PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2016
RETIFICAÇÃO Nº 01
A Prefeitura Municipal de Cariacica, Estado do Espírito Santo, torna pública a retificação do Edital nº 01/2016
conforme abaixo descrito.
1. DAS RETIFICAÇÕES
1.1.

O Capítulo 2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO, deve ser lido como segue e não como constou:

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e preencher as condições para
inscrição, previstas na Lei Municipal nº 029/2010, especificadas a seguir:
2.1.1. Ter nacionalidade brasileira; ou
2.1.2. Ter nacionalidade portuguesa, a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas na legislação
federal própria; ou
2.1.3. Estrangeiro em situação regular e permanente no território nacional, nos termos e atendidas as
exigências contidas na legislação federal pertinente;
2.1.4. Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
2.1.5. Regularidade com as obrigações militares e eleitorais;
2.1.6. Nível de escolaridade exigido para exercício do cargo;
2.1.7. Possuir habilitação legal para o exercício do cargo;
2.1.8. Não ter sido demitido por justa causa pela Administração Pública;
2.1.9. Idade mínima de 18 (dezoito) anos;
2.1.10. Condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo ou função, de acordo com
prévia inspeção médica oficial, na forma da Lei;
2.1.11. Não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade sofrida.
1.2.

No Capítulo 3. DAS INSCRIÇÕES, o subitem 3.1.1. deve ser lido como segue e não como constou:

3.1.1. A inscrição também poderá ser realizada no posto de inscrição, localizado na Prefeitura Municipal
de Cariacica, situada na BR 262, nº 3.700, Km 3,0 – Bairro Alto Lage – Cariacica – ES.
1.3.

No Capítulo 3. DAS INSCRIÇÕES, o subitem 3.5.1.2. deve ser lido como segue e não como constou:
3.5.1.2. Antes de efetuar o pagamento, verifique se os primeiros números constantes no código de
barras pertencem ao Banco Caixa Econômica Federal

1

1.4.

No Capítulo 4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO, o subitem 4.1.1., e suas
alíneas, deve ser lido como segue e não como constou:

4.1.1. A comprovação da condição de desempregado será feita através da apresentação da cópia de sua
Carteira Profissional, da seguinte forma:
a) Cópia da página onde consta a foto do titular da CTPS;
b) Cópia da página onde consta as informações do titular da CTPS;
c) Cópia da página onde consta o último registro com a data do desligamento;
d) Cópia da página subsequente ao último registro, em branco.
1.5.

No Capítulo 4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO, os itens 4.16. e subitens,
4.17., 4.18., 4.19 e 4.20, devem ser lidos como seguem e não como constaram:

4.14. A partir de 12 de fevereiro de 2016, o candidato deverá verificar o resultado da análise das solicitações
de isenção no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br.
4.14.1. No caso de indeferimento de solicitação de isenção, o candidato poderá interpor recurso no período
de 0h do dia 15 até 23h59 do dia 16 de fevereiro de 2016, no site no endereço eletrônico
www.nossorumo.org.br.
4.14.2. A partir de 18 de fevereiro de 2016, o candidato poderá consultar a situação sobre a análise dos
recursos interpostos contra o indeferimento da solicitação da isenção do valor de inscrição e proceder de
acordo com as instruções ali mantidas, no site do Instituto Nosso Rumo www.nossorumo.org.br, no link
próprio do Concurso.
4.15. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para efetivar a sua inscrição no Concurso
Público, deverão acessar o endereço eletrônico www.nossorumo.org.br e imprimir o respectivo boleto bancário
para pagamento do valor de inscrição, cujo vencimento ocorrerá em 22 de fevereiro de 2016, conforme
procedimento descrito neste edital.
4.16. O candidato que tiver seu pedido de isenção deferido estará automaticamente inscrito no certame.
4.17. O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento do valor de
inscrição na forma e no prazo estabelecidos no item 4.15., estará automaticamente excluído do Concurso Público.
4.18. Os documentos indicados no item 4.1.1., 4.1.2. e 4.2.1. e seus subitens deste Edital terão validade somente
para este Concurso Público e não serão devolvidos em hipótese alguma.
1.6.

No capítulo 4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO, o item 4.5. deve ser lido
como segue e não como constou:

4.5. As solicitações de isenção de valor de inscrição também poderão ser entregues nos dias 27,
28 e 29 de janeiro de 2016, com horário de funcionamento das 10h às 12h e das 13h às 16h, na
Prefeitura Municipal de Cariacica, situada na BR 262, nº 3.700, Km 3,0 – Bairro Alto Lage – Cariacica –
ES.
1.7.

No Capítulo 6. DAS PROVAS, as tabelas de provas para os Níveis “Fundamental – Séries Iniciais e
“Fundamental Completo” devem ser lidas como seguem e não como constaram:
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Nível Fundamental – Séries Iniciais
Emprego
101
102
104
103
105
106
107
108
109

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Artífice de obras e serviços públicos
Coveiro
Jardineiro
Eletricista
Motorista Transporte de Escolares
Motorista Transporte de Veículo de Carga
Motorista Transp. Veículo Frota Pesada
Motorista Transp. de Veículo Frota Leve
Motorista de Ambulância

Tipo de Prova

Conteúdo

Nº de Itens

Objetiva

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais

10
10
10

Objetiva

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

10
8
4
8

Tipo de Prova

Conteúdo

Nº de Itens

Objetiva

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

10
8
4
8

Nível Fundamental Completo
Emprego
201
202
203
204

–
–
–
–

Agente de apoio cênico
Auxiliar administrativo
Auxiliar de consultório dentário
Auxiliar de veterinário

1.8.

No capítulo 9. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, o item 9.3.1.
posicionado abaixo da tabela, deve ser lido como segue e não como constou:

9.13.1. Será pontuado apenas um título de cada área (Doutorado, Mestrado e Pós-Graduação).
1.9.

No Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, no bloco que apresenta o Nível Fundamental – Séries
Iniciais, na área específica onde consta “PARA O CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA”, leia-se
como segue e não como constou:

PARA OS CARGOS DE MOTORISTA TRANSPORTE DE ESCOLARES, MOTORISTA TRANSPORTE DE VEÍCULO DE
CARGA, MOTORISTA TRANSP. VEÍCULO FROTA PESADA, MOTORISTA TRANSP. DE VEÍCULO FROTA LEVE E
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
1.10. No Anexo II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, no bloco que apresenta o Nível Médio, PARA OS CARGOS
DE Educador Social e TMNM I – Edificações, considera-se incluído:
PARA O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lei Orgânica do Município de Cariacica. Lei Municipal nº4761/2010. Lei Complementar nº 029/2010 e suas
alterações. Constituição Federal.
Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
PARA O CARGO DE TMNM I – EDIFICAÇÕES
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lei Orgânica do Município de Cariacica. Lei Municipal nº4761/2010. Lei Complementar nº 029/2010 e suas
alterações. Constituição Federal.
Tipos de construção; Leitura de plantas; Noções de orçamento; Locação de uma obra; Nomenclatura de
estruturas e suas principais aplicações; Equipamentos básicos; Alvenarias – tipos e técnicas de execução;
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Revestimentos – tipos e técnicas de execução; Argamassas – tipos e dosagens. Concretos – dosagens e
preparação; Noções de segurança. Terraplenagem, Noções gerais, terraplenagem manual e mecanizada e suas
características, operações básicas: ciclo de operação. Estudo dos materiais de superfície, terminologia das
rochasT.B. ABNT, critérios para classificação dos materiais, classificações do DNER e DER – SP, DNIT, importância
econômica da classificação, redução volumétrica dos solos ou compactação, fundamentos teóricos da
compactação; Seleção dos equipamentos de terraplenagem, generalidades, fatores naturais, topografia;
Introdução aos equipamentos de terraplenagem, classificação e terminologia. Execução de terraplenagem,
serviços preliminares de execução, Instalação do canteiro de obras, Construção de estradas de serviço e obras de
arte provisória, consolidação dos terrenos e fundação dos aterros, locação topográfica; Nivelamentos
Geométricos: Características do nivelamento geométrico, Cadernetas de campo, Cálculos e verificações.
Contranivelamento: Noções de nivelamento trigonométrico, Noções de nivelamento barométrico; Plantas
Altimétricas: noções de perfis, seções transversais e cadernetas de campo, noções de plano cotado, noções de
curva de nível. Locações Altimétricas: Locação por instrumental, Locação por mangueira de nível; Nomenclatura
dos principais acidentes Geográficos e Topográficos. Classificação dos desenhos: Desenho Artístico ou expressivo,
Desenho Técnico Científico, Desenho Geométrico, Geometria Descritiva, Desenho Técnico e suas subdivisões. A
função do desenho técnico e sua importância na execução dos projetos de engenharia e tarefas industriais.
Materiais e instrumentos e seu uso no desenho técnico. Normas Regulamentadoras do MT.
1.11. No Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, no bloco que apresenta o Nível Médio, na área específica
onde consta “PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO”, leia-se como segue e não como constou:
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia.
Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo,
verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações).
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Crase. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau
e pessoa). Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre.
Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal.
MATEMÁTICA
Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros,
racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa.
Proporções e Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples
e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis.
Operações com expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º
graus. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade:
arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética
e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas.
Teorema de Tales. Relações métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos,
paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções:
operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de
2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: funções trigonométricas. Identidades fundamentais.
Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial.
Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Compreensão do processo
lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.
CONHECIMENTOS GERAIS
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 12 (doze) meses, a contar da data de
realização da prova, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Elementos
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de política brasileira. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais,
revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e globais. História e
geografia do Brasil e do município de Cariacica.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
MS-Windows 8 e 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência,
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de
aplicativos MS-Office 2013. MS-Word 2013: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.
MS-Excel 2013: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração
de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos,
controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. Correio
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação
na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.
1.12. No Anexo II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, no bloco que apresenta o Nível Superior, na área
específica onde consta "PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR", leia-se como segue e não
como constou:
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia.
Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo,
verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as orações).
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Crase. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau
e pessoa). Sintaxe. Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre.
Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
MS-Windows 7 e 8: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência,
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de
aplicativos MS-Office 2013. MS-Word 2013: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de
quebras e numeração de 31 páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de
texto. MS-Excel 2013: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos,
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos
predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados.
Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.
LEGISLAÇÃO
Lei Orgânica do Município de Cariacica. Lei Municipal nº 4761/2010. Lei Complementar nº 029/2010 e suas
alterações.
PARA OS CARGOS DE AUDITOR E AMNS I – ENGENHARIA SEGURANÇA DO TRABALHO
MATEMÁTICA
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Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros,
racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa.
Proporções e Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples
e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis.
Operações com expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º
graus. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise 50 Combinatória e
Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões:
progressões aritmética e geométrica. Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas
perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas
de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e
esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos de funções de 1º e 2º graus. Máximo e
mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: funções trigonométricas.
Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. Raciocínio lógico.
Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de elementos.
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a
conclusões determinadas.
PARA OS CARGOS DE AMNS I – ENFERMAGEM, AMNS I – FARMÁCIA, AMNS I – FARMÁCIABIOQUÍMICA, AMNS I – NUTRIÇÃO, AMNS I – ODONTOLOGIA, AMNS I – ODONTOLOGIA
ESPECIALISTA EM PRÓTESE, AMNS I – ODONTOLOGIA ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, AMNS I –
ODONTOLOGIA ESPECIALISTA EM PACIENTE ESPECIAL, AMNS I – ODONTOLOGIA ESPECIALISTA EM
ENDODONTIA, AMNS I – ODONTOLOGIA ESPECIALISTA EM BUCO MAXILO FACIAL, AMNS I –
PSICOLOGIA, MÉDICO I – MEDICINA ÁREA DE ATUAÇÃO: CLÍNICA GERAL, MÉDICO I – MEDICINA
ÁREA DE ATUAÇÃO: GINECOLOGIA, MÉDICO I – MEDICINA ÁREA DE ATUAÇÃO: PEDIATRIA,
MÉDICO I – MEDICINA ÁREA DE ATUAÇÃO: CARDIOLOGIA, MÉDICO I – MEDICINA ÁREA DE
ATUAÇÃO: DERMATOLOGIA, MÉDICO I – MEDICINA ÁREA DE ATUAÇÃO: ENDOCRINOLOGIA,
MÉDICO I – MEDICINA ÁREA DE ATUAÇÃO: GASTROENTEROLOGIA, MÉDICO I – MEDICINA ÁREA DE
ATUAÇÃO: GERIATRIA, MÉDICO I – MEDICINA ÁREA DE ATUAÇÃO: MASTOLOGIA, MÉDICO I –
MEDICINA ÁREA DE ATUAÇÃO: NEFROLOGIA, MÉDICO I – MEDICINA ÁREA DE ATUAÇÃO:
NEUROLOGIA, MÉDICO I – MEDICINA ÁREA DE ATUAÇÃO: NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, MÉDICO I –
MEDICINA ÁREA DE ATUAÇÃO: ORTOPEDIA, MÉDICO I – MEDICINA ÁREA DE ATUAÇÃO:
PNEUMOLOGIA, MÉDICO I – MEDICINA ÁREA DE ATUAÇÃO: PSIQUIATRIA, MÉDICO I – MEDICINA
ÁREA DE ATUAÇÃO: UROLOGIA, MÉDICO I – MEDICINA DO TRABALHO
POLÍTICAS DE SAÚDE
Constituição Federal (artigos 196 a 200). Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Lei
nº 8.142/90. Decreto nº 7.508/11. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de
outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Programas e ações do Ministério da Saúde.
Saúde da Família. Provab. Mais Médicos. Cartão Nacional de Saúde. Programas de controle do câncer. Controle de
tabagismo. Projeto Expande. O Ministério da Saúde: estrutura e competências. Imunizações. Orientação e
prevenção. Vigilância de A a Z. Calendário nacional de vacinação. NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
Políticas de Atenção Básica, Alimentação e Nutrição, Saúde Bucal/ Brasil Sorridente. Práticas integrativas.
Cadernos Humaniza SUS: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_humanizasus_atencao_basica.pdf.
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1.

Permanecem inalterados os demais itens

Cariacica, 27 de janeiro de 2016.

Geraldo Luzia de Oliveira Júnior
Prefeito do Município de Cariacica
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