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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
O Prefeito Municipal de Nova Iguaçu de Goiás - GO, através de seu Prefeito
Municipal, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no Art. 37 da Constituição
Federal e mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais
aplicáveis, TORNA PÚBLICO aos interessados que estarão abertas as inscrições para o
CONCURSO PÚBLICO para Admissão de Pessoal, pelo Regime Estatutário, conforme abaixo
discriminado:
1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela KLC
– CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., sob o acompanhamento e fiscalização da
Comissão instituída pelo Decreto nº 23/2019, de 22 de julho de 2019.
1.1.1 O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas e formação de CR –
Cadastro de Reservas.
1.1.2 O programa das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital.
1.1.3 As atribuições dos cargos encontram-se dispostas no Anexo II deste Edital.
1.1.4. Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização das
provas e demais eventos, por telefone ou e-mail. O candidato deverá observar rigorosamente
as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço
eletrônico www.klcconcursos.com.br.
1.

NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS, TAXA DE
INSCRIÇÃO, REQUISITOS E DEMAIS VANTAGENS
C/ Vaga
Reserva
H s
Técnica

Nomenclatura

Venc.
(R$)

Requisitos Especiais

Agente de Limpeza Urbana 40

25

75

998,00

Alfabetizado.

Analista Coordenador de 40
Projetos Educacionais

01

03

1.500,00 Curso superior em Pedagogia.

Analista
Técnico
Recursos Humanos

em 40

01

03

2.000,00 Curso superior em Gestão de Recursos
Humanos ou Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos ou em Recursos
Humanos.

Assistente Social

40

01

03

1.800,00 Curso superior em Serviço Social e
registro no conselho.

Auxiliar de Serviços Gerais

40

20

60

998,00

Controlador Interno

40

01

03

2.500,00 Curso superior em Ciências Contábeis,
Economia ou Gestão em Administração
Pública.

Enfermeiro

40

02

06

2.000,00 Curso superior em Enfermagem e
registro no conselho.

Alfabetizado.
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Farmacêutico

40

02

06

2.000,00 Curso superior em Farmácia e registro no
conselho.

Motorista

40

03

09

998,00

Alfabetizado e, no mínimo, CNH categoria
D”.

Motorista de Ambulância

40

03

09

998,00

Alfabetizado e, no mínimo, CNH categoria
D”.

Operador de Máquina 40
Pesada Classe “A”

02

06

1.500,00 Ensino médio completo e CNH, no
mínimo, categoria “C”.

Técnico de Informática

40

01

03

1.020,00 Ensino médio completo e curso técnico
na área de informática.

Técnico em Enfermagem

40

02

06

1.020,00 Ensino médio completo, curso específico
e registro no conselho.

de 40

01

03

1.500,00 Ensino médio completo, curso em
informática e em redação oficial.

Técnico Supervisor
Almoxarife

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições ficarão abertas:
- Entre às 09 horas do dia 02 de setembro até às 23 horas e 59 minutos do dia 23 de
setembro de 2019, através do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br .
2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
www.klcconcursos.com.br, durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao
Concurso Público e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir
os dados via Internet e imprimir o boleto bancário; os valores da inscrição serão direcionados
para conta especifica de titularidade do Município de Nova Iguaçu de Goiás (Banco do Brasil,
Agência 3710-9, conta corrente 20238-X), e ficará sob sua custódia.

2.2.1.1. O valor da Taxa de Inscrição constante deste edital são as seguintes:
ESCOLARIDADE
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
EM R$
Alfabetizado
50,00
Ensino Médio
70,00
Ensino Superior
100,00

2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia
25/09/2019;
2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 25/09/2019, disponível no endereço
eletrônico www.klcconcursos.com.br, somente poderá ser impresso até as 23h59min. do dia
24/09/2019;
2.2.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do
pagamento do valor da inscrição;
2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia
25/09/2019, não serão aceitas;
2.2.6. A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública não se responsabiliza por solicitações
de inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha
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de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados;
2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome e sobrenome corretamente e
indicar o cargo para o qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e
sobrenome terá sua inscrição indeferida.
2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da
inscrição.
2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição,
arcando com as eventuais consequências de erros de preenchimento daquele documento.
2.2.10. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candidato observar
atentamente as informações sobre a aplicação das provas.
2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira
responsabilidade do candidato.
2.2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo.
2.2.12.1. O candidato que realizar mais de uma inscrição, em cargos diferentes, deverá no dia
da prova, comparecer ao local e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a prova a ela
correspondente, caso haja coincidência do dia e do horário de realização das provas, sendo
assim, considerado faltoso nas demais opções.
2.2.13. Haverá devolução da importância paga a título de taxa de inscrição nos seguintes casos:
pagamento realizado em duplicidade, a maior, fora do prazo, não realização, suspensão ou
anulação do concurso público.
2.2.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente,
DOC, ordem de pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não
as especificadas neste Edital.
2.3 - O candidato classificado no concurso público de que trata este Edital só poderá ser
admitido no cargo se atendidas às seguintes exigências:
2.3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos
do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal, sendo assegurado aos estrangeiros o ingresso nos
termos do artigo 37, inciso I, da CF/88, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na
Legislação vigente.
2.3.2. Estar em gozo de direitos políticos.
2.3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes
de votação ou certidão da Justiça Eleitoral.
2.3.4. Apresentar Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de
candidato do sexo masculino.
2.3.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse.
2.3.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por Médico
do trabalho indicado pelo município.
2.3.6.1. Não estar afastado junto ao INSS na data limite para admissão.
2.3.7. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos.
2.3.8. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo
com a legislação em vigor.
2.3.9. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado;
2.3.10. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo ou função pública,
ressalvados os casos de acúmulo previstos na Constituição Federal;
3. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DO RESULTADO DA
ANÁLISE
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3.1 - Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto Federal nº
6.593/2008, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, no período de
02 a 04 de setembro de 2019, através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção
(Anexo III) que será disponibilizada no site www.klcconcursos.com.br. Essa ficha preenchida e
impressa, em duas vias, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu de Goiás,
no Protocolo Geral, na Rua Tiradentes, nº 95 - Centro, no horário das 08h00min. às 11h00min.
e das 13h00min às 16h30min.
3.1.1 - Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição o candidato que:
I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico,
de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; e
3.1.2 - O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato,
contendo:
I - indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e
II - A não apresentação do documento para comprovar a condição de que trata o inciso I do
item 3.1.2 ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no
indeferimento do pedido de isenção.
3.1.3 - O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da
taxa de inscrição será divulgado no dia 16 de setembro de 2019, pelo site
www.klcconcursos.com.br.
3.1.4 - Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os
candidatos que tiverem indeferida sua solicitação de inscrição, deverão providenciar no site a
impressão do boleto para pagamento dentro do prazo estipulado, ou seja, proceder a
impressão do boleto até às 23hs59min do dia 24 de setembro de 2019, e efetuar o pagamento
até o dia 25 de setembro de 2019.
4. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE
4.1. As pessoas PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal é assegurado o direito de inscrição
para o cargo em Concurso Público, desde que o exercício do cargo seja compatível com
a deficiência de que são portadoras.
4.1.1. Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que
regulamenta a Lei 7.853/89, fica reservado aos Portadores de Necessidades Especiais 5%
(cinco por cento) das vagas ofertadas para cada cargo.
a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não se
reservando vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais;
b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, de
modo que o numero de vagas destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais seja
igual ao número inteiro subseqüente.
4.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão
preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.
4.1.3. Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no
art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.
4.1.4. As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº
3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios
de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para
todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser
requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de inscrição especial.
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4.1.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição,
deverão encaminhar via email – klcconsultoria@hotmail.com -, até o dia 24/09/2019, os
seguintes documentos:
a) Laudo médico original e expedido no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término
das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável
causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da prova, informando
também o seu nome, documento de identidade (R.G) e opção de cargo;
4.1.6. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova,
deverão encaminhar a solicitação de “condição especial”, via email –
klcconsultoria@hotmail.com - , até o dia 24/09/2019, devendo anexar ao pedido um
atestado médico recente informando a espécie e o grau ou nível de deficiência da qual é
portador.
4.1.7. Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico.
4.1.8. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e
letra correspondente a corpo 24.
4.1.9. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão
considerados como não PNE e não terão prova especialmente preparada, sejam quais forem os
motivos alegados.
4.1.10. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo
a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a
pontuação destes últimos.
5. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS
5.1 - O Concurso Público será de prova escrita objetiva, prova prática e prova de aptidão física.
5.1.1 - A duração da prova será de 3h (três horas), já incluído o tempo para preenchimento da
folha de respostas.
5.1.2 - O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos, munido 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.
5.1.3 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões
de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D). Cada questão terá
apenas 01 (uma) alternativa correta. Na prova escrita será atribuída pontuação 0,0 (zero) a
questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras ou preenchidas
a lápis.
5.1.4 - 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.
5.1.5 - Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie,
utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP,
"WALKMAN" ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização
_________________________________________________________________________________________
Rua Tiradentes nº 45 – Centro – CEP 76495-000 – Fone/Fax: (62) 3381-3159 – Nova Iguaçu de Goiás - GO

Prefeitura Municipal

Nova Iguaçu de Goiás www.novaiguacu.go.gov.br CNPJ: 33.331.661/0001-59
Trabalho que você vê.
Gestão – 2017/2020
____________________________________________________________________

das provas. Os aparelhos "celulares" deverão ser desligados e deixados sobre a mesa do fiscal
de sala até o término da prova.
5.1.6 - O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um
dos objetos especificados acima será automaticamente eliminado do concurso, ficando
assegurado ao mesmo o direito do contraditório e ampla defesa.
5.1.7 - É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova.
5.1.8 - Será, também, eliminado do concurso o candidato que incorrer nas seguintes situações:
deixar o local de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade
os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar
a realização das provas; estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas
estranhas, por qualquer meio; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para
outros; deixar de atender às normas contidas no caderno de provas e às demais orientações
expedidas pela organização do concurso, ficando assegurado ao mesmo o direito do
contraditório e ampla defesa.
5.1.9 - As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta,
na 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, mesmo que uma delas esteja correta.
5.1.10 - A Folha de Respostas, cujo preenchimento e de responsabilidade do candidato, e o
unico documento valido para a correçao e devera ser entregue no final da prova ao fiscal de
sala, juntamente com o Caderno de Questoes.
5.1.11 - Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão
não respondida ou que contenha mais de uma resposta, ainda que uma delas esteja correta.
Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidato.
5.1.12 - Após adentrar à sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá,
sob qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala;
5.1.13 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora
do horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar
ao Fiscal da Sala a respectiva folha de respostas.
6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

6.1. Será divulgada no dia 02 de outubro de 2019 a relação dos candidatos que tiveram suas
inscrições homologadas, assim como a (s) data (s) e o (s) e o local de realização das provas. A
relação será afixada em Edital na Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu de Goiás - GO e
disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público
www.klcconcursos.com.br. É de responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos
locais de prova.

7. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
7.1. Para os cargos de Analista Coordenador de Projetos Educacionais, Analista Técnico
em Recursos Humanos, Assistente Social, Controlador Interno, Enfermeiro e
Farmacêutico a avaliação constará de prova escrita objetiva (eliminatória) e prova de títulos.
A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) questões, avaliada na escala de
0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:
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Tipo de prova
Conhecimentos
Específicos
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

Nº de
questões
15

Valor de cada
questão
4,0

03
07

4,0
4,0

Valor total das
questões
60,0 pontos
12,0 pontos
28,0 pontos

A classificação final será efetuada pelo somatório dos pontos obtidos por cada candidato nas
duas provas (prova escrita e prova de títulos).
7.2. Para os cargos de Técnico de Informática, Técnico em Enfermagem e Técnico
Supervisor de Almoxarife a avaliação constará de prova escrita objetiva (eliminatória). A
prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) questões, avaliada na escala de 0,0
(zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:
Tipo de prova
Conhecimentos
Específicos
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

Nº de
questões
12

Valor de cada
questão
4,0

05
08

4,0
4,0

Valor total das
questões
48,0 pontos
20,0 pontos
32,0 pontos

A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada
candidato.
7.3. Para os cargos de Motorista, Motorista de Ambulância e Operador de Máquina Pesada
Classe “A” a avaliação constará de prova escrita objetiva e prova prática, ambas de caráter
eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) questões, avaliada
na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:
Tipo de prova
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Matemática

Nº de
questões
05
10
10

Valor de cada
questão
4,0
4,0
4,0

Valor total das
questões
20,0 pontos
40,0 pontos
40,0 pontos

A nota final será calculada através da média aritmética dos pontos obtidos por cada candidato
nas duas provas (prova escrita e prova prática). A classificação final será efetuada pela ordem
decrescente da nota final obtida por cada candidato.
7.4. Para os cargos de Agente de Limpeza Urbana e Auxiliar de Serviços Gerais, a avaliação
constará de prova escrita objetiva (eliminatória). A prova escrita objetiva será composta por
20 (vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro
abaixo:
Tipo de prova
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Matemática

Nº de questões
05
10
05

Valor de cada
questão
5,0
5,0
5,0

Valor total das
questões
25,0 pontos
50,0 pontos
25,0 pontos
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A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada
candidato.
8. DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
8.1 A Prova Escrita Objetiva está prevista para ser aplicada no dia 27 de outubro de 2019,
sendo que o horário e o local serão divulgados quando da publicação do Edital de Homologação
das Inscrições previsto para o dia 02 de outubro de 2019:
8.1. EXCEPCIONALMENTE, dependendo do número de candidatos inscritos a data prevista no
item 8.1. poderá ser alterada.
9. DA PROVA PRÁTICA
9.1. A prova prática está prevista para o dia 10 de novembro de 2019.
9.1.1. O horário e local serão divulgados no dia 05 de novembro de 2019, quando da
divulgação do resultado preliminar da prova escrita objetiva.
9.2. Serão convocados para a Prova Prática:
9.2.1. Motorista – os 15 (quinze) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem
decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova
Escrita;
9.2.2. Motorista de Ambulância – os 15 (quinze) primeiros classificados na Prova Escrita, em
ordem decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados
na Prova Escrita;
9.2.3. Operador de Máquina Pesada Classe “A” – os 10 (dez) primeiros classificados na
Prova Escrita, em ordem decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral
de classificados na Prova Escrita;
9.3. Em caso de empate será aplicado o seguinte critério:
a) que tiver mais idade considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento;
9.4. Os candidatos classificados na prova escrita que não forem convocados para a prova
prática, estarão automaticamente eliminados do concurso público.
10. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

10.1. A prova prática para os cargos de Motorista e Motorista de Ambulância constará em
dirigir o veículo de forma adequada, partindo do local em que se encontram, sem cometer erros
ou demonstrar insegurança que ofereça risco para si, para os avaliadores e para o
equipamento, atendendo as orientações de execução definidas pelo avaliador, de forma
adequada, atendendo aos critérios indicados. Ao final do teste o veículo deverá ser conduzido,
se for o caso, ao seu local de origem.
10.1.1. O exame de direção veicular será realizado em percurso comum a todos os candidatos,
a ser determinado no dia da prova, com duração máxima de até 06 (seis minutos), onde será
avaliado o comportamento do candidato com relação aos procedimentos a serem observados
durante o trajeto, as regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do veículo, tais
como: rotação do motor, uso do câmbio, freios, localização do veículo na pista, velocidade
desenvolvida, obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica, como
também outras situações durante a realização do exame.
10.1.2. No decorrer do trajeto serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos
conforme quadro a seguir:
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CATEGORIA DA FALTA
PONTOS A SEREM DESCONTADOS
Falta Grave
10,0
Falta Média
7,0
Falta Leve
5,0
Obs: A tipificação das faltas acima mencionadas encontra-se discriminada nos incisos II, III e
IV, Artigo 19 da Resolução 168/2004-CONTRAN.
10.1.3. O candidato que durante a realização da Prova Prática cometer qualquer tipo de falta
prevista no inciso I, artigo 19, da Resolução 168/2004-CONTRAN, será automaticamente
eliminado do Concurso.
10.1.4. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar, no mínimo, a carteira
de habilitação categoria “D”, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização
da Prova Prática, sem a qual não poderá realizar a prova:
10.1.5. Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento ou
outro documento que não seja a carteira de habilitação.
10.1.6. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente
eliminado.
10.1.7. O candidato que não conseguir ligar e movimentar o veículo em, no máximo, 01 (um)
minuto, será automaticamente eliminado do Concurso Público.
10.2. Para os candidatos aos cargos de Operador de Máquina Pesada Classe “A” , a prova
prática constará em ligar o equipamento, efetuar as verificações necessárias e dirigir até local
determinado e executar tarefas próprias do equipamento, de acordo com o caso apresentado
pelo examinador técnico da área, com duração máxima de 5(cinco) minutos. (valor 100,0
pontos).
10.2.1. O candidato que não conseguir ligar e movimentar o equipamento em, no máximo, 01
(um) minuto, será automaticamente eliminado do Concurso Público.
10.2.2. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará
automaticamente eliminado do Concurso Público.
10.2.3. O melhor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como
parâmetro para calcular a nota dos demais participantes da referida Prova Prática.
10.2.4. Cada falta cometida será descontado 5,0 (cinco) pontos.
10.2.5. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar, no mínimo, a carteira
de habilitação categoria “C” a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização
da Prova Prática, sem a qual não poderá realizar a prova.
10.2.6. Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento ou
outro documento que não seja a carteira de habilitação.
10.2.7. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente
eliminado.
10.3. A Prova Prática terá caráter eliminatório e será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 100,0
(cem) pontos, devendo o candidato obter 50,0 (cinquenta) pontos ou mais para ser
considerado aprovado.
10.4. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas
determinados, e sob nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova,
sendo atribuída a nota 0,00 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo
alegado.
10.5. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as
circunstâncias alegadas, tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou
temporárias, deficiências, estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou
outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica
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do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de acordo com o
escalonamento previamente efetuado pela KLC o qual será realizado de forma aleatória.
11. DA PROVA DE TÍTULOS
11.1. Os documentos relativos aos Títulos, aos candidatos inscritos para os cargos de Analista
Coordenador de Projetos Educacionais, Analista Técnico em Recursos Humanos,
Assistente Social, Controlador Interno, Enfermeiro e Farmacêutico deverão ser entregues,
EXCLUSIVAMENTE, no dia da aplicação da Prova Objetiva, ao fiscal da sala de prova.
11.2. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que
não entregar o Título não será eliminado do Concurso Público.
11.3. Os documentos comprobatórios dos Títulos deverão ser acondicionados em ENVELOPE
LACRADO, contendo na sua parte externa, o nome do candidato, número de inscrição e cargo
para o qual está concorrendo, bem como, o número do documento de identidade. TODOS os
documentos deverão ser apresentados em CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA EM
CARTÓRIO.
11.3.1. O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado.
11.3.2. Não serão analisados, sendo automaticamente desconsiderados, os envelopes que
estiverem em desacordo com os itens 11.3. e 11.3.1. deste Edital.
11.3.3. Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS.
11.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e
Certificados definitivos de conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida pelo MEC
– Ministério da Educação, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da
instituição e do responsável pela expedição do documento.
11.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões,
atestados, e outros documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso,
deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação
de grau, bem como deverão ser expedidos por Instituição reconhecida pelo MEC – Ministério
da Educação, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do
responsável pela expedição do documento.
11.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.
11.6. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos
documentos de Títulos.
11.7. Não será aceito entrega ou substituições posteriores ao período determinado, bem como,
Títulos que não constem nas tabelas apresentadas neste Capítulo.
11.8. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados.
11.9. Quanto ao contido nas alíneas a), b) e c) os Títulos não poderão ser contados
cumulativamente, sendo pontuado o de maior grau.
11.10. A prova de títulos terá caráter classificatório.
11.11. A pontuação da prova de títulos será atribuída somente aos candidatos aprovados, ou
seja, que auferirem a nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos na prova objetiva.
11.12. As cópias autenticadas dos documentos entregues não serão devolvidas e farão parte
integrante da documentação do Concurso Público.
11.13. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir:

TÍTULOS

VALOR
UNITÁRIO /
VALOR
MÁXIMO

COMPROVANTE
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a) Doutorado, concluído até a data de
apresentação dos títulos, desde que
relacionada à área do cargo pretendido.
b) Mestrado, concluído até a data de
apresentação dos títulos, desde que
relacionada à área do cargo pretendido.
c)
Pós-Graduação
Latu
Sensu
(especialização) relacionada à área do cargo
pretendido, com carga horária mínima de
360 horas, concluída até a data de
apresentação dos títulos.

10,0 / 10,0
7,5 / 7,5

2,5 / 2,5

Cópia autenticada do diploma devidamen
registrado ou declaração de conclusão
curso, acompanhado da cópia autenticada
respectivo Histórico Escolar.

Cópia autenticada do Certificado ou Certid
de conclusão do Curso, indicando o núme
de horas e período de realização do curso.
caso de Declaração de conclusão de cur
esta deve vir acompanhada da cóp
autenticada do respectivo Histórico Escol

11.14. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 10,0 (dez)
pontos.
12. DAS NORMAS
12.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com
outro candidato, nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares.
Reserva-se à Comissão Especial 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 das provas, ficando assegurado ao mesmo o direito
do contraditório e ampla defesa.
12.2. 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.
12.3. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das
provas e após o fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos
retardatários.
12.4. 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 também nos
quadros de aviso do Câmara, devendo ainda manter atualizado seu endereço.
13. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
13.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de
preferência os seguintes:
a) maior idade, no caso da existência de candidatos com idade igual ou superior a 60 anos,
completados até o último dia de inscrição, conforme parágrafo único, art. 27 da Lei
10.741/2003;
b) maior pontuação na prova de conhecimentos específicos, se houver;
c) maior nota na Prova Prática, se houver;
d) maior pontuação na prova de língua portuguesa, se houver;
e) maior pontuação na prova de matemática, se houver;
f) maior pontuação na prova de informática, se houver;
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g) persistindo o empate, o mais idoso.
14. DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
14.1. O gabarito preliminar da prova escrita objetiva será divulgado no dia 27 de outubro de
2019, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
de Goiás e no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público
www.klcconcursos.com.br.
15. DOS RECURSOS
15.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a empresa KLC –
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do
primeiro dia subseqüente à data de publicação do objeto de recurso contra:
a) normas previstas no presente Edital;
b) Inscrições indeferidas;
c) Indeferimento quanto a condição de PNE;
d) Questões das Provas e Gabarito Preliminar;
e) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas.
15.2. O pedido de recurso deverá ser endereçado à Comissão Especial de Concurso Público e
encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico (www.klcconcursos.com.br), com as
seguintes especificações:
− nome do candidato;
− número de inscrição;
− número do documento de identidade;
− função para o qual se inscreveu;
− a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;
− a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.
15.3. 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.
15.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por via eletrônica,
devendo ser digitado ou datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente.
Em caso de contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura
conceituada e argumentação plausível.
15.5. 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.
15.6. O resultado dos recursos interpostos será divulgado no site (www.klcconcursos.com.br).
16. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
16.1. A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos e terá
caráter eliminatório.
16.1.1. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota igual
ou superior a 50,0 (cinquenta) pontos, de acordo com o número de vagas para cada cargo.
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16.1.2. O candidato que não auferir a nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos na prova objetiva
será desclassificado do Concurso Público.
16.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada
candidato.
16.1.4. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte do
Anexo I, parte integrante deste Edital.
17. DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PARA OS CARGOS QUE TERÃO PROVA
PRÁTICA
17.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no dia 05 de novembro de
2019, a partir das 17h00min, através de Edital afixado no Mural da Prefeitura Municipal de
Nova Iguaçu de Goiás - GO, disponibilizado no site da empresa responsável pela organização
do Concurso Público www.klcconcursos.com.br, bem como no site da Prefeitura Municipal
de Nova Iguaçu de Goiás - GO.
18. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA OBJETIVA PARA OS CARGOS QUE
TERÃO PROVA PRÁTICA E PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
18.1. O resultado preliminar da prova escrita objetiva está previsto para ser divulgado no dia
05 de novembro de 2019, a partir das 17h00min, através de Edital afixado no Mural da
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu de Goiás - GO, disponibilizado no site da empresa
responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br, bem como no
site da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu de Goiás - GO.
19. DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PARA OS DEMAIS CARGOS
19.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no dia 13 de novembro de
2019, a partir das 17h00min, através de Edital afixado no Mural da Prefeitura Municipal de
Nova Iguaçu de Goiás - GO, disponibilizado no site da empresa responsável pela organização
do Concurso Público www.klcconcursos.com.br, bem como no site da Prefeitura Municipal
de Nova Iguaçu de Goiás - GO.
20. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA E DA PROVA DE TÍTULOS PARA
OS DEMAIS CARGOS, BEM COMO DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA
20.1. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 13 de novembro de
2019, a partir das 17h00min, através de Edital afixado no Mural da Prefeitura Municipal de
Nova Iguaçu de Goiás - GO, disponibilizado no site da empresa responsável pela organização
do Concurso Público www.klcconcursos.com.br, bem como no site da Prefeitura Municipal
de Nova Iguaçu de Goiás - GO.

21. DO RESULTADO FINAL
21.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 13 de novembro de 2019, a
partir das 17h00min, através de Edital afixado no Mural da Prefeitura Municipal de Nova
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Iguaçu de Goiás - GO, disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do
Concurso Público www.klcconcursos.com.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de
Nova Iguaçu de Goiás - GO.
22. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
22.1. A homologação do resultado final, bem como a lista completa dos aprovados e
classificados para o cadastro de reserva será divulgado no dia 20/11/2019, a partir das
17h00min, através de Edital afixado no Mural da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu de Goiás
- GO, disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público
www.klcconcursos.com.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu de
Goiás - GO.
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1. 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.
23.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos,
ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulandose todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à
falsidade da declaração.
23.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos,
textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso.
23.4 - Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso
Público, as folhas de respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia
de segurança, pelo prazo de cinco anos.
23.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao
órgão realizador, após o resultado final.
23.6. A validade do presente Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados da homologação
final dos resultados, podendo haver prorrogação, uma única vez, por igual período, a critério
da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu de Goiás.
23.7. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a
ordem de classificação. Aos candidatos aprovados dentro do número de vagas fixados no
presente Edital fica assegurado o direito à nomeação desde que preencham os demais
requisitos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
23.8 - Ficam impedidos de participar do certame os sócios da KLC Consultoria em Gestão
Pública Ltda, ou aqueles que possuam a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a
1595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição
indeferida, e se verificado posteriormente à homologação o candidato será eliminado do
certame, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
23.9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de
saúde, elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de Nova
Iguaçu de Goiás e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.
23.10. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido
expressamente previstos no presente Edital, Lei Orgânica Municipal e demais legislações
aplicáveis serão resolvidos em comum pela Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu de Goiás,
através da Comissão Especial de Concurso Público.

_________________________________________________________________________________________
Rua Tiradentes nº 45 – Centro – CEP 76495-000 – Fone/Fax: (62) 3381-3159 – Nova Iguaçu de Goiás - GO

Prefeitura Municipal

Nova Iguaçu de Goiás www.novaiguacu.go.gov.br CNPJ: 33.331.661/0001-59
Trabalho que você vê.
Gestão – 2017/2020
____________________________________________________________________

23.11. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente
Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Nova Iguaçu de Goiás - GO, 16 de agosto de 2019.
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO
Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica
- estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, cargo - substantivos: classificação e cargo –
flexão de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação
correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral:
tipos e cargo - pronomes: conceito, classificação - preposição - conjunções - interjeições - Sintaxe: frase,
oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos verbais e nominais - vozes verbais –
orações subordinadas - orações coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e
nominal - Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e
sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de linguagem - figuras de
palavra - figuras de pensamento – significação das palavras – vícios de linguagem.
LÍNGUA PORTUGUESA – ALFABETIZADO
Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica
- estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, cargo - substantivos: classificação e cargo –
flexão de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação
correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral:
tipos e cargo - pronomes: conceito, classificação - preposição - conjunções – interjeições.
MATEMÁTICA – NÍVEL MÉDIO
Números Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação
de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau:
resolução -problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e
imagem; Função do 1ºgrau - função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de
três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração
de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e
inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica;
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa,
capacidade, tempo e volume.

MATEMÁTICA – ALFABETIZADO
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo),
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de
três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo,
volume; Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau.
CONHECIMENTOS GERAIS – TODOS OS CARGOS
Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio
Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e
eventos contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Aspectos Históricos e
Geográficos do Estado de Goiás e do município de Nova Iguaçu de Goiás.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS
A Didática como prática educativa; Didática e democratização do ensino; Didática como teoria da
instrução; O processo ensino aprendizagem: objetivos, planejamento, métodos e avaliação: Abordagens
de acordo com as tendências pedagógicas; Instrumentais para os processos escolares; O estudo científico
da infância e adolescência, desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social; O adolescente e a
escola; O adolescente e o trabalho; Desenvolvimento moral e religioso; Violação das normas,
delinquência. Principais teorias da aprendizagem: inatismo, comportamentalismo, behaviorismo,
interacionismo; Teorias cognitivas; As contribuições de Piaget, Vygotsky e Wallon para a Psicologia e
Pedagogia, as bases empíricas, metodológicas e epistemológicas das diversas teorias de aprendizagem;
A teoria das inteligências múltiplas de Gardner; A avaliação como progresso e como produto;
Informática educativa. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96. Plano Nacional
de Educação - Lei nº 10.172/2001. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/1990 (ECA).
Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico.
Internet. Lei Orgânica Municipal.

ANALISTA TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
Lei Complementar 005/98 de 11/05/1998 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos). CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho). Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word
2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
ASSISTENTE SOCIAL
Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232); Lei Federal nº. 8.742/1993
- Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma
Operacional Básica (NOB/SUAS 2012); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS
2006); Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Protocolo de Gestão Integrada de Serviços,
Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
Orientações Técnicas sobre o PAIF volume 1: “O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família –
PAIF, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais”, e volume 2: “Trabalho Social com
Famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF”; Seguridade Social no Brasil;
A questão social no Brasil; Pobreza, desigualdade, exclusão e vulnerabilidade social; História,
Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social; Metodologia do Serviço Social; Estratégias de ação em
serviço social e os instrumentos de intervenção do profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade;
Serviço Social na Contemporaneidade; Serviço Social e Família; Projeto ético político do Serviço Social;
Lei Federal nº. 10.741/2003 - Estatuto do Idoso; Lei Federal nº. 8.842/1994 e Decreto Federal nº.
1.948/1996 - Política Nacional do Idoso; Lei Federal nº. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária; Lei de Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº. 11.340/2006; Ética em Serviço Social; Lei que regulamenta a
profissão de Assistente Social - Lei nº. 8.662/93; Código de Ética Profissional; Supervisão em Serviço
Social; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei nº.
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8.142/90; Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal nº. 10.216/2001 Política Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil; Humanização em
Saúde; Lei Federal nº. 7.853/1989 e Decreto Federal nº. 3.298/1999 - Política Nacional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010.
MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.

CONTROLADOR INTERNO
Contabilidade Pública: Conceito, objetivos e finalidades. Registros contábeis. Balanço Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial. Balancetes e demonstrativos contábeis: espécies, finalidades. Elaboração e
relacionamento entre balancetes e demonstrativos contábeis. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
(PCASP). Direito Administrativo: Poderes administrativos. Atos administrativos. Contratos
administrativos. Serviços públicos. Servidores públicos. Regime jurídico administrativo. Poder de
polícia. Licitações. Administração Pública. Órgãos públicos. Processo administrativo. Bens públicos.
Patrimônio público. Interesse público. Improbidade administrativa. Controle da administração pública:
conceito, tipos e formas de controle. Responsabilidade civil da administração. Administração Financeira,
Orçamentária e Responsabilidade Fiscal: Orçamento público, princípios orçamentários, diretrizes
orçamentárias, processo orçamentário, métodos, técnicas e instrumentos de planejamento do
orçamento público, fontes, classificação, estágios e execução da receita e da despesa orçamentária.
Responsabilidade fiscal da administração. Instrumentos de transparência. Controle Interno: Regras
Constitucionais sobre o Controle Interno. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Sistema de
Controle Interno. Técnicas de Controle Interno. Unidade de Controle Interno. Planejamento e Controle
Governamentais. Auditoria: Conceituação e objetivos. Procedimentos de auditoria. Testes. Normas de
execução e planejamento dos trabalhos de auditoria. Documentação de auditoria. Pareceres do auditor.
Auditoria governamental. Legislação: Lei 4320/64 – Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00). - Lei
8666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações. Lei 10520/02. Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de
1992; Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com
as Emendas Constitucionais: Da Tributação e Orçamento, Da Ordem Econômica e Financeira - Art. 145 a
181. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio
Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.

ENFERMEIRO
Enfermagem Geral: Técnicas Básicas - SSVV, higienização, administração de medicamentos, preparação
para exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética Profissional/Legislação:
Comportamento Social e de Trabalho. Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher,
criança, idoso), Doenças Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de
notificação compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Enfermagem Hospitalar:
Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de material, esterilização e
desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque, hemorragias, ferimentos,
afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras,
desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio,
politraumatismo. Pediatria: Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento
conjunto, alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada.
Atualidades em Enfermagem; Funcionamento e Manuseio de Equipamentos e Materiais das
Ambulâncias, Linguagem de Radiocomunicação, Conhecimento da Portaria MS 2048, Atendimento ao
Politraumatizado, Reconhecimento de Sinais de Traumas (Trauma Raquimedular, Trauma de Tórax,
Trauma Abdominal, Trauma de Extremidades, Trauma de Face), Queimaduras, Choque Elétrico, Crise
Convulsiva, Intoxicações Exógenas, Acidentes com Produtos Perigosos, Acidentes com Múltiplas Vitimas,
Reconhecimento de Sinais de Doenças Respiratórias/Circulatórias e Metabólicas, Noções de Anatomia,
Fisiologia, Exame Físico, Urgências Psiquiátricas, Urgências Obstétricas, Técnicas Básicas, desinfecção,

_________________________________________________________________________________________
Rua Tiradentes nº 45 – Centro – CEP 76495-000 – Fone/Fax: (62) 3381-3159 – Nova Iguaçu de Goiás - GO

Prefeitura Municipal

Nova Iguaçu de Goiás www.novaiguacu.go.gov.br CNPJ: 33.331.661/0001-59
Trabalho que você vê.
Gestão – 2017/2020
____________________________________________________________________
Limpeza de Materiais e Aparelhos das Ambulâncias. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação
profissional. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010.
Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.

FARMACÊUTICO
Sistema de gestão para Farmácia Hospitalar. Farmacoeconomia. Farmacovigilância. Farmacologia
aplicada. Legislação ética e bioética em Farmácia Hospitalar. Assistência Farmacêutica. Seleção e
padronização de medicamentos. Programação e aquisição de produtos farmacêuticos. Logística,
recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos. Métodos de controle de estoque. Sistema
de distribuição de medicamentos. Prescrição e dispensação de medicamentos. Atenção Farmacêutica.
Registros de produtos sujeitos a controle especial. Formas farmacêuticas. Vias de administração de
medicamentos. Absorção, metabolização e eliminação de medicamentos. Farmacotécnica: fórmulas
magistrais, oficinais e especialidades farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas. Formas
farmacêuticas estéreis. Cálculos em Farmácia Hospitalar. Portarias, normas e resoluções da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária. Medicamentos genéricos. Boas práticas de dispensação de
medicamentos. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word
2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de
infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para
dosagem de drogas e soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de
úlceras de pressão; Sondagens gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais;
Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médicocirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares,
pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético;
Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de
emergência: parada cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos
e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e
cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem maternoinfantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações
obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança;
Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde –
doença; Imunizações; Vigilância em saúde; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da
mulher e do idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. Atenção Psicossocial; saúde mental,
álcool e outras drogas; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Lei 8080/90. Lei 8142/90.
Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico.
Internet. Lei Orgânica Municipal.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Sistemas Operacionais: características e funcionalidades dos sistemas operacionais corporativos da
família Windows e LINUX. Redes de computadores: conceitos e nomenclaturas, protocolos TCP/IP, DNS,
TELNET, FTP e HTTP, serviços (DHCP, WINS, DNS), cabeamento e tipos de cabo, tipos e meios de
transmissão, topologias lógicas e físicas, arquiteturas de redes de computadores, técnicas básicas de
transmissão de informação, administração de contas de usuários, elementos de interconexão de redes
de computadores e fundamentos de rede locais. Projeto e desenvolvimento de Websites. Serviços e
protocolos da Internet, funcionamento e características de: SMTP, FTP, Telnet, UDP, DNS, E-MAIL, POP3,
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IMAP, entre outros. Segurança da Informação: conceitos de segurança da informação, classificação da
informação, segurança física e segurança lógica, ataques e proteções relativos a hardware, software,
sistemas operacionais, aplicações, bancos de dados, redes, inclusive firewalls e proxies, pessoas e
ambiente físico, sistemas de Backup (tipos de backups, planos de contingência e meios de
armazenamento para backups), vírus de computador, spywares, malware, criptografia, IPSEC,
assinatura digital e autenticação, segurança na Internet. Software e Hardware: conceitos básicos,
instalação e configuração, características, funcionamento e conserto de componentes e periféricos. Lei
Orgânica Municipal.

TÉCNICO SUPERVISOR DE ALMOXARIFE
Funções do almoxarifado. Função dos estoques. Critérios para armazenamento no almoxarifado.
Controle de entradas e saídas. Tipos de armazenamento. Recomendações gerais para almoxarifado:
treinamento, ferramentas, manutenção de equipamento, ventilação, limpeza, identificação, formulários,
itens diversos. Carga unitária: conceito, tipos, vantagens. Pallet: conceito, tipos, vantagem.
Equipamentos gerais de um almoxarifado. Tipos de estoques. Estoque de materiais ou matérias-primas.
Estoque de material em processo. Critérios de classificação de materiais. Objetivos da codificação. Fluxo
contábil e administrativo dos materiais. Recebimento de mercadorias. Ordem de Compra. Notas Fiscais.
Ficha de controle de estoque. Armazenamento centralizado x descentralizado. Técnicas para
armazenagem de materiais. Contagem cíclica. Método de classificação ABC. Inventário físico: benefícios,
periodicidade, etapas e recomendações. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word
2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS
AGENTE DE LIMPEZA URBANA
ANALISTA COORDENADOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS
Participar da elaboração, implementação e acompanhamento de projetos educacionais como políticas
públicas do município; coordenar, acompanhar, orientar e avaliar a execução dos projetos desenvolvidos
nas unidades escolares sistematizando-os por meio de registros e relatórios e divulgando os resultados;
acompanhar a supervisão das Unidades Escolares do município, verificando se o desenvolvimento dos
projetos estão sendo executados; prestar consultoria e assessoria técnica em assuntos pedagógicos e
administrativos no que se refere a execução e elaboração de projetos; programar a execução e criação
de projetos visando à melhoria das práticas técnico-pedagógicas; propor projetos que promova a
articulação com as famílias e comunidade criando processos de integração da sociedade com a escola.
Executar quaisquer outras atividades correlatas.
ANALISTA TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
Acompanhar sistematicamente e analisar a legislação trabalhista e previdenciária, fazendo as
recomendações para a formulação das políticas da instituição na área de Gestão de Pessoas, visando a
redução dos conflitos nas relações de trabalho, cumprindo plenamente a Legislação Trabalhista; Manter
o regime disciplinar dos funcionários da instituição, de acordo com as normas internas;Coordenar e
Supervisionar as atividades dos setores: departamento pessoal, recrutamento e seleção, treinamentos,
cargos e salários e demais subsistemas; Contribuir para a manutenção da satisfação e motivação dos
recursos humanos, juntamente com a Ouvidora, observando as políticas e diretrizes estabelecidos pela
instituição; Supervisionar a implementação e manutenção do sistema de avaliação de desempenho
humano da instituição, orientando as projeções e promoções funcionais;Controlar os índices de turnover
e absenteísmo, analisando cada situação, em conjunto com as demais áreas; Acompanhar os casos de
alterações de cargos, promoções, transferências, demissões e outros tipos de movimentação de pessoal,
observando as normas e procedimentos aplicáveis, visando contribuir para a tomada de decisões nesses
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assuntos; Supervisionar o plano de cargos, salários e carreira da empresa de acordo com as normas da
instituição. Executar quaisquer outras atividades correlatas.

ASSISTENTE SOCIAL
Elaborar e implementar políticas que dão suporte à ações na área social; Elaborar, implementar projetos
na área social, baseados na identificação das necessidades individuais e coletivas, visando o atendimento
e a garantia dos direitos enquanto cidadãos da população usuária dos serviços desenvolvidos pela
Instituição; Propor e administrar benefícios sociais no âmbito da comunidade universitária e da
população usuária dos serviços da mesma; Planejar e desenvolver pesquisas para analise da realidade
social e para encaminhamento de ações relacionadas a questões que emergem do âmbito de ação do
serviço social; Propor, coordenar, ministrar e avaliar treinamento na área social; Participar e coordenar
grupos de estudos, equipes multiprofissional e interdisciplinares, associações e eventos relacionados a
área de serviço social; Acompanhar o processo de formação profissional do acadêmico por meio da
viabilização de campo de estágio; Articular recursos financeiros para realização de eventos; Participar
de comissões técnicas e conselhos municipais, estaduais e federais de direitos e políticas públicas;
Realizar perícia, laudos e pareceres técnicos relacionados a matéria especifica do serviço social;
Desempenhar tarefas administrativas inerentes a função; Participar de programa de treinamento,
quando convocado; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos,
convênios comissões e programas de ensino, pesquisa e extensão; Executar tarefas pertinentes à área
de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função. Executar quaisquer outras atividades
correlatas.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CONTROLADOR INTERNO
Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de controle Interno da Prefeitura Municipal,
abrangendo as administrações Diretas e Indiretas, promover a integração operacional e orientar a
elaboração dos atos normativos sobre os procedimentos de controle; Apoiar o controle externo no
exercício de sua missão institucional, supervisionado e auxiliando as unidades executoras no
relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e
informações, atendimento ás equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas,
tramitação dos processos e apresentação dos recursos; Assessorar a administração nos aspectos
relacionados com o controle interno e externo e quanto á legalidade dos atos de gestão, emitindo
relatórios e pareceres sobre os mesmos; Interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente á
execução orçamentária, financeira e patrimonial; Medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos
procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas,
mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura
Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com recomendações
para o aprimoramento dos controles; Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas
espalhadas no Plano Plurianual, nas Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a
ações descentralizadas executadas á conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e
Investimentos; Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de
Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais; Estabelecer mecanismos
voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto a
eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da
Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, bem como, na aplicação de
recursos públicos por entidades de direito privado; Exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres do Ente; Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes,
para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos
22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal; Tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos
respectivos limites; Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista
as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal; Acompanhar a divulgação dos
instrumentos de transparência da Gestão Fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em
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especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal,
aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos; Participar do processo de
planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária; Manifestar-se, quando solicitados pela administração, acerca da regularidade e legalidade
de processo licitatório, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos,
contratos e outros instrumentos congêneres; Propor a melhoria ou implantação de sistema de
processamento eletrônico de dados em todas as atividades de administração pública, com o objetivo de
aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações; Instituir e
manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle
Interno; Verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de proventos e pensão
para posterior registro no Tribunal de Contas; Manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções,
pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar a sanar as possíveis irregularidades; Alertar
formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de
Constas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos,
inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por
agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio
de dinheiro, bens ou valores públicos; Revisas e emitir parecer sobre os processos de tomadas de Contas
Especiais instaurados pela Prefeitura Municipal, incluindo suas administrações Diretas e Indiretas,
determinadas pelo Tribunal de Constas do Município, e do Estado, e da União; Representar ao TCM, TCE,
e TCU, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas e as
medidas adotadas; Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração;
Realizar outras atividade de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de Controle Interno. Executar
quaisquer outras atividades correlatas.
ENFERMEIRO
Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para
a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos
Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar,
executar e avaliar a USF; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida:
criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; no nível de suas competências, executar assistência básica
e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF
e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de
intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001;
aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a criação de grupos de
patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; supervisionar e
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitário de Saúde e de auxiliares de enfermagem,
com vistas ao desempenho de sua funções.
FARMACÊUTICO
Responsabilidade técnica: Controle de psicotrópicos; Responsabilidade pela validade dos produtos;
Responsabilidade pela administração de medicamentos injetáveis; Atendimento ao paciente;
Treinamento da equipe. Executar tarefas relacionadas com a composição e fornecimento de
medicamentos e outros preparos semelhantes à análise de toxinas, de substâncias de origem animal e
vegetal, de matérias-primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e
baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender as receitas médicas, odontológicas e veterinárias,
a dispositivos legais, a finalidades industriais e a outros propósitos, fazer manipulação de insumos
farmacêuticos como medicação, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas
químicas, controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, guias e livros
segundo os receituários devidamente preenchidos, analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase
de elaboração de seus insumos, valendo-se de meios biológicos, valendo-se de diversas técnicas
específicas. Executar quaisquer outras atividades correlatas.
MOTORISTA
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MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
Dirigir ambulância com paciente a serviço da Secretaria de Saúde; vistoriar o veículo, verificando o
estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do Carter, testando freios e a parte elétrica, para
certificar-se das condições de funcionamento. Examinar as ordens de serviço, 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 de serviço; recolher o veículo após a
jornada de trabalho, conduzindo-o a garagem para possibilitar a manutenção e abastecimento do
mesmo. Responsabilizar-se pela segurança dos passageiros. Executar tarefas afins à sua
responsabilidade.
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA CLASSE “A”
Compreende as atribuições que se destinam a operar retro escavadeira nos serviços realizados pelo
Município, que exijam sua utilização, assim como remover solo e material orgânico; drenar solos;
executar a construção de aterros; realizar o acabamento em pavimentos; cravar estacas; inspecionar as
condições operacionais dos equipamentos; zelar pela manutenção da máquina; respeitar as normas
técnicas e os regulamentos do serviço; planejar o trabalho e realizar manutenção básica da retro
escavadeira; executar outras atribuições afins. Operar o trator de esteira, realizando aterro sanitário;
Efetuar a manutenção da máquina, abastecendo-a, lubrificando-a, mantendo-a sempre limpa e
desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.
Operar niveladora, para execução de serviços de escavação, terraplenagem, nivelamento desolo,
pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de material, entre outros;
conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção,
para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e movimentação
dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover
e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; zelar pela boa qualidade do
serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir
sua correta execução; observaras normas e medidas de segurança recomendadas para a operação e
estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; efetuar pequenos reparos de urgência,
utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do equipamento;
acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após
executados, efetuar os testes necessários; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações
sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrência, para controle
da chefia; efetuar serviços de aterro, abertura de valas, bueiros, serviços de drenagens e similares;
cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua atividade ou função, as normas de higiene e de segurança do
trabalho; executar outras atribuições afins ou correlatas.
TÉCNICO DE INFORMÁTICA
Desenvolver e/ou implementar, bem como documentar e implantar sistemas de informações e acordo
com os padrões estabelecidos; garantir a guarda, a recuperação, à segurança e a confidencialidade das
informações disponibilizadas pelos sistemas de informações; Analisar propostas e solicitações dos
órgãos usuários de hardware, software, aplicativos e desenvolvimentos de sistemas para viabilizá-las
técnica- economicamente; definir estrutura dos dados e programas de acordo com as necessidades dos
sistemas; analisar a performance, instalar e detectar erros e altera os softwares básicos utilizados pela
instalação; instalar e operar equipamentos de informática; orientar quanto à utilização adequada de
hardwares e softwares necessárias para implementação na instalação; Implantar, avaliar o desempenho,
monitorar e manter a rede de teleprocessamento; elaborar especificações técnicas de ferramentas de
hardware e software necessárias para a solução de problemas. manter, controlar e reorganizar banco de
dados; prestar suporte e consultoria ao usuário final quanto à utilização de recursos de informática
colocados a sua disposição; prestar suporte e acompanhar testes de implantação de sistemas; efetuar
manutenção preventiva, bem como pequenos reparos nos equipamentos de informática; efetuar
processamento de cálculo de tributos no sistema de informática; manter controle, orientando os
usuários quanto à instalação de softwares ilegais e removendo-os quando necessário; efetuar outras
atividades correlatas com o cargo, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
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TÉCNICO SUPERVISOR DE ALMOXARIFE
Orientar e controlar os serviços de almoxarifado, recebendo, estocando e distribuindo os diversos
materiais; Conferir o estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando
necessidades futuras; Controlar o recebimento de material, confrontando as requisições e especificações
com as notas e material entregue; Organizar o armazenamento de produtos e materiais, fazendo
identificação e disposição adequadas, visando uma estocagem racional; Zelar pela conservação do
material estocado em condições adequadas evitando deterioramento e perda; Fazer os registros dos
materiais sob guarda nos depósitos, registrando os dados em terminais de computador ou em livros,
fichas e mapas apropriados, facilitando consultas imediatas; Dispor diariamente dos registros
atualizados para obter informações exatas sobre a situação real do almoxarifado; Realizar inventários e
balanços do almoxarifado Coordenar e controlar o trabalho do pessoal do almoxarifado; Executar
quaisquer outras atividades correlatas.

ANEXO III
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REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Nos termos do Edital de Concurso Público nº 001/2019, solicito a isenção do pagamento da
inscrição.
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:
NOME:
CARGO
PRETENDIDO:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CEP:
CIDADE/UF:
TELEFONE:
CPF:
RG:
CTPS / SÉRIE
DATA
EXPEDIÇÃO:
E-mail:
NÚMERO DO NIS

OBSERVAÇÃO:
Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos
comprovem renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo, seja qual for o motivo alegado. S
o preenchimento da solicitação de isenção não implica na efetivação da inscrição.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA E/OU DOADOR REGULAR DE SANG

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição ao P
Seletivo Público, que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabel
Edital nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu de Goiás - Estado de Goiás, em especia
às disposições do item 3 deste Edital.

Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresenta
inteira responsabilidade minha, podendo a Comissão Organizadora do Concurso Público, em
fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, pro
cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do certame, podendo adotar as
cabíveis contra a minha pessoa.
Nova Iguaçu de Goiás / GO, ____de______________de 2019.
__________________
Assinatura Candidato
Para uso exclusivo da Comissão Organizadora do Concurso Público
PROTOCOLO
( ) Deferido
( ) Indeferido
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