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ANEXO I 
DEMONSTRATIVO DE CARGOS, REQUISITOS, JORNADA D ETRABALHO, VENCIMENTOS E VAGAS 

 
1.NÍVEL MÉDIO 

CÓD CARGO REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

201 Agente Administrativo Ensino Médio  40 h R$ 720,76 10 1 20 

202 Assistente de Plenário Ensino Médio 40 h R$ 622,00 2 1 4 

203 Recepcionista Ensino Médio 40 h R$ 622,00 2 1 4 

NOTAS: 
1. Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto nº. 

3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
2. Os Certificados/Diplomas de Conclusão deverão ser expedidos e registrados por Instituição de Ensino reconhecida pelo respectivo Conselho 

Estadual de Educação - CEE. 

 
2. NIVEL FUNDAMENTAL 
 

CÓD CARGO REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

101 
Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos – 
Contínuo 

Fundamental completo 40 h R$ 622,00 2 1 4 

NOTAS: 
1. Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto nº. 

3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
2. Os Certificados/Diplomas de Conclusão deverão ser expedidos e registrados por Instituição de Ensino reconhecida pelo respectivo Conselho 

Estadual de Educação – CEE. 

 
3. NIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CÓD CARGO REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

102 
Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos – Limpeza 
e Conservação 

Fundamental incompleto 40 h R$ 622,00 2 1 4 

103 
Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos – Copa e 
Cozinha 

Fundamental incompleto 40 h R$ 622,00 1 - 2 

NOTAS: 
1. Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto nº. 

3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
2. Os Certificados/Diplomas de Conclusão deverão ser expedidos e registrados por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação. 
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ANEXO II 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 

 
NÍVEL MÉDIO 

 
Agente Administrativo – Executar tarefas de apoio administrativo nas áreas de protocolo, arquivo, orçamento e finanças, pessoal, 

material e patrimônio, organização e métodos, coleta, classificação e registro de dados. Oferecer suporte ao desempenho das 
atividades legislativas mediante pesquisa e levantamento de informações necessárias à elaboração de proposições. Realizar serviços 
específicos de digitação de proposições legislativas, cartas, memorandos, minutas, tabelas e textos diversos e outras tarefas afins, 
necessárias ao desempenho eficiente do sistema administrativo e legislativo. Atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando 
recados, para obter ou fornecer informações. Duplicar documentos diversos, operando máquina própria. Executar outras tarefas 
estabelecidas pela chefia imediata. 
 
 

Assistente de Plenário – Realizar serviços de apoio administrativo e legislativo, mediante a redação de proposições, observadas as 

técnicas legislativas pertinentes, cartas, ofícios, memorandos, minutas, textos diversos e outras tarefas afins. Prestar auxílio à Mesa 
Diretora e aos parlamentares em reuniões plenárias e em compromissos oficiais. Assistir aos parlamentares nas reuniões de 
comissões, audiências públicas e outros eventos. Acompanhar matérias legislativas e as publicações oficiais de interesse da Mesa 
Diretora. Elaborar pautas de sessões do Plenário e de reuniões de comissões. Assistir à Mesa nas sessões legislativas ordinárias e 
extraordinárias. Lavrar atas das reuniões das comissões e de cada sessão legislativa. Fazer leituras de atas e de matérias do 
expediente em Plenário, além de outras atividades estabelecidas pela chefia imediata. 
 

Recepcionista – Recepcionar e atender ao público interno e externo, buscando identificá-lo e encaminhá-lo aos setores competentes. 

Marcar entrevistas ou consultas e receber visitantes. Agendar serviços. Atender a ligações telefônicas. Controlar o fluxo de papéis, 
observando regras de protocolo. Observar normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos seus portadores, 
notificando seguranças sobre presenças estranhas. Executar outras atribuições afins. 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL  
 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Contínuo – Executar serviços administrativos internos e externos, responsabilizando-

se pelo encaminhamento de correspondências, de processos ou quaisquer outros documentos, tirando cópias dos mesmos e 
encadernando-os, quando necessários. Efetuar serviços bancários e de correios, depositando ou apanhando o material e entregando-
o aos destinatários. Operar equipamentos de escritório. Acondicionar, selecionar e transportar correspondências, documentos, objetos 
e valores, dentro e fora da instituição. Auxiliar na secretaria. Operar equipamentos de escritório. Transmitir mensagens orais e 
escritas. Executar serviços de arquivo em geral. Executar outras atribuições afins. 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Limpeza e Conservação – Auxiliar nas tarefas de limpeza, higienização e 

desinfecção. Arrumar estantes, armários, depósitos, transportando, entregando e descarregando materiais, observando cuidados com 
materiais e produtos, de acordo com as normas do setor. Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e 
depositando-os de acordo com as determinações. Coletar, seletivamente, lixo orgânico e inorgânico das lixeiras e cestas localizadas 
nos prédios municipais, ensacando-os adequadamente, e efetuando sua disposição final, conforme orientação superior; conservar 
banheiros e cozinhas, efetuando a reposição de materiais como sabão, sabonete, toalhas, panos de mão, de copa e de chão, papel 
toalha e papel higiênico. 
 
 

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Copa e Cozinha – Lavar louças e utensílios de copa cozinha. Limpar as 

dependências da cozinha. Zelar pela manutenção dos equipamentos da cozinha. Operar equipamentos referentes ao preparo, 
aquecimento e refrigeração de alimentos (fogão, geladeira, freezer etc). Fazer levantamento de materiais referentes ao seu trabalho, 
em conjunto com o administrativo, para aquisição e/ou reposição. Executar outras atribuições afins. 
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ANEXO III 
DEMONSTRATIVO DAS MODALIDADES DE PROVA, NÚMERO DE QUESTÕES E TOTAL DE PONTOS 

 
 

 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO PROVA DISCIPLINA 
QTD. DE 

QUESTÕES 
VALOR 
UNITÁRIO 

TOTAL 

Agente Administrativo 
Assistente de Plenário 
Recepcionista 
 

Conhecimentos 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Matemática 10 2,5 25,0 

Noções de Informática 05 2,5 12,5 

Conhecimentos Específicos 15 2,5 37,5 

TOTAL DE PONTOS 100,0 
 
 
 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL  

CARGO PROVA DISCIPLINA 
QTD. DE 

QUESTÕES 
VALOR 
UNITÁRIO 

TOTAL 

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - 
Contínuo 

 
Conhecimentos 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Matemática 10 2,5 25,0 

Conhecimentos Específicos 10 2,5 25,0 

TOTAL DE PONTOS 75,0 
 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGO PROVA DISCIPLINA 
QTD. DE 

QUESTÕES 
VALOR 
UNITÁRIO 

TOTAL 

Auxiliar Operacional e Serviços Diversos – 
Limpeza e Conservação 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – 
Copa e Cozinha 

Conhecimentos 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Matemática 10 2,5 25,0 

Conhecimentos Específicos 10 2,5 25,0 

TOTAL DE PONTOS 75,0 
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ANEXO IV 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE CONHECIMENTOS 

 
 

NÍVEL MÉDIO: Agente Administrativo, Assistente de Plenário, Recepcionista. 

 
Conhecimentos Gerais 

 

Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais. Textualidade: coesão e coerência. A 

Intertextualidade na produção de textos. Tipologia textual. Variação Linguística: emprego da linguagem formal e da informal. Aspectos 
morfossintáticos da língua: emprego das classes de palavras, sintaxe do período, sintaxe das relações, concordância nominal e 
verbal, regência nominal e verbal, ocorrência de crase. A semântica da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que 
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação gráfica. 
 

Matemática – Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas lógicos; Situações-Problema). 

Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; problemas. 
Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Números e grandezas 
proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem e juros simples; Sistemas 
de Medidas decimais e não decimais. Números Reais. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e Frações 
Algébricas. Equações e Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito, gráfico, 
propriedades e raízes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, Combinações e Permutações Simples e 
com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de Probabilidades; Dependência de Eventos. Progressões: 
Progressões Aritmética e Geométrica com seus conceitos, propriedades e adição de termos. Geometria Euclidiana Plana: Conceitos 
primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Teorema de Tales; Semelhança de triângulos; Relações 
métricas no triângulo retângulo; Áreas de figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de Superfície e volume 
dos principais Sólidos Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de Frequências e Gráficos. 
 
 

Noções de Informática – Computadores desktop, notebooks e periféricos. Componentes físicos de um computador (hardware). 

Conexões físicas entre computadores e periféricos. Conexões físicas de rede. Redes wireless. Conceitos fundamentais sobre 
sistemas operacionais e organização de informações em um computador. Sistemas de arquivos utilizados nos ambientes operacionais 
Linux e Windows. Conceitos sobre Internet e redes de computadores: serviços, protocolos, segurança e casos de uso. Suites de 
aplicativos para escritório (Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, BrOffice). Aplicativos diversos associados a serviços da Internet, 
como navegadores de Web e leitores de email, entre outros. Mecanismos de busca na Web (uso racional e eficiente). Acesso e troca 
de dados e recursos pela Internet e redes locais de computadores. Técnicas e políticas de backup. Segurança em computação 
doméstica e corporativa: considerações sobre os diversos malware, como vírus e worms. Conceitos básicos de firewall. 

 
Conhecimentos Específicos 

 

 

Agente Administrativo – Processo organizacional (planejamento, coordenação, direção, organização e controle). Planejamento 

estratégico.  Processo decisório. Mudança organizacional. Comportamento Organizacional: motivação, liderança, comunicação, 
trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, poder e autoridade.  Administração de materiais e patrimônio: dimensionamento e 
controle de estoques, gestão de almoxarifado e administração de compras. Arquivos: finalidade, classificação, acessórios, fases, 
técnicas, sistemas e métodos de arquivamento. Protocolo: finalidade, objetivos e atividades gerais. Noções sobre construção e 
interpretação de tabelas e gráficos estatísticos. Comunicação oficial: características (formalidade, uniformidade, clareza, precisão, 
concisão e harmonia). Elaboração de Documentos Oficiais (relatório, ofício, memorando, carta, ata, despachos, portaria, ordem de 
serviço, requerimento). Ética aplicada ao trabalho: distinção entre ética e moral, campo da ética, solução ética de problemas. Ética no 
serviço público. Administração Pública: art. 37 da Constituição Federal. Administração Pública direta e indireta. Servidores Públicos: 
arts. 39 a 41 da Constituição Federal. Dos Municípios: arts. 29 a 31 da Constituição Federal. Noções sobre Contratos administrativos. 
Temas da atualidade (referente ao Município de Pedreiras, ao Estado do Maranhão e ao Brasil). 
 

Assistente de Plenário – Processo organizacional (planejamento, coordenação, direção, organização e controle). Comportamento 

organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal). Administração de materiais e 
patrimônio. Serviço de arquivo: tipos de arquivos, acessórios do arquivo, fases, técnicas, sistemas e métodos de arquivamento. 
Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Comunicação Oficial: elaboração de documentos oficiais 
(relatório, ofício, memorando, carta, ata, despachos). Administração Pública: art. 37 da Constituição Federal. Administração Pública 
direta e indireta.  Ato administrativo: conceito, atributos, elementos, discricionariedade e vinculação. Servidores Públicos – arts. 39 a 
41 da Constituição Federal. Processo Legislativo – arts. 59 a 69 da Constituição Federal. O Município na ordem constitucional vigente 
– arts. 29 a 31 da Constituição Federal. Lei Orgânica do Município de Pedreiras. Regimento Interno da Câmara de Vereadores do 
Município de Pedreiras. 
 

Recepcionista – Técnicas de atendimento ao público. Qualidade no atendimento. Comunicação telefônica. Programação de trabalho, 

organização de tarefas, gerenciamento do tempo. Protocolo: recepção, classificação, registro, distribuição de documentos. Noções de 
arquivamento: conceito de arquivo, tipos de arquivos, fases e técnicas de arquivamento. Operação de equipamentos de escritório: 
copiadoras, impressoras de computador, facsímile. Ética e sigilo profissional. Relações humanas. Trabalho em equipe. Administração 
de conflitos. Comportamento profissional: comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse, eficiência, tolerância, 
objetividade, liderança, iniciativa. 
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NÍVEL FUNDAMENTAL: Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Contínuo.  

 
Conhecimentos Gerais 

 

Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. As relações de sentido: os elementos 

coesivos/argumentativos. Variações linguísticas. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que 
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido.  A semântica da frase: noção de conotação, denotação, 
polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade. Ortografia. Emprego das Classes de Palavras. 
 

Matemática – Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas lógicos; Situações- 

Problema). Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; 
problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Números e 
grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem e juros simples; 
Sistemas de Medidas decimais e não decimais. Números Reais. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e 
Frações Algébricas. Equações e Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Equações do 2° Grau: Conceito, 
resolução e raízes. Geometria Euclidiana Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; 
Teorema de Tales; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de figuras planas poligonais e 
circulares. Geometria Espacial: Cálculo de Superfície e volume dos principais Sólidos Geométricos. Noções de Estatística: Médias, 
Distribuição de Frequências e Gráficos. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Contínuo – Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a 

função. Ética e cidadania. Relações humanas no trabalho. Tipos de documentos (ata, ofício, lei, resolução, memorando, mensagem, 
exposição de motivos, etc). Processo Legislativo (iniciativa, fase constitutiva, fase complementar). Espécies normativas: emenda, lei 
complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto, decreto legislativo, portaria e resolução. Operação de 
equipamentos de escritório: fotocopiadora, fax, telefone. Localidades geográficas e fatos históricos. Prevenção de acidentes. Noções 
gerais de organização e disciplina geral. Notícias nacionais atuais referentes aos temas socioeconômicos e políticos veiculadas pela 
imprensa escrita, falada e televisiva. Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedreiras. Aspectos econômicos, históricos, 
geográficos e culturais do Estado do Maranhão e do Município de Pedreiras. 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Limpeza e Conservação; Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos – Copa e Cozinha.  

 
Conhecimentos Gerais 

 

Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. As relações de sentido: os elementos 

coesivos/argumentativos. Gêneros textuais. Variações linguísticas. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as 
partes que compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. A semântica da frase: noção de conotação, 
denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade. Ortografia. 
 

Matemática – Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Situações-Problema). Sistema de 

Numeração Decimal. Números Naturais: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo 
Comum; problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas. Sistemas de Medidas decimais e não decimais. 
Sistema monetário. Noções de Geometria: Conceitos primitivos, Ângulos, Triângulos, Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Áreas 
de figuras planas. Volumes dos principais sólidos. 

 
Conhecimentos Específicos 

 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Limpeza e Conservação – Noções de limpeza e higiene. Destinação do lixo. 

Produtos apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc. Conhecimentos e uso dos utensílios de 
trabalho. Noções de Hierarquia. Limpeza interna e externa: banheiros; móveis e utensílios. Noções básicas de segurança no trabalho. 
Principais serviços e tarefas a serem realizados. Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Estado do Maranhão e 
do Município de Pedreiras. 
 

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Copa e Cozinha – Serviços de copa e cozinha. Serviços de limpeza. Requisição de 

materiais necessários aos seus serviços. Estoque de produtos. Conservação do mobiliário. Postura profissional e apresentação 
pessoal. Equipamentos de segurança. Relacionamento Humano. Princípios fundamentais para o bom atendimento. Relações 
humanas no trabalho. Atribuições do cargo. Saúde: riscos de contaminação de alimentos; saneamento básico; Prevenção da saúde – 
EPI (Equipamento de Proteção Individual); coleta seletiva de lixo; riscos ambientais/ contaminantes (produtos químicos); 
armazenamento e guarda de produtos e alimentos (normais gerais). Limpeza e higienização de utensílios e equipamentos de cozinha. 
Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Estado do Maranhão e do Município de Pedreiras. 
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ANEXO V 
REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO DIFERENCIADO OU COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE QUE SE DECLARA PORTADOR 

 

REQUERIMENTO 

 

À Coordenação de Concurso Público, 

___________________________________________________________________________, candidato (a) inscrito(a) no 

Concurso Público da Câmara Municipal de Pedreiras - MA , Inscrição nº. _______________, residente no (a) 

_______________________________________________________________________________________________,nº. ________, 

bairro _________________________________ cidade _______________________________________________________, fones 

(____) _______________________________________, requer: 

 

comprovar ser portador de deficiência conforme laudo médico em anexo (o laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a 
provável causa da deficiência). 
  

solicitar disponibilização de atendimento diferenciado para fazer as provas do referido Concurso Público conforme laudo ou 
atestado médico em anexo. Atendimento diferenciado requerido: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________. 

 

 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

 

________________, ________ de ______________ de ________. 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

RG: ____________________________ 

CPF: ___________________________ 

 
Nº. Fls.: ________ 
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ANEXO VI 
MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

 
 
 

CAPA DE RECURSO 

 
SOLICITAÇÃO 

 
À Comissão Organizadora. 
 
IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome:  ________________________________________________________________________________________  
Número de Inscrição:  ____________________________________________________________________________  
CPF: ________________________________________________________________________________________ 
Inscrito para o cargo de __________________________________________________, no Concurso Público para Provimento de 
Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Pedreiras - MA, solicito, conforme especificações inclusas (assinalar 
e preencher, conforme o caso): 

[    ] revisão do indeferimento de inscrição 

[    ] revisão do Gabarito Oficial e/ou formulação de questões da Prova de Conhecimentos 

[    ] revisão da classificação no Concurso Público, indicada no Resultado Final 

[    ] ______________________________________________________________ 

 
_________________________, _____ de ____________ de ________. 

 
____________________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
INSTRUÇÕES 

O candidato deverá: 

 Datilografar ou digitar o recurso e entregá-lo de acordo com as especificações estabelecidas neste Edital. 

 Usar formulário de recurso individual para cada questão e apenas uma capa. 

 Identificar-se apenas nesta capa. 

 Apresentar argumentação lógica e consistente. 
Atenção! O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso. 

Código (para uso da FSADU): 
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FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
ALEGAÇÃO / JUSTIFICATIVA 

Código (para uso da FSADU): 
 
 


