PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
CNPJ n° 63.441.836/001-41

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO nº. 001 de 14/01/2015

EDITAL Nº. 003, de 06 de fevereiro de 2015.
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº. 001/2015
O MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA, torna pública a presente retificação do EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO nº. 001,
de 14/01/2015, conforme a seguir especificado.

a) As datas do Calendário de Eventos, seguem com as seguintes alterações:
EVENTO
Período de Inscrição
Nos sites: www.fsadu.org.br/concursos e www.sousandrade.org.br/concursos

DATA / PERÍODO
10h do dia 20/01 às 23h59 do dia
18/02/2015

Período de Pagamento da Taxa de Inscrição
(em instituições bancárias ou seus correspondentes)
Entrega de laudo médico (para portadores de deficiência)
Divulgação da Concorrência e das Inscrições Indeferidas
Disponibilização do Documento de Confirmação de Inscrição com local e horário de prova
Requisição de Correção de Dados Cadastrais
Período de Requisição de Atendimento Diferenciado

de 20/01 a 19/02/2015

de 20/01 a 19/02/2015
02/03/2015
até 03/03/2015
até 05/03/2015
até 05/03/2015
07/03 e 08/03/2015
Prova Teórica de Múltipla Escolha
conforme edital de convocação
Divulgação do Gabarito
09/03/2015
Recebimento de Recursos
10 e 11/03/2015
Convocação para Prova de Títulos
até 23/03/2015
28 e 29/03/2015
Prova de Títulos - Período de entrega de documentos
conforme edital de convocação
até 10/04/2015
Divulgação do Resultado Final
As datas estabelecidas no presente edital poderão sofrer alterações enquanto não consumada a etapa que lhe disser
respeito.

b) O Anexo I “Demonstrativo dos Cargos Públicos, Requisitos, Carga Horária, Salários e Número de
Vagas”, segue com a inclusão de novos cargos, conforme tabela abaixo:
NÍVEL SUPERIOR
VAGA(S)
CÓD

CARGO

REQUISITOS

JORNADA DE
TRABALHO

VENCIMENTO

CADASTRO DE
RESERVAS

TOTAL

RESERVADAS
A DEFICIENTE

TOTAL

RESERVADAS
A DEFICIENTE

317

Médico Clínico Geral

Curso Superior em Medicina com
residência em Clínica Médica

40h

R$ 1.500,00

2

1

--

--

318

Médico Veterinário

Curso Superior em Medicina
Veterinária

40h

R$ 1.500,00

2

1

--

--

319

Psicólogo

Curso Superior em Psicologia

40h

R$ 1.200,00

2

1

--

--

NÍVEL MÉDIO
VAGA(S)
CÓD

213

CARGO

Agente de Trânsito

REQUISITOS

Ensino Médio e CNH

JORNADA DE
TRABALHO

VENCIMENTO

44h

R$ 788,00

CADASTRO DE
RESERVAS

TOTAL

RESERVADAS
A DEFICIENTE

TOTAL

RESERVADAS
A DEFICIENTE

12

1

--

--

c) O Anexo II “ Descrição Sintética das Atribuições”, segue com as seguintes alterações:
NÍVEL SUPERIOR
Médico Clínico Geral – Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças,
perturbações e lesões de sua especialidade, aplicando os métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente.
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Médico Veterinário – Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo serviços relativos ao
planejamento e a execução da defesa sanitária animal; A assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma, bem como
sua saúde; A inspeção e a fiscalização sanitária, higiênica e tecnológica dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne
e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios,
entrepostos de carne, leite peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de todos os produtos de origem animal
nos locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização; A padronização e a classificação dos produtos de origem
animal; Peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos; A defesa da fauna,
especialmente o controle da exploração das espécies animais silvestres, bem como dos seus produtos; A padronização e a
classificação dos produtos de origem animal; A organização da educação rural relativa à pecuária; Executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função.
Psicólogo – Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, com o objetivo de reunir e interpor dados
científicos relacionados ao comportamento humano, o diagnóstico, prognóstico e controle do comportamento do paciente, colaborar
na análise, interpretação do comportamento humano, auxiliando as diversas áreas profissionais quando necessário, em locais
definidos a critério da administração.

NÍVEL MÉDIO
Agente de Trânsito – Cumprir a legislação de trânsito, num âmbito da competência territorial da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes. Executar, mediante prévio planejamento da Unidade competente, operações de trânsito, objetivando a fiscalização do
cumprimento das normas de trânsito. Lavrar autos de infração, mediante declaração com preciso relatório do fato e suas
circunstâncias. Aplicar as medidas administrativas previstas em lei, em decorrência da infração em tese. Realizar a fiscalização
ostensiva de trânsito com a execução de ações relacionadas à segurança dos usuários das vias urbanas. Interferir sobre o uso regular
da via, com medidas de segurança, tais como controlar, desviar, limitar ou interromper o fluxo de veículos sempre em função de
acidentes automobilístico, se fizer necessário, ou quando o interesse público assim determinar. Tratar com respeito e urbanidade os
usuários das vias públicas, procedendo à abordagem com os cuidados e técnicas de vida. Cooperar e manter o espírito de
solidariedade com os companheiros de trabalho. Proceder, pública e particularmente, de forma que dignifique a função pública. Levar
ao conhecimento da autoridade superior procedimentos ou ordem que julgar irregulares na execução das atribuições do cargo. Zelar
pela livre circulação de veículos e pedestres nas vias urbanas do município de Santa Rita, representando ao chefe imediato sobre
defeitos ou falhas de sinalização, ou ainda imperfeições na via coloquem em riscos seus usuários. Exercer sobre as vias urbanas do
município de Santa Rita os poderes da política administrativa de trânsito, cumprindo e fazendo cumprir o Código de Trânsito Brasileiro
e demais normas pertinentes. Participar de campanhas educativas do trânsito. Elaborar relatório circunstanciado sobre operações
que lhe forem incumbidas, apresentando ao seu chefe imediato .

d) O Anexo III “Demonstrativo das Modalidades de Prova, Número de Questões e Total de Pontos, segue com
as seguintes alterações:
NÍVEL SUPERIOR
CARGO

Médico Clínico Geral
Médico Veterinário
Psicólogo

PROVA

Teórica de Múltipla
Escolha

QTD. DE
QUESTÕES

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

Língua Portuguesa

15

2,5

37,5

Noções de Informática

05

2,5

12,5

Conhecimentos Específicos

20

2,5

50,0

DISCIPLINA

100,0
NÍVEL MÉDIO
CARGO

Agente de Trânsito

PROVA

Conhecimentos
(Múltipla Escolha)

QTD. DE
QUESTÕES

VALOR
UNITÁRIO

Língua Portuguesa

10

2,5

25,0

Matemática

10

2,5

25,0

Noções de Informática

05

2,5

12,5

15

2,5

DISCIPLINA

Conhecimentos Específicos

TOTAL DE PONTOS
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37,5
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e) O Anexo IV “ Conteúdo Programático da Prova Teórica de Múltipla Escolha” segue com as
seguintes alterações

NÍVEL SUPERIOR: Médico Clínico Geral, Médico Veterinário e Psicólogo.
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa – Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem, Discurso e Textualidade: Funções
da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de construção. Gêneros textuais. Modos de organização do
texto. Coerência e coesão textuais. Língua: variação e unidade. Morfologia - As palavras: classes, variação e emprego; palavras e
expressões denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição e derivação; outros aspectos da criação lexical. O significado
lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. Relações semânticas no léxico: valor semântico das palavras. Polissemia,
paronímia, sinonímia, antonímia, ambiguidade. Estilística - A língua e seus usos expressivos: Figuras de linguagem e outros recursos
estilísticos. Sintaxe - Período Simples; Período Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos entre
segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal; crase. Concordância nominal, concordância verbal. Colocação pronominal.
Pontuação - A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as
possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação.
Noções de Informática – Computadores desktop, notebooks e periféricos. Componentes físicos de um computador (hardware).
Conexões físicas entre computadores e periféricos. Conexões físicas de rede. Redes wireless. Conceitos fundamentais sobre
sistemas operacionais e organização de informações em um computador. Sistemas de arquivos utilizados nos ambientes operacionais
Linux e Windows. Conceitos sobre Internet e redes de computadores: serviços, protocolos, segurança e casos de uso. Suites de
aplicativos para escritório (Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, BrOffice). Aplicativos diversos associados a serviços da Internet,
como navegadores de Web e leitores de email, entre outros. Mecanismos de busca na Web (uso racional e eficiente). Acesso e troca
de dados e recursos pela Internet e redes locais de computadores. Técnicas e políticas de backup. Segurança em computação
doméstica e corporativa: considerações sobre os diversos malware, como vírus e worms. Conceitos básicos de firewall.
.

Conhecimentos Específicos
Médico Clínico Geral – Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e
corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico diferencial das afecções do aparelho digestivo e do aparelho
cardiovascular. Sistema Hematopoético: anemias, leucoses e linfomas. Sistema renal: infecções do trato urinário GNDA e GNC.
Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC. Doenças do colágeno: febre reumática, artrite reumática e led.
Doenças infectoparasitárias: parasitoses, filariose, leptospirose, hepatite, AIDS, sífilis, hanseníase, tuberculose, cólera, febre tifoide e
meningoencefalite. Doenças neoplásicas: aspectos, diagnóstico das doenças tumorais do aparelho respiratório e digestivo. Diabetes
mellitus e doenças da tireoide. Urgências clínicas: insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão, crise hipertensiva,
asma, hemorragia digestiva, insuficiência hepática, insuficiência renal aguda e embolia pulmonar. Envenenamentos agudos. História
natural da doença e níveis de prevenção. Indicadores de morbidade e mortalidade. Epidemiologia descritiva: estudos epidemiológicos
descritivos; epidemiologia das doenças transmissíveis e não-transmissíveis; vigilância epidemiológica. Políticas de Saúde Pública:
Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e
articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde.
Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde.
Médico Veterinário – Aspectos clínicos das doenças carências e metabólicas dos animais domésticos. Sistemas de produção de
bovino leiteiro e de corte, cadeia produtiva da ovino-caprinocultura e da avicultura. Prevenção e tratamento das principais doenças dos
animais domésticos (bacterianas, virais, fúngicas e parasitárias). Zoonoses de interesse à Saúde Pública. Cadeia epidemiológica e
elementos mecânicos de propagação de doenças transmissíveis. Inspeção e Tecnologia de produtos de origem animal (carnes, peixe,
leite e derivados, o vos e mel). Higiene na produção de alimentos. Ética profissional.
Psicólogo – Psicologia como ciência: bases epistemológicas. Pioneiros da psicologia científica. Estruturação da psicologia no século
XX: escolas psicológicas. Campos de atuação: o Psicólogo e a Saúde; o Psicólogo e a Educação; o Psicólogo e as Instituições
Sociais. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológica. Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano.
Psicopatologia: implicações dos distúrbios de conduta e de personalidade em geral. O psicólogo na saúde pública. Reforma
Psiquiátrica. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo. Psicologia Social e os Fenômenos de
Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis; psicoterapia de grupo e orientação
familiar. Teorias do desenvolvimento humano. Concepções de ensino e aprendizagem. Deficiência física e intelectual: desafios para a
atuação do psicólogo. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03). Teorias e técnicas
psicoterápicas. Ética Profissional.

NÍVEL MÉDIO: Agente de Trânsito.
Conhecimentos Gerais
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Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais. Textualidade: coesão e coerência. A
Intertextualidade na produção de textos. Tipologia textual. Variação Linguística: emprego da linguagem formal e da informal. Aspectos
morfossintáticos da língua: emprego das classes de palavras, sintaxe do período, sintaxe das relações, concordância nominal e
verbal, regência nominal e verbal, ocorrência de crase. A semântica da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia,
antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação gráfica.
Matemática – Raciocínio Lógico – Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas lógicos; SituaçõesProblema). Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum;
problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Números e
grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem e juros simples;
Sistemas de Medidas decimais e não decimais. Números Reais. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e
Frações Algébricas. Equações e Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito,
gráfico, propriedades e raízes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, Combinações e Permutações
Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de Probabilidades; Dependência de Eventos.
Progressões: Progressões Aritmética e Geométrica com seus conceitos, propriedades e adição de termos. Geometria Euclidiana
Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Teorema de Tales; Semelhança de
triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de
Superfície e volume dos principais Sólidos Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de Frequências e Gráficos.
Noções de Informática – Computadores desktop, notebooks e periféricos. Componentes físicos de um computador (hardware).
Conexões físicas entre computadores e periféricos. Conexões físicas de rede. Redes wireless. Conceitos fundamentais sobre
sistemas operacionais e organização de informações em um computador. Sistemas de arquivos utilizados nos ambientes operacionais
Linux e Windows. Conceitos sobre Internet e redes de computadores: serviços, protocolos, segurança e casos de uso. Suites de
aplicativos para escritório (Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, BrOffice). Aplicativos diversos associados a serviços da Internet,
como navegadores de Web e leitores de email, entre outros. Mecanismos de busca na Web (uso racional e eficiente). Acesso e troca
de dados e recursos pela Internet e redes locais de computadores. Técnicas e políticas de backup. Segurança em computação
doméstica e corporativa: considerações sobre os diversos malware, como vírus e worms. Conceitos básicos de firewall.
Conhecimentos Específicos
Agente de Trânsito – Artigos 5º e 144 da Constituição Federativa do Brasil de 1988. Noções de direito constitucional. Ordem social.
Competências da União, dos estados e dos municípios. Princípios da administração pública. Segurança Pública na Constituição do
Estado do Maranhão. Noções de direito administrativo. Estado, governo e administração pública. Poderes administrativos. Hierarquia
administrativa. Polícia e poder de polícia. Serviços públicos. Estatuto e o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de
Santa Rita. Noções de direito penal. Infração penal. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Tipicidade, ilicitude,
culpabilidade, punibilidade. Crimes contra a Administração Pública. Abuso de autoridade (Lei n.º 4.898/1965). Lei n° 9.503, de
23/9/1997 - Código de Trânsito Brasileiro: capítulos II, III, IV, VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII e suas alterações. Resoluções do
CONTRAN n.º 26, 35, 36, 38, 53, 82, 108, 149, 203, 205 e 277/2008, alterada pela resolução n.º 352/2010. Resolução de situações
problema relativas a: controle pessoal, relacionamento interpessoal, iniciativa, senso de organização, capacidade de liderança.
As demais disposições concernentes ao Edital de Abertura permanecem inalteradas.
O texto do Edital Retificado encontra-se disponível no site oficial do Concurso Público: www.fsadu.org.br/concursos e
www.sousandrade.org.br/concursos.

Santa Rita- MA, 6 de Fevereiro de 2015
Antônio Candido Santos Ribeiro
Prefeito Municipal
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