
 

 28

QUADRO III 
 
 

AS INSTRUÇÕES A SEGUIR SERÃO UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
ANTES DO INÍCIO DE SUA PROVA LEIA COM ATENÇÃO 

AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NA PRIMEIRA CONTRA CAPA DE SUA PROVA. 
-  Verifique se o conjunto de páginas que compõe sua prova está completo. 
-  Leia atentamente para responder corretamente as questões formuladas. 
-  Caso haja alguma dúvida, o candidato deverá solicitar ao fiscal a presença do coordenador do Concurso Público. 
-  Nas questões formuladas só existe uma alternativa correta. O candidato só deverá marcar a alternativa com caneta 

esferográfica AZUL ou PRETA, quando tiver absoluta certeza da resposta. 
- NÃO USAR LÁPIS para marcar o Cartão Resposta. 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 
 

-  Após ter respondido a prova, transfira as respostas para o Cartão Resposta, marcando apenas uma opção conforme 
instrução abaixo. 

-  Não poderá haver rasuras no Cartão Resposta; caso isto aconteça, o cartão resposta será anulado. 
-  A não observância destas instruções ensejará a eliminação do candidato deste certame. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 E 

NÃO ESCREVER NADA NESTA ÁREA, O 
CABEÇALHO DO CARTÃO JÁ VEM PREENCHIDO. ÁREA 1 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BELA VISTA DE MINAS-
MG 
Nº INSCRIÇÃO: 000 
FULANO DE TAL 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
MG-XXXXXXXXXXXMG  SALA01 
ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO CÉU 
RUA DAS NUVENS, S/N – SÃO PEDRO 
BELA VISTA DE MINAS-MG 

NÃO ESCREVER E NEM MARCAR NADA 
NESTA ÁREA. O CARTÃO RESPOSTA JÁ 
CONTÉM O Nº DE INSCRIÇÃO. (SERÁ 
ANULADO O CARTÃO RESPOSTA QUE NÃO 
ATENDER ÀS INSTRUÇÕES DA ÁREA 2) 

ÁREA 2 

  

� MARCAR APENAS UMA OPÇÃO PARA CADA 
QUESTÃO 

� NÃO FAZER NENHUMA OUTRA MARCAÇÃO QUE 
NÃO SEJA NAS OPÇÕES A, B, C OU D. 

� SÓ MARQUE SEU CARTÃO RESPOSTA  DESTA 
FORMA:   

 
 
 
� NÃO MARQUE  DESTA FORMA: 
 
 
 
� MARCAR APENAS O NÚMERO DE QUESTÕES 

EXISTENTES NA SUA PROVA. 
� NÃO USAR BORRACHA, RASURAR OU SUJAR O 

CARTÃO RESPOSTA. (SERÁ ANULADO O CARTÃO 
RESPOSTA QUE NÃO ATENDER ÀS INSTRUÇÕES 
DA ÁREA 3). 

ÁREA 3 

  

� ASSINE, UTILIZANDO O ESPAÇO ASSINALADO 
� NÃO ULTRAPASSE O ESPAÇO DA  ASSINATURA 
(SERÁ ANULADO O CARTÃO RESPOSTA QUE NÃO 
ATENDER ÀS INSTRUÇÕES DA ÁREA 4) 

ÁREA 4 
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QUADRO IV 
CÓDIGO 

DO 
CARGO 

CARGO LOCAL DE 
TRABALHO 

REQUISITO/ESCOLARIDADE Nº VAGAS PARA 
CONCORRÊNCIA 
AMPLA 

Nº DE 
VAGAS 
DISPONÍVEL 
PARA PNE 

VALOR DO  
VENCIMENTO 

R$ 

VALOR DA 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
R$ 

CARGA  
HORARIA 
SEMANAL 

CADERNO DE PROVAS  
CONFORME DISCIPLINAS 
 ABAIXO 

Nº DE  
QUESTÕES 

PESO DAS 
QUESTÕES 

01 ASSISTENTE SOCIAL NO MUNICÍPIO CURSO SUPERIOR DE 
SERVIÇO SOCIAL, 
DEVIDAMENTE 
REGISTRADO NO CRESS 

01 0 2.178,29 100,00 30 HORAS LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

20 
20 

2,5 
2,5 

02 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

NO MUNICÍPIO ENSINO MÉDIO COMPLETO + 
DIGITAÇÃO 

03 0 851,62 59,00 40 HORAS LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

20 
10 
10 

2,5 
2,5 
2,5 

03 AUXILIAR DE CRECHE NO MUNICÍPIO FORMAÇÃO MÍNIMA EM 
CURSO DE ENSINO MÉDIO 
NAS ÁREAS DE MAGISTÉRIO, 
AUXILIAR OU TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM OU OUTRA 
FORMAÇÃO QUE CONTENHA 
EM SUA GRADE CONTEÚDO 
QUE TENHA COMO 
OBJETIVO O 
DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES NO TRATO 
COM CRIANÇAS 

04 0 622,00 43,00 30 HORAS LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 

20 
20 

2,5 
2,5 

04 ENFERMEIRO NO MUNICÍPIO CURSO SUPERIOR DE 
ENFERMAGEM, 
DEVIDAMENTE 
REGISTRADO NO COREN. 

01 0 1.822,71 100,00 40 HORAS LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

20 
20 

2,5 
2,5 

05 FARMACÊUTICO / 
BIOQUÍMICO 

NO MUNICÍPIO SER PORTADOR DE 
DIPLOMA DE CURSO 
SUPERIOR DE FARMÁCIA – 
BIOQUÍMICA, REGISTRADO 
NO CRF. 

01 0 2.178,29 100,00 40 HORAS LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

20 
20 

2,5 
2,5 

06 MOTORISTA NO MUNICÍPIO ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO + CARTEIRA DE 
HABILITAÇÃO “D” 

09 0 929,14 65,00 40 HORAS CÓDIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO 
VEÍCULO 

20 
 

20 

2,5 
 

2,5 

07 MONITOR DE TRANSPORTE 
ESCOLAR 

NO MUNICÍPIO ENSINO MÉDIO COMPLETO 06 0 828,58 57,00 40 HORAS LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 

20 
20 

2,5 
2,5 

08 NUTRICIONISTA NO MUNICÍPIO CURSO SUPERIOR DE 
NUTRIÇÃO , DEVIDAMENTE 
REGISTRADO NO CONSELHO 
DA ÁREA. 

01 0 1.822,71 100,00 30 HORAS LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

20 
20 

2,5 
2,5 
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QUADRO IV 
CÓDIGO 

DO 
CARGO 

CARGO LOCAL DE 
TRABALHO 

REQUISITO/ESCOLARIDADE Nº VAGAS PARA 
CONCORRÊNCIA 
AMPLA 

Nº DE 
VAGAS 
DISPONÍVEL 
PARA PNE 

VALOR DO  
VENCIMENTO 

R$ 

VALOR DA 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
R$ 

CARGA  
HORARIA 
SEMANAL 

CADERNO DE PROVAS  
CONFORME DISCIPLINAS 
 ABAIXO 

Nº DE  
QUESTÕES 

PESO DAS 
QUESTÕES 

09 PROFESSOR NÍVEL I NO MUNICÍPIO HABILITAÇÃO EM NÍVEL 
MÉDIO NA MODALIDADE 
NORMAL 

28 0 719,69 50,00 21,25 
HORAS 

CONHECIMENTOS 
PEDAGÓGICOS 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

20 
 

20 

2,5 
 

2,5 

10 PSICÓLOGO NO MUNICÍPIO CURSO SUPERIOR DE 
PSICOLOGIA , 
DEVIDAMENTE 
REGISTRADO NO CONSELHO 
DA ÁREA. 

01 0 2.178,29 100,00 40 HORAS LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

20 
20 

2,5 
2,5 

11 SUPERVISOR PEDAGÓGICO NO MUNICÍPIO HABILITAÇÃO EM CURSO 
EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO 
COM LICENCIATURA PLENA 
EM PEDAGOGIA 

04 0 973,68 68,00 25 HORAS CONHECIMENTOS 
PEDAGÓGICOS 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

20 
 

20 

2,5 
 

2,5 

12 TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO ENSINO MÉDIO COMPLETO + 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
+ COREN 

01 0 1.127,01 78,00 40 HORAS LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

20 
20 

2,5 
2,5 

13 TÉCNICO EM FARMÁCIA NO MUNICÍPIO CURSO TÉCNICO EM 
FARMÁCIA + REGISTRO NO 
CONSELHO DA ÁREA 

01 0 1.127,01 78,00 40 HORAS LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

20 
20 

2,5 
2,5 

14 TÉCNICO EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

NO MUNICÍPIO ENSINO MÉDIO COMPLETO + 
TÉCNICO DE SEGURANÇA 
DO TRABLHO 

01 0 1.127,01 78,00 40 HORAS LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

20 
20 

2,5 
2,5 

15  SERVENTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO ENSINO PRIMÁRIO 03 0 630,90 44,00 40 HORAS LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 

20 
20 

2,5 
2,5 
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ANEXO I 
ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 

EDITAL Nº 001/2012 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Orientar e coordenar estudos ou pesquisas sobre as causas de desajustamento. Prevenir as dificuldades de ordem 
social, ou pessoal, em casos particulares ou para grupos de indivíduos. Pesquisar a origem e natureza dos 
problemas, examinando mediante entrevistas ou outros métodos, o ambiente, as particularidade de indivíduos e 
grupos. Providenciar os estímulos necessários ao bom desenvolvimento do espírito social e dos reajustes sociais. 
Organizar meio de recreação e outros serviços de consulta. Determinar os direitos do indivíduo à assistência 
financeira e médica a necessitados. Observar a evolução dos casos após os resultados dos problemas mais 
imediatos. Planejar e promover inquéritos sobre a situação social dos escolares e de suas famílias. Fazer 
levantamentos sócio-econômicos com vistas ao planejamento habitacional nas comunidades. Encaminhar os 
indivíduos aos centros de tratamentos de que dispõe a comunidade como hospitais, igrejas, escolas especiais, etc. 
apresentar dados para a elaboração e execução de planos para o Serviço Social de casos específicos. Colher 
elementos para estudo social da família da criança, das creches e escolas. Promover integração família-creche, 
através de contatos individuais e atividades de grupos. Encaminhar as famílias no sentido de forma espírito 
comunitário. Elaborar relatórios e mapas estatísticos sobre suas atividades. Executar outras atividades correlatas. 
 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executar serviços de digitação. Executar serviços relacionados ao recebimento, separação e distribuição de 
correspondências e volumes. Executar os serviços de reprodução de documentos. Atender e prestar informações 
ao público nos assuntos referentes à sua área de atuação. Auxiliar na elaboração de balancetes orçamentários e 
financeiros. Redigir ofícios, ordens de serviços, memorandos, atas e outros. Fornecer certidões, guias de 
recolhimento e taxas de impostos. Expedir documentos do alisamento militar e outros documentos necessários. 
Executar serviços administrativos, desempenhar outras atribuições, que por suas características, se incluam na sua 
esfera de competência. 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Desempenhar atividades de trocas de roupas, alimentação e higiene das crianças. Desempenhar atividades de 
monitoração a crianças inseridas na educação infantil. Acompanhar as crianças em suas dificuldades de 
relacionamento. Cuidar de crianças durante atividades recreativas. Planejar jogos e entretenimentos, atividades 
musicais, rítmicas e outras atividades a serem desenvolvidas pelas crianças. Estimular nas crianças, o gosto pelo 
desenho, pintura, modelagem, conversação, canto e dança, através da prática destas atividades, no sentido de 
melhor compreenderem o ambiente que as rodeia, estimular-lhes e desenvolver-lhes a inclinações e aptidões e 
promover a sua evolução natural. Infundir nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros 
atributos morais e sociais. Realizar outras atividades fins de acordo com as atribuições próprias da unidade 
educação infantil e de ensino fundamental da natureza do trabalho. 
 
ENFERMEIRO 
Elaborar protocolo de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento 
a pacientes e doentes; Planejar, organizar, e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e 
administrativamente a fim de garantir um elevado padrão de assistência; Desenvolver tarefas de enfermagem de 
maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento a pacientes e doentes; 
Controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a 
desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; Receber, da Farmácia 
Central, medicamentos, inclusive os controlados, supervisionando e controlando uso e estoques em cada uma das 
unidades de saúde da Prefeitura Municipal; Coletar e analisar dados sociossanitários da comunidade a ser 
atendida pelos programas específicos de saúde; Estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da 
comunidade, dentro dos recursos disponíveis; Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e 
coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; Participar, juntamente com os 
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profissionais das áreas de saúde, segurança, justiça e psicologia, dos programas federais, estaduais e municipais 
instituídos a partir da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Planejar e apoiar ações destinadas 
ao suporte de crianças e adolescentes infratores que estejam em cumprimento de medidas sócio-educativas; 
Atender crianças e adolescentes em situação de risco ou em conflito com a Lei; Planejar, em articulação com os 
demais organismos envolvidos, governamentais ou não, ações destinadas à proteção de crianças e adolescentes 
violados ou ameaçados em seus direitos e daqueles que ameaçam ou violam o direito de terceiros; Identificar 
fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos em sua área de atuação e propor medidas 
para a captação destes recursos, bem como acompanhar e/ou participar da execução dos programas e projetos, 
supervisionando e controlando a aplicação dos recursos; Orientar servidores em sua área de atuação para 
apuração de todos os procedimentos executados no âmbito de sua atuação, apurando seus resultados e efetuando o 
lançamento para efeito de registro e cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados; Supervisionar e orientar 
os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; Controlar o padrão de esterilização dos 
equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem 
os serviços médicos e de enfermagem; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à 
sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 
dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 
Município; Desenvolver tarefas de sua competência nos serviços de avaliação, regulação, controle e auditoria; 
Acompanhar pacientes em tratamento fora do domicílio; Controlar a temperatura dos refrigeradores com 
imunobiológicos; Realizar visitas domiciliares; Manter atualizado registro no respectivo Conselho de Classe e 
bem como anotação de sua responsabilidade técnica; Realizar outras atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional; Executar outras tarefas, conforme determinação superior, de acordo com as funções 
específicas de sua unidade administrativa e a natureza do seu trabalho. 
 
 
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
Executar através de medicação, pesagem e misturas com auxílio de instrumentos adequados e fórmulas químicas, 
produzindo insumos farmacêuticos. Fornecer medicamentos prescritos por médicos, a fim de recuperar o estado 
de saúde dos doentes. Analisar produtos farmacêuticos acabados ou em fase de elaboração, os seus insumos, 
confirmando a qualidade, teor, pureza e quantidade dos elementos. Pesquisar e analisar soros e outras substâncias, 
através de meios biológicos, para controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica. Fazer análise clínica de 
sangue, urina, fezes e outros. Realizar estudos, pesquisas e testes com plantas medicinais. Emitir laudo técnico 
pericial. Efetuar análise bromatológica de alimentos. Auxiliar outros profissionais de saúde na realização de suas 
tarefas. Controle e guarda de medicamentos de Farmácia Básica, inclusive o controle e registro de psicotrópicos. 
Elaborar e encaminhar os relatórios exigidos pelos órgãos Municipal, Estadual e Federal. Executar outras tarefas 
correlatas. 
 
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 
Orientar o embarque e desembarque dos escolares nos veículos de transporte, ajudando em especial aqueles 
portadores de qualquer deficiência. Tratar com urbanidade polidez os escolares e o público. Auxiliar de forma 
especial o embarque e desembarque de crianças menores de 8 (oito) anos e/ou crianças com restrição de 
mobilidade. Entregar aos escolares, no prazo de 1 (um) dia útil, qualquer objeto esquecido no veículo, quando 
estiverem sob sua guarda. Manter-se com decoro e correções devidos. Prestar socorro aos usuários em caso de 
acidente. Não exercer suas atividades sob efeito de bebida alcoólica ou de substância entorpecentes ou 
alucinógenas, nem fumar no interior do veículo. Não permitir que escolares sejam transportados em pé. Cuidar da 
disciplina no interior do ônibus. Registrar qualquer anormalidade que porventura ocorra nos trajetos com os 
estudantes. Fiscalizar e controlar o cumprimento de normas do transporte coletivo de estudantes. Zelar pela 
guarda dos alunos dentro do ônibus escolar. Acompanhar os alunos no trajeto do ônibus até a porta das escolas. 
Incentivar os alunos para o desenvolvimento da solidariedade e respeito. Encaminhar os casos de indisciplina que 
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requerem maior atenção. Efetuar cadastros dos alunos anotando o nome, endereço, data de nascimento e outros 
dados particulares. Zelar e prezar pela conservação do patrimônio público do município. Desempenhar outras 
atividades correlativas. 
 
MOTORISTA 
Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, testando os 
freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento. Examinar as ordens de serviços, 
para dar cumprimento à programação estabelecida. Dirigir o veículo, manipulando os comandos e observando o 
fluxo de trânsito e a sinalização para conduzi-los aos locais determinados na ordem do serviço. Zelar pela 
manutenção do veículo comunicando falhas e solicitando reparos. Recolher o veículo após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem para possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo. Preencher a parte diária do 
veículo. Responsabilizar-se pela segurança do veículo e seus acessórios. Executar outras tarefas correlatas. 
 
NUTRICIONISTA 
Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor cardápios 
especiais, visando suprir as deficiências diagnosticadas; Elaborar programas de alimentação básica para os 
estudantes da rede escolar municipal, para as crianças das creches, para as pessoas atendidas nos postos de saúde 
e nas demais unidades de assistência médica e social da Prefeitura; Acompanhar a observância dos cardápios e 
dietas estabelecidos, para analisar sua eficiência; Supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela 
Prefeitura,visando sistematicamente as unidades, para o acompanhamento dos programas e averiguação do 
cumprimento das normas estabelecidas; Acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos 
professores da rede municipal de ensino e das creches; Elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos 
disponíveis para os programas assistenciais desenvolvidos pela Prefeitura; Planejar e executar programas que 
visem a melhoria das condições de vida da comunidade de baixa renda no que se refere a difundir hábitos 
alimentares mais adequados, de higiene e de educação do consumidor; Participar do planejamento da área física 
de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas, aplicando princípios concernentes a aspectos funcionais e estéticos, 
visando racionalizar a utilização dessas dependências; Elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e 
utensílios, calculando e determinando as quantidades necessárias à execução dos serviços de nutrição, bem como 
estimando os respectivos custos; Pesquisar o mercado fornecedor, seguindo critério custo-qualidade; emitir 
parecer nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos necessários para a 
realização dos programas; Levantar os problemas concernentes à manutenção de equipamentos e à aceitabilidade 
dos produtos e outros, a fim de propor soluções; Controlar os estoques de mantimentos, de acordo com a previsão 
de gastos, supervisionar o armazenamento dos alimentos, definindo e orientando quanto aos cuidados de 
preservação e conservação; Participar, junto com profissionais das áreas de saúde, segurança, justiça e educação 
dos programas federais, estaduais e municipais instituídos a partir da edição do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos em sua área de 
atuação e propor medidas para a captação destes recursos, bem como acompanhar e/ou participar da execução dos 
programas e projetos, supervisionando e controlando a aplicação dos recursos; Orientar servidores em sua área de 
atuação para apuração de todos os procedimentos executados no âmbito de sua atuação, apurando seus resultados 
e efetuando o lançamento para efeito de registro e cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados; Elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo 
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar 
das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos 
de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando 
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, 
planos e programas de trabalho afetos ao Município; Zelar pelo patrimônio público, realizando ações de 
fiscalização e conscientização; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional; 
Executar outras tarefas, conforme determinação superior, de acordo com as funções específicas de sua unidade 
administrativa e a natureza do seu trabalho; a) quando na área de alimentação coletiva em escolas: Promover 
avaliação nutricional e do consumo alimentar das crianças; Promover adequação alimentar, considerando 
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necessidades específicas da faixa etária atendida; Promover programas de educação alimentar e 
nutricional,visando crianças, pais, professores, funcionários e diretoria; Executar atendimento individualizado de 
pais de alunos, orientando sobre alimentação da criança e família; b) Quando na área de nutrição clínica em 
ambulatórios: Avaliar o estado nutricional do cliente, a partir do diagnóstico clínico, exames laboratoriais, 
anamnese alimentar e exames antropométricos; Estabelecer a dieta do cliente, fazendo as adequações necessárias; 
Solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução nutricional do cliente, quando necessário; 
Prescrever complementos nutricionais, quando necessário; Registrar em prontuário do cliente a prescrição 
dietoterápica, a evolução nutricional, as intercorrências e alta em nutrição; Promover assistência dietoterápica 
hospitalar e ambulatorial, de forma a contribuir para a saúde dos idosos; Realizar visitas domiciliares ao idoso 
acamado, de forma a estabelecer um planejamento nutricional continuado; Orientar in loco a manipulação, 
preparo e conservação da alimentação prescrita alternativa; Participar, juntamente com a comunidade, de 
programas de assistência ao idoso; Participar de equipe multidisciplinar de assistência integral ao idoso; 
Participar, junto à equipe de saúde, de programas que objetivem estabilizar o quadro clínico e melhorar o estado 
nutricional do idoso; Avaliar o estado nutricional do idoso a partir de diagnóstico clínico, exames laboratoriais, 
anamnese alimentar e exames antropométricos. 
 
 
PROFESSOR NÍVEL I 
Participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar. Cumprir o plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica de sua unidade escolar. Elaborar programas e planos de aula, selecionando assunto e 
determinando a metodologia, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com 
a equipe de orientação pedagógica. Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de 
aula das disciplinas que compõem o currículo básico do Ensino Fundamental, nos termos dos § 1º, 2º e 3º do Art. 
26 e dos incisos I, II, III e IV do art. 27 da LDB. Orientar os alunos da formulação implementação de projetos de 
pesquisa quanto ao seu formato e roteiro, e a seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos 
indispensáveis ao seu desenvolvimento. Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos usuais de 
avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados. Controlar e avaliar 
o rendimento escolar dos alunos. Estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor 
rendimento. Organizar e promover atividades educativas individuais e coletivas, visando o desenvolvimento 
físico, mental, motivo e social da criança, estimulando, ainda sua s inclinações e aptidões. Organizar e promover 
trabalhos cívicos, culturais e recreativos. Colaborar na organização das atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. Participar de reuniões com pais e outros profissionais de ensino. Participar de reuniões e 
programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado. Participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento 
profissional. Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de problemas junto 
dos alunos da rede municipal de ensino. Participar efetivamente das atividades que objetivem a qualificação e o 
constante aperfeiçoamento dos profissionais de ensino. Participar de projetos de conscientização das famílias para 
a necessidade matrícula e freqüência escolar das crianças do Município. Participar do censo, da chamada e da 
efetivação das matrículas escolares para a rede municipal de ensino. Realizar pesquisas na área da Educação. 
Permitir e estimular o acesso à biblioteca e à leitura. Participar da criação de programas ou projetos que 
contemplem a constante utilização da biblioteca. Promover a democratização da leitura, através da biblioteca. 
Elaborar e encaminhar relatórios das atividades desenvolvidas à direção ou à coordenação da unidade escolar em 
que estiver lotado. 
 
PSICÓLOGO 
a) quando na área da psicologia clínica: Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos e/ou 
problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se 
no diagnóstico e tratamento; Proceder ao atendimento psicoterápico de crianças, adolescentes e adultos, 
individual e em grupo, e orientar o encaminhamento para outros profissionais, quando necessário; Articular-se 
com profissionais de serviço social para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos 
específicos de pessoas; Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas 
psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico/psicológico; Prestar assistência 
psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as 
situações resultantes de enfermidades; Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados 
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psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades; Articular-
se com a área de educação, visando parcerias em programas voltados à prevenção das DST/AIDS, drogas, 
orientação sexual e/ou qualquer outro que se julgue importante para contribuir no processo do desenvolvimento 
infantil / adolescente; Articular-se com a área de ação social, visando parcerias com programas que possam 
otimizar a reinserção social/familiar do paciente portador de sofrimento psíquico; Realizar visita domiciliar (VD) 
sempre que se faça necessário, visando dotar uma ampla visão da realidade psicossocial à qual está inserido o 
indivíduo; b) quando na área da psicologia educacional: Proceder ao atendimento psicoterápico de escolares e ao 
apoio e orientação aos professores e supervisores, quando necessário; Aplicar técnicas e princípios psicológicos 
apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo, empregando conhecimentos dos 
vários ramos da psicologia; Proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de 
dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a psicologia da 
personalidade e no psicodiagnóstico; Participar na elaboração de planos e políticas referentes ao sistema 
educacional, visando promover a qualidade, a valorização e a democratização do ensino; Estudar sistemas de 
motivação da aprendizagem, métodos novos de treinamento, ensino e avaliação, baseando-se no conhecimento 
dos processos de aprendizagem, da natureza e causas das diferenças individuais, para auxiliar na elaboração de 
procedimentos educacionais diferenciados capazes de atender às necessidades individuais; Analisar as 
características de indivíduos supra e infradotados, utilizando métodos de observação e experiências, para 
recomendar programas especiais de ensino compostos de currículos e técnicas adequadas às diferentes qualidades 
de inteligência; Participar de programas de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagem de 
aptidões e outros meios, a fim de contribuir para a futura adequação do indivíduo ao trabalho e sua conseqüente 
auto-realização; Identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios 
sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos psicológicos, para aconselhar o 
tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros 
especialistas; Prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino e das creches municipais, 
auxiliando na solução de problemas de ordem psicológica surgidos com alunos, colaborando para a compreensão 
e para a mudança do comportamento de educadores e educandos no processo ensino-aprendizagem; Elaborar 
projetos de capacitação à rede de ensino em relação à orientação sexual, prevenção às DST/AIDS e drogas, dentre 
outros; Elaborar programas de educação continuada aos educadores em geral, no que diz respeito ao 
desenvolvimento infantil, dificuldades de aprendizagem, fases da adolescência, respeitando-se as diferentes 
demandas escolares de acordo com sua área geográfica; Elaborar e participar de campanhas de prevenção às 
doenças transmissíveis (DST/AIDS), drogas e gravidez precoce, dentre outros; c) quando na área da psicologia 
social: Atuar junto a organizações comunitárias e em equipes multiprofissionais, diagnosticando, planejando e 
executando programas no âmbito da ação social para ajudar os indivíduos e suas famílias a resolver seus 
problemas e superar suas dificuldades; Dedicar-se à luta contra a delinqüência e fenômenos sociais emergentes, 
organizando e supervisionando programas e atividades educativas, sociais e recreativas em centros comunitários e 
equivalentes, para buscar a melhoria das relações interpessoais e intergrupais, estendendo-a ao contexto sócio-
histórico-cultural; Participar, juntamente com os profissionais das áreas de saúde, segurança, justiça e psicologia, 
dos programas federais, estaduais e municipais instituídos a partir da edição do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA); Planejar e apoiar ações destinadas ao suporte de crianças e adolescentes infratores que 
estejam em cumprimento de medidas sócio-educativas; Atender crianças e adolescentes em situação de risco ou 
em conflito com a Lei, bem como suas famílias, em programas de terapia familiar ou comunitária que estimulem 
o fortalecimento de vínculos familiares; Planejar, em articulação com os demais organismos envolvidos, 
governamentais ou não, ações destinadas à proteção de crianças e adolescentes violados ou ameaçados em seus 
direitos e daqueles que ameaçam ou violam o direito de terceiros; Elaborar e participar de campanhas de 
prevenção na área da ação social em geral, em articulação com os programas de saúde coletiva; Encaminhar, para 
assistência psicológica, indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos e/ou problemas de comportamento social; 
Participar, junto com profissionais do serviço social, da elaboração e execução de programas de assistência e 
apoio a grupos específicos de pessoas; Participar, junto com profissionais de serviço social, da elaboração e 
execução de programas que possam otimizar a reinserção social/familiar do paciente portador de sofrimento 
psíquico; Articular-se com a área de educação, visando parcerias em programas voltados à prevenção de doenças 
transmissíveis – DST/AIDS, drogas, orientação sexual e/ou qualquer outro que se julgue importante para 
contribuir no processo do desenvolvimento infantil/adolescente; Realizar visita domiciliar (VD) sempre que se 
faça necessário, visando dotar um ampla visão da realidade psicossocial á qual está inserido o indivíduo; d) 
quando na área da psicologia hospitalar ou da saúde: Desenvolver atividades psicoterápicas nos programas de 
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saúde coletiva, tais como hanseníase, diabetes, hipertensão e doenças sexualmente transmissíveis – DST/AIDS, 
entre outros, visando, através de técnicas psicológicas adequadas, individuais ou em grupos, a contribuição no 
processo de prevenção/acompanhamento ao paciente portador de qualquer uma dessas patologias; prestar 
assistência psicológica, individual ou em grupo, no âmbito ambulatorial ou hospitalar, aos familiares de pacientes 
portadores de patologias incapacitantes/crônicas, inclusive a pacientes em fase terminal; Prestar assistência 
psicológica, individual ou em grupo, ao paciente infantil ou adulto, em estado terminal, inclusive hospitalizado 
(incluindo-se ostomizados, cardíacos, renais, crônicos, com AIDS, câncer, dentre outros); Elaborar e participar de 
campanhas de prevenção na área da saúde em geral, em articulação com os programas de saúde coletiva; 
participar, articulando-se ao Programa de Saúde da Família (PSF), da execução de atividades envolvidas com 
saúde mental, inclusive no treinamento/capacitação das equipes de PSF, participando da educação continuada e 
reuniões de supervisão; Exercer atividades de interconsulta com equipe multidisciplinar em Hospital Geral; 
Desenvolver trabalhos utilizando técnicas psicoterápicas com equipe multidisciplinar que atue no Hospital Geral, 
visando um maior entrosamento entre equipes, preparando-a adequadamente para situações emergentes, no 
âmbito da equipe e/ou paciente-familiar; Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, ao paciente 
infantil ou adulto que se encontre momentaneamente hospitalizado, inclusive em estado pré/póscirúrgico, 
gestantes e outros; e) atribuições comuns a todas as áreas: Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e 
apoio referentes à sua área de atuação; Identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e 
projetos em sua área de atuação e propor medidas para a captação destes recursos, bem como acompanhar e/ou 
participar da execução dos programas e projetos, supervisionando e controlando a aplicação dos recursos; 
Orientar servidores em sua área de atuação para apuração de todos os procedimentos executados no âmbito de sua 
atuação, apurando seus resultados e efetuando o lançamento para efeito de registro e cobrança do SUS ou de 
outros órgãos conveniados; Trabalhar em equipe e em parceria com outros setores que visem ampliar o 
acompanhamento dos programas a serem executados nas áreas clínica, da saúde, da educação ou do trabalho; 
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço 
ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos em sua área 
de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas 
e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho  afetos ao Município, proporcionando condições 
instrumentais e sociais que facilitem o desenvolvimento da comunidade, bem como condições preventivas e de 
soluções de dificuldades, de modo a atingir os objetivos escolares, educacionais, organizacionais e sociais; 
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional; Executar outras tarefas, conforme 
determinação superior, de  acordo com as funções específicas de sua unidade administrativa e a natureza do seu 
trabalho. 
 
SERVENTE ESCOLAR 
Abrir e fechar o prédio da escola. Limpar as dependências das escolas, varrendo, encerando e lavando ladrilhos, 
pisos e vidraças. Manter a higiene das instalações sanitárias e da cozinha. Espanar móveis e janelas. Arrumar a 
cozinha, limpando geladeiras, lavando locais, recipientes e vasilhames. Prepara merenda escolar seguindo a 
orientação da supervisão. Solicitar junto à diretoria a aquisição do material de consumo, limpeza e de cozinha. 
Guardar as chaves da escola. Cumprir mandados externos. Executar outras atividades correlatas. 
 
SUPERVISOR ESCOLAR 
Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas potencialidades e atividades profissionais, através de 
assessoria técnico-pedagógica. Colaborar na elaboração de grades curriculares, adaptação de programas e 
organização de calendário escolar, para assegurar regularidade e eficácia ao processo educativo. Elaborar, avaliar 
e selecionar material didático a ser utilizado nas unidades escolares. Avaliar o trabalho pedagógico das unidades 
educacionais,  fim de aferir a validade dos métodos de ensino empregados e propor soluções que visem tornar o 
ensino mais eficiente. Orientar e supervisionar a aplicação de métodos, técnicas e procedimentos didáticos, bem 
como a execução dos planos e programas estabelecidos. Elaborar programa de habilitação e aperfeiçoamento dos 
recursos humanos na área de ensino e, uma vez aprovados, orientar, coordenar e controlar sua implantação. 
Participar de reuniões com pais, professores e demais profissionais de ensino. Colaborar na busca e seleção de 
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materiais didáticos indispensáveis à realização dos planos de ensino, juntamente com a direção das escolas. 
Promover conferências, debates e seções sobre temas pedagógicos, visando o aperfeiçoamento e a reformulação 
das técnicas aplicadas. Estimular o professor quanto à utilização da biblioteca, propiciando a realização nela de 
encontros para estudo e pesquisa. Avaliar o processo ensino-aprendizagem, examinando relatórios ou 
participando de conselhos de classe para aferir a eficácia dos métodos de ensino empregados e providenciar as 
reformulações adequadas. Participar do processo de composição caracterização e acompanhamento das classes, 
buscando o desenvolvimento do currículo adequado às necessidades e às possibilidades do educando. Participar 
do processo de avaliação e recuperação dos alunos. Planejar e supervisionar a execução de projetos que 
promovam a educação de crianças e adolescentes portadores de deficiências, explicando as técnicas especiais e 
adaptando métodos regulares de ensino para levá-los a uma integração social satisfatória e à realização 
profissional com ocupações compatíveis com as suas possibilidades e aptidões. Estudar e orientar o 
acompanhamento individual dos casos críticos identificados no processo de orientação, mantendo informados os 
pais e atualizados os respectivos registros. Promover a integração escola-família-comunidade, organizando 
reuniões com os pais, professores e demais profissionais de ensino. Proceder à avaliação e ao diagnóstico da 
criança, valendo-se de jogos, exercícios pedagógicos, conversas informais e outros recursos específicos, a fim de 
descobrir potencialidades e detectar áreas defasadas do aluno para definir e desenvolver o atendimento adequado. 
Participar de discussão e estudos de caso, debatendo com outros profissionais, problemas e situações 
apresentados, trocando informações técnicas, visando a prestação de um atendimento amplo e consistente ao 
aluno. Manter contato com os pais, orientando-os e explicando os objetivos do trabalho desenvolvido junto à 
criança para que colaborem e participem adequadamente do seu desenvolvimento. Participar efetivamente das 
atividades que objetivem a qualificação e o constante aperfeiçoamento dos profissionais de ensino. Executar 
outras atividades correlatas. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Elaborar o plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser 
prestada. Coletar e analisar juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas dos serviços. 
Planejar e desenvolver atividades específicas de assistência a indivíduos ou famílias e outros grupos da 
comunidade, realizando consultas de enfermagem, visitas domiciliares, testes de imunidade e vacinações. 
Realizar programas educativos para grupos das comunidades, ministrando cursos e palestras. Executar trabalhos 
específicos em cooperação com outros profissionais. Fazer estudos e previsão de materiais necessários ao 
desenvolvimento das atividades. Organizar e supervisionar os postos de saúde desta municipalidade. Executar 
outras atividades correlatas. 
 
TÉCNICO DE FARMÁCIA 
Realizar operações farmacotécnicas; Conferir fórmulas, efetuar manutenção de rotina em equipamentos, 
utensílios de laboratório e rótulos das matérias-primas; controlar estoques, fazer testes de qualidade de matérias-
primas, equipamentos e ambiente; Documentar atividades e procedimentos de manipulação farmacêutica; 
Receber, triar, armazenar e dispensar medicamentos; Orientar os consumidores, esclarecendo quando à utilização 
de determinado medicamento, conferindo e aviando receitas; Quando atua em laboratórios farmacêuticos, pode 
auxiliar no preparo de produtos e nos controle e manutenção de equipamentos e materiais; Atuar em farmácias de 
manipulação, bem como em farmácias hospitalares, homeopáticas e em diversas instâncias do setor público. 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Preparar as normas de trabalho visando a segurança do trabalhador. Fazer levantamentos dos acidentes já 
ocorridos em serviço e fora da lei. Organizar junto a CIPA, palestras e simpósios para difundir a segurança do 
trabalho, junto aos servidores da municipalidade. Executar outras atividades correlatas. 
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ANEXO II 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
EDITAL Nº 001/2012 

 

Nome completo:  

Identidade nº:  CPF:  

Código do cargo:  Cargo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS 
 

 Pelo presente instrumento, Eu,______________________________ declaro sob pena de incorrer em Prática 

de  Crime de Falsidade Ideológica que não disponho de recursos financeiros, que não recebo quaisquer rendimentos 

oriundos de aposentadoria ou pensão, que não exerço atividade remunerada ainda que na informalidade,  para arcar 

com o pagamento da Taxa de Inscrição para participar do Concurso Público Edital 001/2012, conforme item 06 do 

Edital 001/2012 a ser  realizado pela Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas-MG, sem prejuízos para o meu 

sustento e de minha família. ___________________, _____ de ______________ de 2012. 

 

___________________________________ 
Assinatura do  candidato. 

 

ATENÇÃO 
 
 

� Este requerimento NÃO dispensa o candidato do preenchimento da “FICHA DE INSCRIÇÃO” ou inscrição via 
internet. 

� Qualquer inveracidade contatada nos documentos comprobatórios de isenção de pagamento da taxa de inscrição será 
fato para o cancelamento da isenção/inscrição, tornando-se nulos todos os atos dela decorrentes. 

� Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos 
documentos apresentados, respondendo o mesmo por qualquer irregularidade constatada. 

� A solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser feita, obrigatoriamente, no 
período de 27 a 29 de agosto de 2012. 

� Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de isenção entregues ou remetidos fora do prazo estipulado. 
� A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no dia 11 de setembro de 2012, no Quadro de Avisos da 

Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas e no endereço eletrônico www.msmconsultoria.com.br 
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ANEXO III 
MODELO DE RECURSO DE QUESTÕES/GABARITO 

EDITAL Nº 001/2012 
  
 

 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO REALIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO 
 

Eu,_______________________________________ inscrito (a) no Concurso Público 

da Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas, sob inscrição n.º___________para o 

cargo de ________________________________________ venho requerer conforme 

item 18 do Edital do Concurso Público 001/2012. 

  Revisão da(s) questão(ões) / gabarito da(s) prova(s)  de : 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  Revisão da(s) questão(ões) / gabarito da(s) prova(s)  de : 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  Outro (especificar abaixo: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________, ______,DE ______________________________DE 2012. 

 

Ass._____________________________   Ass. _____________________________ 

Candidato                Procurador  


