutura da relação empregatícia: elementos 

componentes; natureza jurídica.Relações de trabalho lato sensu: trabalho autônomo, eventual, temporário, 

avulso. Portuário. Lei n° 8.630/93. Estágio. Cooperativas de mão de obra. Contratos de trabalho por equipe. 

Empregado: conceito, caracterização. Altos empregados: trabalhadores intelectuais, exercentes de cargos de 

confiança. Os diretores e os sócios. Mãe social. Índios. Aprendiz. Empregado doméstico.Empregador: conceito, 

caracterização. Cartório não oficializado. Empresa e estabelecimento. Grupo econômico. Sucessão de 

empregadores. Consórcio de empregadores. Situações de responsabilização empresarial. Trabalho rural: 

empregador, empregado e trabalhador rural. Normas de proteção ao trabalhador rural. Terceirização no Direito 

do Trabalho. Terceirização lícita e ilícita. Trabalho temporário. Entes estatais e terceirização. Responsabilidade 

na terceirização. Contrato de emprego: denominação, conceito, classificação, caracterização. Trabalho 

voluntário. Morfologia do contrato. Elementos integrantes: essenciais, naturais, acidentais.Modalidades de 

contratos de emprego. Tipos de contratos a teimo. Contrato de experiência e período de experiência. Contrato de 

emprego e contratos afins. Diferenças entre contratos de trabalho e locação de serviços, empreitada, 

representação comercial, mandato, sociedade e parceria. Pré-contratações: requisitos para configuração, efeitos, 

direitos decorrentes, hipótese de perdas e danos.Formas de invalidade do contrato de emprego. Nulidades: total e 

parcial. Trabalho ilícito e trabalho proibido. Efeitos da declaração de nulidade.Efeitos do contrato de emprego: 

direitos, deveres e obrigações das partes. Efeitos conexos do contrato: direitos intelectuais; invenções do 

empregado; indenizações por dano moral e material. Os poderes do empregador no contrato de emprego: 

diretivo, regulamentar, fiscalizatório e disciplinar.Duração do trabalho. Fundamentos e objetivos. Jornada de 

trabalho e horário de trabalho. Trabalho extraordinário. Acordo de prorrogação e acordo de compensação de 

horas. Banco de horas. Horas in itinere. Empregados excluídos do direito às horas extras. Art. 62 da CLT. 

Jornadas especiais de trabalho. Bancário. Função de confiança. Trabalho em regime de revezamento e em regime 

de tempo parcial. Repousos. Repousos intrajornada e interjornada. Repouso semanal e em feriados. 

Remuneração simples e dobrada. Descanso anual: férias. Remuneração e salário: conceito, distinções. Gorjetas. 

Caracteres e classificação do salário. Composição do salário. Modalidades de salário. Adicionais. Gratificação. 

Comissões. 13° salário. Parcelas não-salariais. Salário e indenização. Salário in natura e utilidades não-salariais. 

Formas e meios de pagamento do salário. Proteção ao salário.Equiparação salarial. O princípio da igualdade de 

salário. Desvio de função.Alteração do contrato de emprego. Alteração unilateral e bilateral. Transferência de 
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local de trabalho. Remoção. Reversão. Promoção e rebaixamento. Alteração de horário de trabalho. Redução de 

remuneração. Jus variandi.Interrupção e suspensão do contrato de trabalho: conceito, caracterização, distinções. 

Situações tipificadas e controvertidas.Cessação do contrato de emprego: causas e classificação. Rescisão 

unilateral: despedida do empregado. Natureza jurídica da despedida. Limites. Rescisão unilateral: demissão do 

empregado. Aposentadoria. Força maior. Factumprincipis. Morte. Resolução por inadimplemento das obrigações 

do contrato. Despedida indireta. Falta grave. Justa causa. Princípios. Espécies.Obrigações decorrentes da 

cessação do contrato de emprego. Indenização por tempo de serviço: conceito e fundamento jurídico. 

Indenização nos casos de contrato a teimo. Aviso prévio. Multa do art. 477 da CLT. Procedimentos e direitos 

concernentes à cessação do contrato. Homologação. Quitação. Eficácia liberatória.Estabilidade e garantias 

provisórias de emprego: conceito, caracterização e distinções. Formas de estabilidade. Teoria da nulidade da 

despedida arbitrária. Renúncia à estabilidade. Homologação. Despedida de empregado estável. Efeitos da 

dispensa arbitrária ou sem justa causa: readmissão e reintegração. Indenizações rescisórias. Despedida 

obstativa.O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Prescrição e decadência no Direito do Trabalho. Segurança 

e higiene do trabalho. Labor em circunstâncias agressoras da saúde e segurança do empregado. Periculosidade e 

insalubridade. Trabalho da criança, do menor e da mulher. A discriminação no contrato de trabalho. Trabalho 

noturno. Súmulas da jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito do Trabalho. 

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO: Direito Coletivo do Trabalho: definição, denominação, conteúdo, 

função. Os conflitos coletivos de trabalho e mecanismos para sua solução. Direito Coletivo: o problema das 

fontes normativas e dos princípios jurídicos. Liberdade sindical. Convenção n° 87 da OIT. Organização sindical. 

Modelo sindical brasileiro. Conceito de categoria. Categoria profissional diferenciada. Dissociação de categorias. 

Membros da categoria e sócios do sindicato.Entidades sindicais: conceito, natureza jurídica, estrutura, funções, 

requisitos de existência e atuação, prerrogativas e limitações. Garantias sindicais. Sistemas sindicais: 

modalidades e critérios de estruturação sindical; o problema no Brasil. Negociação coletiva. Função. Níveis de 

negociação. Instrumentos normativos negociados: acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. Efeitos das 

cláusulas. Cláusulas obrigacionais e cláusulas normativas. Incorporação das cláusulas nos contratos de emprego. 

Mediação e arbitragem no Direito do Trabalho. Poder normativo da Justiça do Trabalho. Atividades do 

Sindicato. Condutas antissindicais: espécies e consequências. A greve no direito brasileiro. Direitos e interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos na esfera trabalhista. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA:  

 

Direito Processual do Trabalho. Princípios. Fontes. Autonomia. Interpretação. Integração. Eficácia.Organização 

da Justiça do Trabalho. Composição, funcionamento, jurisdição e competência de seus órgãos. Os juízos de 

Direito investidos de jurisdição trabalhista. Corregedoria-Geral e Regional do Trabalho. Atribuições.O 

Ministério Público do Trabalho. Organização. Competência. Atribuições. Lei Complementar n° 75/93. Inquérito 

civil público. Competência da Justiça do Trabalho: em razão da matéria, das pessoas, funcional e do lugar. 

Conflitos de Competência. Partes, procuradores, representação, substituição processual e litisconsórcio. 

Assistência Judiciária. Justiça Gratuita. Jus Postulandi. Mandato tácito.Atos, termos e prazos processuais. 

Despesas processuais. Responsabilidade. Custas e emolumentos. Comunicação dos atos processuais. 

Notificação. Vícios do ato processual. Espécies. Nulidades no processo do trabalho: extensão, princípios, 

arguição, declaração e efeitos. Preclusão. Dissídio individual e dissídio coletivo. Distinção. Dissídio individual: 

procedimentos comum e sumaríssimo. Petição inicial: requisitos, emenda, aditamento, indeferimento. Pedido. 

Audiência. "Arquivamento". Conciliação. Resposta do reclamado. Defesa direta e indireta. Revelia. Exceções. 

Contestação. Compensação. Reconvenção. Provas no processo do trabalho: princípios, peculiaridades, 

oportunidade e meios. Interrogatórios. Confissão e consequências. Documentos. Oportunidade de juntada. 

Incidente de falsidade. Perícia. Sistemática de realização das perícias. Testemunhas. Compromisso, 

impedimentos e consequências. Ônus da prova no processo do trabalho. Sentença nos dissídios individuais. 

Honorários periciais e advocatícios. Termo de conciliação e seus efeitos: perante as partes e terceiros. INSS. 

Sistema recursal trabalhista. Princípios, procedimento e efeitos dos recursos. Recurso ordinário, agravo de 

petição, agravo de instrumento e embargos de declaração. Recurso adesivo. Pressupostos extrínsecos de 

admissibilidade dos recursos. Juízos de admissibilidade e de mérito do recurso. Recurso de revista. Pressupostos 

intrínsecos de admissibilidade. Pré-questionamento. Matéria de fato. Efeitos. Juízo de admissibilidade. Recurso 
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nos dissídios coletivos. Efeito suspensivo. Execução Trabalhista. Execução provisória e execução definitiva. 

Carta de sentença. Aplicação subsidiária da Lei de Execuções Fiscais. Execução de quantia certa contra devedor 

solvente. Execução de títulos extrajudiciais. Execução da massa falida. Liquidação da Sentença. Mandado de 

Citação. Penhora. Embargos à Execução. Exceção de pré-executividade. Impugnação à sentença de liquidação. 

Embargos de Terceiro. Fraude à execução. Expropriação dos bens do devedor. Arrematação. Adjudicação. 

Remição. Execução contra a Fazenda Pública: precatórios e dívidas de pequeno valor. Execução das 

contribuições previdenciárias: competência, alcance e procedimento. Inquérito para apuração de falta grave. 

Conceito e denominação. Cabimento. Prazo. Julgamento do inquérito. Natureza e efeitos da sentença. Ações 

civis admissíveis no processo trabalhista: ação de consignação em pagamento, ação de prestação de contas, 

mandado de segurança e ação monitória. Ação anulatória: de sentença e de cláusula de acordo ou convenção 

coletiva de trabalho. Ação civil pública. Ação civil coletiva. Legitimados, substituição processual, condenação 

genérica e liquidação. Coisa julgada e litispendência. Dissídio Coletivo. Conceito. Classificação. Competência. 

Instauração: prazo, legitimação e procedimento. Sentença normativa. Efeitos e vigência. Extensão das decisões e 

revisão. Ação de Cumprimento.Ação rescisória no processo do trabalho. Cabimento. Competência. Fundamentos 

de admissibilidade. Juízo rescindente e juízo rescisório. Prazo para propositura. Início da contagem do prazo. 

Procedimento e recurso. Tutela antecipatória de mérito e tutelas cautelares no Direito Processual do Trabalho. 

Súmulas da jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito Processual do Trabalho. 

Procedimento sumaríssimo. Correição parcial. Reclamação à instância superior. 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL:   

 

Constituição e processo penal. Repartição constitucional de competência. Garantias constitucionais do processo. Aplicação 

da lei processual penal. Inquérito policial. Ação penal pública. Ação penal privada. Ação civil. Ação penal originária. 

Jurisdição e competência. Das questões prejudiciais. Das exceções. Do conflito de jurisdição. Medidas assecuratórias. 

Incidente de falsidade e da insanidade mental do acusado. Da restituição das coisas apreendidas. Perdimento. Prova. Sujeitos 

da relação processual. Juiz. Ministério Público. Acusado e defensor. Assistentes. Auxiliares da Justiça. Prisão. Medidas 

Cautelares e Liberdade Provisória. (Lei nº 403/11). Atos processuais: forma, lugar, prazo. Citações e intimações. Revelia. 

Sentença. Nulidades. Fixação da pena. Recursos. Habeas corpus. Mandado de segurança em matéria penal. Revisão Criminal. 

Procedimento comum ou ordinário. Procedimento sumário. Lei nº 9.099/95. Procedimentos especiais. Do júri popular. 

Relações Jurisdicionais com autoridade estrangeira. Cartas rogatórias. Homologação das sentenças estrangeiras. Extradição. 

Expulsão. Deportação. Execução penal. Incidentes da execução. Remição. Anistia. Graça. Indulto. Reabilitação. Prisão 

Temporária (Lei nº 7.960/89). Interceptações Telefônicas, Ambientais, Gravações Clandestinas e Provas Ilícitas (Leis nº 

9.296/96 e nº 10.217/01). Proteção a vítimas e testemunhas (Lei nº 9.807/99). Processos de competência originária no STJ e 

STF (Lei nº 8.038/90). Edição, Revisão e Cancelamento de Enunciado de Súmula pelo STF (Lei nº 11.417/06). Disposições 

processuais aplicáveis ao Código Penal Militar. Aspectos processuais nas Leis Especiais constantes do rol de Direito Penal. 

 

 

 

ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Objetivos da Educação Infantil, Ampliação do repertório vocabular, A criança  e suas linguagens, Atendimento 

à criança pré-escolar provinda de ambientes pouco estimuladores, Atividade de estimulação para a leitura na 

pré-escola, A educação artística a serviço da criatividade na pré-escola, Sucata, um desafio à criatividade, 

Situações estimuladoras na área do pensamento operacional concreto, A criança pré-escolar e o meio social, 

Ciências na Educação Infantil - Importância, Uma escola Piagetiana, Você fala porque pensa (não pensa 

porque fala) - a aprendizagem da linguagem como instrumento de aprendizagem, A consciência moral e o 

espírito cívico segundo Jean Piaget, Da psicologia do desprivilegiado à psicologia do oprimido, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, A criança e o número, Avaliação, Planejamento, Pedagogia de Freinet (Revista do 

Professor), o Desenvolvimento Infantil segundo Vigotsky, Piaget e Wallon. Referência Curricular da Educação 

Infantil.  
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PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

 

MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS: Fatores Abióticos do Meio Ambiente: Ar, Água, Rochas e 

Solo; Os Recursos Naturais e sua Utilização pelo Homem e demais Seres vivos; Noções de Ecologia; Meio 

Ambiente e Qualidade de Vida; SERES VIVOS: Propriedades, Nomenclaturas e  Classificação dos Seres 

Vivos; Níveis de Organização dos Seres Vivos; Anatomia e Fisiologia dos Seres Vivos; Noções de Evolução; 

CORPO HUMANO: Morfologia e Fisiologia dos Sistemas: Digestivo, Respiratório, Circulatório, Excretor, 

Locomotor, Sensorial, Nervoso, Endócrino e reprodutor. Noções de Embriologia e Hereditariedade. Etiologia e 

Prevenção das Doenças Epidêmicas e Endêmicas existentes no Brasil, na atualidade, com ênfase na AIDS. 

Relação entre Hábitos Alimentares e Comportamentais do Homem e sua saúde. QUÍMICA E FÍSICA: 

Constituição da Matéria. Propriedades da Matéria. Estados Físicos da Matéria. Elementos Químicos, 

Substâncias e Misturas. Ligações e Reações Químicas. Movimento e Trabalho. Formas de Energia e sua 

Utilização pelo Homem e demais Seres Vivos. O ENSINO DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL: - 

Desenvolvimento histórico e social da ciências e suas implicações para o ensino. - Relações entre ciência, 

tecnologia, sociedade e educação. - Metodologia do Ensino de Ciências.  

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTISTICA 

 

HISTÓRIA GERAL DA ARTE: - Significados da Arte; - A Arte na pré - História; - Renascimento, Barroco e 

Classicismo; - Arte Moderna - Sec. XX. – Arte Pós - Moderna e Contemporânea. HISTÓRIA DA ARTE NO 

BRASIL: - Arte Colonial. - Arte Brasileira no Século XIX. - Arte Moderna no Século XX. - Arte 

Contemporânea no Brasil. EXPRESSÃO PLÁSTICA: - Elementos Visuais e Ordenações Perspectivas nos 

Espaços Bi e Tridimensionais. METODOLOGIA, TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: - 

Fundamentos da Arte - Educação. - A Arte e o Desenvolvimento da Criatividade. - A Expressão Individual. - 

Apreciação Estética. - Materiais e Técnicas de Expressão Plástica. - A Avaliação nas Aulas de Educação 

Artística. O ENSINO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: - O conhecimento Arte 

no currículo escolar: razão e finalidades. - A metodologia do ensino de Arte. - O desenvolvimento expressivo 

nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e  sócio - 

cultural do ser humano. - As diferentes linguagens artísticas e a educação. 

 

 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – DEFICIENTE AUDITIVO 

 

O deficiente físico; Deficiência múltipla; Classificação das deficiências; A criança deficiente e a família; O 

deficiente e a linguagem; O comportamento do deficiente; Atividades gerais para os deficientes; A 

Psicomotricidade; O brinquedo; Nível intelectual e a idade cronológica; Os exames de detecção das 

deficiências; A Psicologia no auxílio à Educação e compreensão dos deficientes; A sexualidade do deficiente; 

O Esporte; Terapia Ocupacional. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Contextualização sócio - política da Educação Física. Esporte na escola (teoria e prática conscientizadora), A 

cultura popular, o lazer e a Educação Física escolar na escola de Ensino Fundamental, O jogo: Características 

sócio - afetivas, motoras e cognitivas, Jogo cooperativo, O Ensino da Educação Física no Ensino Fundamental: 

Procedimentos metodológicos, Seleção de conteúdos, VOLEIBOL: - Regras, sistema Operacional, Sistemas 

Ofensivos, Regulamento, Competição, Histórico. BASQUETEBOL: - Regras e Regulamentos, Competições, 

Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos, Histórico. HANDEBOL: - Regras, Competições, Sistemas de ataque 

e defesa, Histórico. ATLETISMO: - Regras, Provas: corridas, saltos, arremessos, Competições: Jogos 

Regionais - Abertos - Olimpíadas, Materiais. NATAÇÃO: - Regras, Estilos, Largadas, Viradas, Índices 

Técnicos, revezamento, Jogos Regionais - Abertos - Competições - Olimpíadas. FUTEBOL DE SALÃO: - 

Regas, Regulamentos, Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. FUTEBOL: - Regras, 

Competições, Regulamentos, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. 
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PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS E ANO/CICLO 

 

Reflexões sobre novos olhares de alfabetização, letramento, As relações entre ensino e aprendizagem na sala 

de aula, A Metodologia nas áreas do conhecimento, A importância do jogo na educação, Análise e 

interpretação de textos, A leitura, A Literatura Infantil - 1ª ao 5ª ano, O comportamento infantil - 7 a 10 anos, 

A criança e as normas escolares. Critérios para seleção dos conteúdos de ensino. - Planejamento de atividades 

de ensino. Critérios para análise e seleção de livros didáticos e outros recursos. Metodologia do Ensino e 

Conteúdos Básicos de: Estudos Sociais, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Educação Artística, 

Educação Física/Recreação e Alfabetização. Tecnologias Audiovisuais e informática voltada à Educação. 

 

 

 

 

 

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 

 

 

Ensino às religiões, conceitos de religião, características das principais religiões do mundo, filosofia da 

religião. Transformações e permanências: tempo do indivíduo e o tempo social; tempo cronológico e tempo 

histórico, características dos sistemas sociais e culturais, registro de tempo ao longo da história. Diferenças 

socioculturais que caracterizam os espaços sociais (escola, a localidade, a cidade, o país e o mundo), 

reconhecimento, valorização e respeito aos direitos humanos e à diversidade cultural como fundamentos da 

vida social.   

 

PROFESSOR DE FILOSOFIA 

 

 

Filosofia pré-socrática, Thales de Mileto, Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Roger Bacon, Tomas de 

Aquino, Maquiavel, Montaigne, Giordano Bruno, Francis Bacon, Gallilei, Isaac Newton, Vico, Hobbes, 

Descartes, Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau , Kant, Beccaria, Comte, Karl Marx, Nietzsche, Agostinho 

Silva, Michael Tye, Ética, ensino da filosofia. 

 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 

 

Fundamentos teóricos do pensamento histórico - História Positivista, Marxista, Nova História e as correntes 

atuais do pensamento historiográfico. TRABALHO E SOCIEDADE - Organização temporal e espacial das 

relações sociais de produção, destacando o trabalho na Modernidade. O trabalho no capitalismo, terceirização, 

o trabalho informal, diferentes tipos de exploração, alienação e os movimentos de resistência. CULTURA - 

Representações culturais, mudanças culturais relacionadas aos meios de comunicação e aos movimentos 

sociais. Lei 10639/2003 e Lei 11645/2008. IDÉIAS E PRÁTICAS REVOLUCIONÁRIAS - Tecnológicas: 

industrial e dos meios de comunicação. Sociais: movimentos feministas e de jovens; ascensão do proletariado; 

as lutas étnicas. Políticas e ideológicas: grupos e correntes de contestação. PODER E VIOLÊNCIA - Regimes 

autoritários do mundo contemporâneo e poder dos grupos organizados. Movimentos de resistências e 

reivindicatórios. GLOBALIZAÇÃO - Meios de comunicação e transporte. A invenção da imprensa e 

divulgação de ideias. Novas formas de integração e desintegração econômica e distribuição de poder. A 

modernização do Brasil. NAÇÃO E NACIONALIDADE - O princípio das nacionalidades e a formação do 

Estado Nacional Brasileiro. Culturas e identidades. CIDADANIA - O Estado e a participação política do 

cidadão. Cidadania e liberdade: escravidão na Antigüidade e nos tempos modernos, servidão, movimentos em 

prol da igualdade étnica. Cidadania e manifestações culturais. Movimentos de preservação da memória 

nacional e dos grupos sociais. A construção de noções de temporalidade na história ensinada. 

 

 

PROFESSOR DE LINGUA ESPANHOLA 
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O tratamento da variedade do espanhol no seu ensino como língua estrangeira, A citação: discurso direto e 

indireto, Formas de tratamento, O modo subjuntivo, Operadores argumentativos no discurso, 

Espanhol/português: aspectos contrastivos no emprego dos pronomes pessoais (tônicos e átonos), O conceito e 

a expressão do neutro em espanhol, O período condicional, Unidade e diversidade do espanhol: aspectos 

léxico-semânticos e Verbos de cambio; 

 

 

PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 

 

Leitura e compreensão de texto em língua inglesa. Estruturas gramaticais: pronomes pessoais, possessivos, 

demonstrativos, reflexivos, relativos; plural dos substantivos (regular e irregular); artigos 

(definido e indefinido); advérbios (modo, lugar e tempo); question-tag; verbos regulares e irregulares;tempos 

verbais (simple present, present continuous, simple past, past constinuous, simple future, immediate future, 

present perfect; present perfect continuous; past perfect; conditional; modal verbs) -formas: afirmativa, 

negativa e interrogativa; palavras interrogativas (Who, Where, When, How, etc);números cardinais e ordinais; 

preposições (in, on, at, under, behind, etc); grau dos adjetivos(comparative, superlativo); some, any and 

compounds. 

 

 

PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA 

 

 

FONÉTICA: Letra e Fonema; Encontros vocálicos, consonantais e dígrafos; Sílaba; Acentuação Gráfica; novo 

acordo ortográfico; MORFOLOGIA: Estrutura e processos da formação de palavra; Classes de palavras: 

Substantivos: classificação, flexão e grau; Adjetivo: classificação, flexão e grau; Pronomes: classificação, 

flexão e grau; Verbos: classificação, conjugação, vozes; ANÁLISE SINTÁTICA: Frase, oração e período; 

Termos da oração; Tipos de período; Orações coordenadas, subordinadas e reduzidas; Concordância verbal e 

nominal; Regência verbal e nominal; PRÁTICA DE LEITURA, PRODUÇÃO DE TEXTOS E 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS; LITERATURA: História literária; Teoria da literatura; A literatura 

infantil e juvenil na escola; O ensino da Língua Portuguesa no Ensino Fundamental; 

 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

Sistema de numeração decimal; Operações com números naturais; Divisibilidade; Números racionais 

absolutos; Noções de reta, semi-reta e segmento de reta; Circunferência - superfície esférica, esfera; Números 

inteiros e racionais; Cálculo literal; Medidas de ângulo; Verificação experimental e demonstração do Teorema 

a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo; Equações e inequações do 1º grau; 

Proporcionalidade; Razões e proporções; Áreas e perímetros - Teorema de Pitágoras, verificação experimental; 

Números Irracionais; Fatoração e expressões algébricas; Equações do 2º grau; Noções de estatística; Teorema 

fundamental da proporcionalidade; Teorema de Tales; Demonstração do Teorema de Pitágoras; Progressão 

aritmética; Trigonometria da 1ª volta e funções circulares; Análise combinatória; Geometria espacial e 

analítica; Sistemas lineares; Matemática Financeira; Números Complexos; Função Logarítmica; Função 

Exponencial; Probabilidade; Função do 1º e 2º Grau; Progressão Geométrica. 
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ANEXO II 

 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

1) O cargo de Procurador do Município tem as seguintes atribuições: 

 

Estudar todos os assuntos de natureza jurídica e administrativa; 

 

I -  Representar o Município em todos os juízos e instancias, nas ações e feitos relacionados com matéria 

tributária, judicial, fiscal patrimonial, administrativa e trabalhista; 

II -  Exercer funções de consultoria e assessoria, relacionadas com matéria tributária, judicial, fiscal, patrimonial, 

administrativa e trabalhista; 

III -  Executar outras tarefas afins que lhe forem determinadas pelo Procurador Municipal. 

 

 

2) O cargo de Guarda Municipal de Trânsito tem as seguintes atribuições: 

 

Ordenamento da circulação e do transporte nas vias de competência do Município. Com atribuições de fiscalizar, 

autuar, recolher Carteira Nacional de Habilitação de condutores infratores, reter ou recolher veículos, nos termos 

do Código de Trânsito Brasileiro e suas resoluções, bem como efetuar o controle do fluxo de trânsito nas vias do 

Município. 

 

           

 3) O cargo de Atendente da Educação Infantil tem as seguintes atribuições 

 

 

- Auxiliar no processo de execução, avaliação e registro da ação educativa, numa perspectiva coletiva e 

integradora; 

- Comprometer-se com os projetos da instituição, responsabilizando-se pela implantação e qualidade da 

aprendizagem; 

- Integrar o conselho escolar na proporcionalidade prevista em lei; 

- Participar junto com os demais segmentos das atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; 

- Participar de todo o processo avaliativo da escola, respeitando o regimento escolar e prazos 

estabelecidos em cronograma; 

- Participar dos momentos de formação que propiciem o aprimoramento do seu desempenho profissional; 

- Participar do processo de eleição desencadeados na escola; 

- Responsabilizar-se pela conservação de todos os espaços físicos bem como de materiais existentes na 

escola e que são patrimônio de uso coletivo; 

- Cumprir as atribuições disciplinadas no plano político pedagógico da escola e no Regimento Escolar, 

bem como na legislação vigente; 

- Estabelecer um novo olhar diante das crianças, diante das questões de infância e concretizar os direitos 

apontados no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

-  Conhecer a criança na sua individualidade, buscando também compreender a cultura em que elas estão 

inseridas; 

- Estabelecer um processo permanente de ação-reflexão-ação que desencadeie a busca de integração, 

formação e conhecimento dos processos vividos pelas crianças de 0 a 6 anos; 

- Possibilitar a interação entre as crianças a partir do conhecimento de cada uma por todo o grupo; 

- Contribuir para o processo de auto-conhecimento das crianças buscando ajuda-las na construção da sua 

auto-estima; 

- Estimular a fantasia e a imaginação como um direito da criança; 

- Desenvolver o processo lúdico, prazeroso, recreativo e expressivo da criança dos 0 aos 6 anos; 
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- Articular diferentes abordagens temáticas, propiciando vivências de situações concretas através de 

passeios, visitas e festividades; 

- Desenvolver ações que expressem a dimensão pedagógica prazerosa nos momentos de alimentação e 

higiene da criança de 0 a 6 anos; 

- Proceder cuidados em relação às necessidades de higiene da criança de 0 a 6 anos; 

- Responsabilizar-se pelo cotidiano da criança no período escolar viabilizando meios que garantem o seu 

bem-estar e pronto atendimento. 

- Executar atividades diárias com recreação de crianças e trabalhos educacionais de artes diversas; 

- Acompanhar as crianças em passeios visitas e festividades sociais; 

- Auxiliar na alimentação e servir refeições; 

- Auxiliar a criança a desenvolver a coordenação motora; 

- Observar a saúde e o bem estar das crianças, levando-as, quando necessário, para o atendimento médico 

ambulatorial; 

- Ministrar medicamentos  conforme prescrição médica e prestar primeiros socorros cientificando o 

superior imediato da ocorrência; 

- Orientar os pais quanto à higiene infantil comunicando-lhes os acontecimentos do dia; 

- Levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer acidente ocorrido; 

- Zelar e manter o cuidado das crianças confiando-as a responsabilidade aos seus substitutos quando 

afastar-se ou ao final do período de atendimento; 

- Apurar a freqüência diária e mensal das crianças efetuando seus registros; 

- Executar tarefas afins; 

- O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços aos sábados, domingos e feriados. 

 

 

4)  O cargo de Cozinheiro tem as seguintes atribuições: 

 

Executar tarefas de preparação de alimentos; 

Fazer a preparação dos alimentos, dentro das especificações técnicas sugeridas pelos nutricionistas; 

Fazer café ou similar e servi-lo; 

Executar outras tarefas afins que lhe forem determinadas. 

 

5) O cargo de Mecânico “A” tem as seguintes atribuições: 

 

Efetuar trabalhos em torno; 

Inspecionar e reparar automóveis, caminhões, compressores, guindastes, bombas e outros similares; 

Zelar pela conservação dos equipamentos e pela limpeza dos locais de trabalho; 

Executar outras tarefas afins. 

O cargo de Mecânico “B” tem as seguintes atribuições: 

Manter e reparar máquinas e tratores; 

Consertar peças e máquinas; 

Executar trabalhos de montagem, desmontagem e ajustamento de máquinas e tratores; 

Executar outras tarefas afins. 

 

6) O cargo de OPERÁRIO QUALIFICADO “A” tem as seguintes atribuições: 

 

 

 

- Limpar, raspar, lixar e amassar superfícies a serem pintadas; 

- Aplicar massa corrida; 

- Preparar, temperar e emparelhar tintas, esmaltes e vernizes; 

- Pintar e retocar prédios, interna e externamente, pintar máquinas, móveis e outros artigos; 

- Assentar e rejuntar paralelepípedos ou pedras irregulares; 

- Executar e conservar pavimentação de paralelepípedos; 

- Repor calçamento, incluindo arrancar, limpar e assentar paralelepípedos a nível adequado; 
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- Confeccionar, reparar e conservar estruturas de madeira, tais como: casas, barracas, barracões, 

madeiramento de pontes, portões, assoalhos e forros; 

- Riscar, retalhar e montar peças e estruturas; 

- Interpretar projetos de instalações hidráulicas e executar, fazer colocação de tubulações e peças, instalar 

ramais de água e esgoto, localizar e consertar vazamentos; 

- Executar serviços de alvenaria e revestimentos; 

- Assentar ladrilhos, cerâmicas, azulejos, tijolos e esquadrias; 

- Assentar aparelhos sanitários, tanques, pias e chaminés; 

- Revestir paredes, pisos e tetos com argamassa e impermeabiliza-las; 

- Colocar telhas e outros materiais de cobertura; 

- Construir muros e peças de concreto; 

- Marcar terreno, supervisionar a abertura de alicerces; 

- Selecionar, cortar, curvar, unir ferros com caxilhas de ferros, com arame ou solda, montar armações de 

ferro e ajustar as armações nas formas; 

- Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao 

trabalho; 

- Executar outras tarefas afins. 

 

 

7) O cargo de OPERÁRIO QUALIFICADO “B” tem as seguintes atribuições: 

 

 

- Construir e reparar móveis e objetos de madeira, de acordo com as instruções, desenhos ou “croquis”; 

- Fazer trabalhos de tornearia de madeira, moldagem e entalhação; 

- Fazer revestimentos de madeira de lei ou folhada; 

- Restaurar objetos de madeira; 

- Fazer tratamento em madeira para diversos fins; 

- Preparar e lustrar móveis e outras superfícies de madeira; 

- Calcular orçamentos de pequenos trabalhos; 

- Fazer registro na apuração do custo da produção; 

- Instalar, inspecionar e reparar linhas e cabos de transmissão, inclusive de alta tensão; 

- Fazer reparos em aparelhos elétricos em geral; 

- Fazer instalação de luz, campainhas, etc; 

- Zelar pela limpeza e conservação do setor e dos equipamentos de trabalho; 

- Executar outras atividades afins. 

 

8) O cargo de Professor tem as seguintes atribuições: 

 

I -  Planejar, executar e controlar a programação pela qual é responsável, a partir do Plano Global da Escola; 

II -  Conhecer, cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas no Regimento da Escola; 

III -  Orientar turmas, dirigir estudos e atividades dos alunos ou professores; 

IV -  Manter atualizados os diários de classes; 

V -  Cooperar em todas as atividades curriculares que visem melhoria do processo educativo e integração Escola-

Família-Comunidade; 

VI -  Ser assíduo, pontual; 

VII -  Colaborar com a disciplina geral da Escola; 

VIII -  Zelar pelo patrimônio da Escola; 

IX -  Participar de reuniões, sessões de estudo, cursos, palestras; 

X -  Pesquisar novos métodos e técnicas de ensino; 

XI -  Orientar-se pela linha filosófica da Escola. 

 

9) O cargo de Professor com Formação em Deficiência Auditiva tem as seguintes atribuições: 

 

Planejar,  executar,  controlar a programação pela qual é responsável, a partir do  Plano Global da Escola e das 

especificidades  dos alunos com deficiência auditiva; 
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Conhecer,  cumprir  e  fazer  cumprir  as normas  estabelecidas no Regimento da Escola; 

Orientar turmas, dirigir estudos e atividades dos alunos ou professores; 

Manter atualizados os diários de classe; 

Cooperar  em  todas  as  atividades curriculares que visem melhoria do processo  educativo e integração Escola-

Família-Comunidade; 

Ser assíduo e pontual; 

Colaborar com a disciplina geral da Escola; 

Zelar pelo patrimônio da Escola; 

Participar de reuniões, sessões de estudo, cursos, palestras; 

Pesquisar novos métodos  e técnicas de ensino; 

Orientar-se pela linha filosófica da Escola: 

Assessorar os professores do ensino regular; 

Atender preferencialmente alunos da rede municipal; 

Interferir, quando necessário, junto aos pais e familiares. 
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 ANEXO III 
 

 FORMULÁRIO DE RECURSO  
 
 

Para:  
Etica Concursos Ltda  
SANTA FE – PR 

 
 
CONCURSO PÚBLICO (nome do órgão e cidade)___________________________  
Nº de INSCRIÇÃO:___________________________  
CARGO: ___________________________________  
 

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 

 
 
( ) CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO  
( ) CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA  
( ) CONTRA RESULTADO PROVA ESCRITA  
( ) CONTRA RESULTADO PROVA TÍTULOS  
( ) CONTRA RESULTADO PROVA PRÁTICA  
( )CONTRA RESULTADO TESTE FÍSICO  

 
Ref. Prova objetiva  
 
Nº da questão: ________  
Gabarito Preliminar/Oficial: ___  
Resposta Candidato: ___  
 

 

Justificativa do candidato - Razões do Recurso  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/____  
 
 

____________________ 
Assinatura do candidato  
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ANEXO  IV  
 

REQUERIMENTO – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
 

Concurso Público: _____________ Município/Órgão: _________________________ 

Nome do candidato: ___________________________________________________ 

Nº da inscrição: __________________ Cargo: ______________________________ 

Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, apresentou 

LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): Tipo de 

deficiência de que é portador:____________________________________________ 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID __________ 

Nome do Médico Responsável pelo laudo__________________________________ 

 

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de 

correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres)  

Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso 

necessite de Prova Especial ou não, em caso positivo, discriminar o tipo de prova 

necessário)  

( ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL  

( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL (Discriminar 

abaixo qual o tipo de prova e tratamento necessário). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento.  

 

_______________________, _____ de ___________, de 2012.  

 

_______________________________  

Assinatura do requerente 
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ANEXO V 
 
 

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO  
SOMENTE PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. 

 
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 
 
 

Eu,________________________________________, nacionalidade____________, 

estado civil __________, profissão_____________________________, inscrito no 

CPF sob o nº ________________ e RG sob o nº ______________, residente e 

domiciliado na Rua __________________________________________, nº ____, 

bairro: __________________, no Município de __________________________/___  

CEP: _______________, desejando obter a isenção do valor de inscrição no 

Concurso Público de Cachoeirinha/RS, declaro, sob as penas da lei, que não possuo 

renda per capita familiar superior a um (1) salário mínimo e meio, considerando 

como parâmetro o salário mínimo nacional.  

 

_______________________, _____ de ___________, de 2012.  

 

 

 

_________________________________  

Assinatura do declarante 

 


