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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL - PB

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL- PB, no uso de suas atribuições legais, por meio do
presente edital, informa a todos que será realizado Concurso Público neste Município, conforme Portaria instituída.
Além disso, tendo em vista o disposto no artigo 37 da Constituição Federal e Leis Municipais 252/2016, 165/2010,
assim como demais legislações pertinentes, resolve tornar o presente Edital (com seus anexos) único regulamento
do Concurso Público destinado ao provimento dos cargos, que possuem vagas atualmente ou que venham a possuir
durante o prazo de validade deste Concurso Público, na Prefeitura Municipal de Alcantil - PB.

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. O concurso público destina-se ao provimento de vagas no Quadro Efetivo de Pessoal da Prefeitura Municipal
de Alcantil, e será regido por este edital sob a responsabilidade técnica e operacional da Ápice Consultoria,
conforme processo licitatório e Contrato Estabelecido, e consistirá em duas etapas, a saber:
 1ªETAPA: Avaliação de Conhecimentos para todos os cargos ofertados, mediante aplicação de provas

escritas, em forma objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.
 2ªETAPA: Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, apenas para os cargos de Agente de

Coleta de Resíduos, Operador de Máquinas Pesadas e Motorista.
2. Os cargos ofertados constam no capítulo II deste edital.
3. O Conteúdo Programático constam-no ANEXO I deste edital.
4. O Cronograma com as datas previstas constam no ANEXO II deste edital.
5. As atribuições dos cargos constam no ANEXO III deste edital.
6. O modelo de atestado médico de capacidade física, para o cargo de Agente de Coleta de Resíduos consta no

ANEXO IV deste edital.
7. Formulário de atendimento especial consta no ANEXO V.
8. Modelo de Formulário para interposição de recursos, consta no ANEXO VI.
9. O referido Edital nº001/2016 será afixado no quadro de avisos do rolda Prefeitura Municipal de Alcantil a

partir dodia25 de Agosto de 2016.

CAPÍTULO II– DOS CARGOS E REQUISITOS

1. Todos os cargos serão regidos sob o Regime Jurídico de Trabalho Estatutário, conforme a respectiva
denominação, pré-requisitos, carga horária e salário base inicial especificados neste Edital, e de acordo com a
Legislação Específica.

2. O quadro abaixo contém a relação de cargos ofertados, a quantidade de vagas por cargo e os requisitos mínimos
que obedecem às seguintes especificações:
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CARGOS ESCOLARIDADE E REQUISITOS MÍNIMOS
VENCIMENTO

(R$)
CARGA

HORÁRIA
VAGAS

TOTAL AC RPD
AGENTE DE COLETA DE RESÍDUOS (GARI) ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO. 880,00 40 02 02 -
AUXILIAR DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA POTÁVEL
(ZONA – URBANA)

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO. 880,00 40 02 02 -

AUXILIAR DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA POTÁVEL (ZONA – RURAL)

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO. 880,00 40 04 04 -

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PSF
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO
ESPECÍFICO NA ÁREA E REGISTRO NO
RESPECTIVO CONSELHO.

880,00 +
Gratificações

40 01 01 -

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ZONA–
RURAL)

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO. 880,00 40 02 02 -

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ZONA–
URBANA)

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO. 880,00 40 01 01 -

COZINHEIRA (ZONA – RURAL) ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO. 880,00 40 02 02 -
ENFERMEIRO – PSF CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM E

REGISTRO NO COREN.
1.000,00 +

Gratificações
40 01 01 -

ENGENHEIRO CIVIL CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL
E REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO.

1.760,00 20 01 01 -

FARMACÊUTICO CURSO SUPERIOR EM FARMÁCIA E
REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO.

1.760,00 40 01 01 -

MÉDICO CLÍNICO GERAL – PSF CURSO SUPERIOR EM MEDICINA E
REGISTRO NO CRM.

3.000,00 +
Gratificações

40 01 01 -

MOTORISTA – D (ÁREA - ESCOLAR) ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO +
CNH CATEGORIA “D” E CURSO DE
TRANSPORTE ESCOLAR.

880,00 40 05 04 01

MOTORISTA – D (ÁREA - SAÚDE) ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO +
CNH CATEGORIA “D” E CURSO DE
VEÍCULO DE EMERGÊNCIA.

880,00 40 05 04 01

ODONTÓLOGO NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA
COM REGISTRO NO CONSELHO DE
CLASSE ESPECÍFICO.

1.000,00 +
Gratificações

40 03 03 -

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO +
CNH CATEGORIA “D”.

1.000,00 02 02 -

RECEPCIONISTA (ZONA – RURAL) ENSINO MÉDIO COMPLETO. 880,00 40 02 02 -
TÉCNICO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL ENSINO MÉDIO COMPLETO 880,00 40 01 01 -
VIGIA (ZONA – RURAL) ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO. 880,00 40 02 02 -

TOTAL DE VAGAS: 38

Legendas:
AC–Ampla Concorrência
RPD–Reservada às pessoas com deficiência

3. A habilitação e a escolaridade mínima exigida, como também, as demais exigências para o provimento do cargo,
deverão ser comprovadas quando da nomeação do candidato aprovado, e, a não apresentação de qualquer dos
documentos que comprovem as condições exigidas, implicará na exclusão do candidato, de forma irrecorrível.

4. As vagas aos cargos previstos no quadro do item anterior serão distribuídas e oferecidas para a área urbana e a
área rural. São consideradas da área urbana todas as repartições públicas municipais: escolas, unidades de saúde,
autarquias e outros órgãos da Prefeitura Municipal, localizadas em toda a Cidade de Alcantil e são consideradas
da área rural as localizadas fora do perímetro urbano.

5. Para a prova prática, referente aos cargos de Agente de coleta de resíduos, Operador de máquinas e Motorista
D (Escolar) e Motorista D (Saúde), serão convocados os candidatos classificados na Prova Escrita Objetiva, que
obtiver em nota igual ou superior a 50 pontos obedecendo à ordem de classificação, em número igual a 3(três)
vezes o número de vagas oferecidas no presente Concurso Público.
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6. A comprovação dos requisitos mínimos para investidura no cargo será exigida no ato da posse do candidato.
7. A jornada de trabalho dos servidores públicos municipais será de acordo com a tabela o item 2 do capítulo II do

presente Edital.
8. A comprovação da habilitação e das exigências para o provimento do cargo deverá ser apresentada quando da

posse do candidato aprovado e, a não apresentação de qualquer dos documentos que comprovem as condições
exigidas no presente Edital, implicará na exclusão do candidato, deforma irrecorrível.

CAPÍTULO III- DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

1. São condições para a investidura em cargo público: ter nacionalidade brasileira ou portuguesa ou ser
naturalizado, no caso de nacionalidade portuguesa, o candidato deve estar amparado pelo Estatuto de
Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do
art. 12, da Constituição Federal e o pagamento dos valores que consta no item 3.2 do capítulo IV.

2. Para todos os cargos os requisitos mínimos e a idade mínima de 18 anos deverão ser comprovados na data da
posse.

3. Ter aptidão física e mental para o exercício e atribuição do cargo, comprovada por meio de exames solicitados
e avaliados por Médico Perito do Trabalho no Município de Alcantil-PB.

4. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
5. Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
6. Estar registrado no devido Conselho de Classe, para as vagas destinadas às profissões regulamentadas, de

acordo com a legislação específica;
7. Não haver sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o serviço público,

nem possuir antecedentes criminais.
8. Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória, ou seja, 70 (setenta)

anos.
9. Os candidatos não poderão pertencer aos quadros da empresa Ápice Consultoria, responsável pela

organização do presente Concurso.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO

1. As inscrições só poderão ser realizadas, pela internet no site da organizadora.
2. Período de inscrições: 25 de outubro de 2016 até 15 de novembro de 2016.
3. DO PROCEDIMENTO PARAREALIZARAINSCRIÇÃO

3.1 O candidato para realizar sua inscrição via Internet deverá acessar o endereço eletrônico
www.apiceconsultoria.com e após o preenchimento da ficha de inscrição deverá efetuar o pagamento
da taxa de inscrição por meio de boleto bancário disponível também no site, podendo efetuar o
pagamento em qualquer agência do Banco conveniado.

3.2 O valor da taxa de inscrição correspondente ao nível do cargo será de:

3.3 As inscrições efetuadas somente via internet serão aceitas após a comprovação de pagamento da taxa
de inscrição, que será feita através do contrato como Banco conveniado.

3.4 A relação nominal dos candidatos que optaram por concorrer as vagas d e ampla concorrência, com
inscrição deferida para o Concurso estará disponível, a partir de 21 de Novembro no endereço

NÍVEIS DOS CARGOS VALOR DA INSCRIÇÃO(R$)
Nível Fundamental Incompleto/Completo 70,00
Nível Médio / Técnico 80,00
Nível Superior 90,00
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eletrônico www.apiceconsultoria.com. É de responsabilidade exclusiva do candidato verificar a
confirmação de sua inscrição. A divulgação da relação nominal dos candidatos inscritos também estará
disponível na sede da Prefeitura Municipal de Alcantil a partir da mesma data.

3.5 Após confirmação de sua inscrição o candidato deverá imprimir o seu cartão de inscrição que também
estará disponível a partir de 25 de Novembro.

3.6 O candidato inscrito não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua exclusiva
responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei.

3.7 Informações complementares acerca das inscrições via internet estarão disponíveis no endereço
eletrônico supracitado.

3.8 A Ápice Consultoria não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9 Os candidatos inscritos no Concurso passam a estar cientes do conhecimento e aceitação das normas
através do Edital do concurso e automaticamente se declaram estar de acordo com as condições e os
documentos exigidos pelo edital.

4. DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOSCOMDEFICIÊNCIA E DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A
PROVA.
4.1 É assegurado o direito de inscrição às pessoas portadoras de deficiência, no presente concurso, de

acordo como inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal e do art. 37 do Decreto Federal nº 3.298 de
20 de dezembro de 1999 e alterações posteriores que regulamenta a lei 7.853/89, para o cargo de
Motorista D – Escolar (1 vaga) e Motorista D – Saúde (1 vaga), um percentual mínimo de 5% (Cinco
por cento) das vagas existentes, que vierem a surgir  ou que forem criadas dentro do prazo de validade
do concurso e cujas atribuições sejam compatíveis coma deficiência de que são portadoras,
submetendo-se, quando convocadas, a exame oficial, o qual terá decisão terminativa sobre o exercício
do cargo.

4.2 O candidato com deficiência deverá especificar o teor da deficiência e o cargo para cuja vaga se
inscreveu, juntando laudo médico que comprove a deficiência, conforme indicado no item 4.4 deste
capítulo.

4.3 O candidato cego ou amblíope, além de enviar documentação indicada no item 4.4 deste capítulo,
deverá solicitar, por escrito, até o termino das inscrições a confecção de prova em Braile ou
Ampliada, especificando o teor da deficiência, sob pena de não ter sua prova e laborada,
impossibilitando de realizá-la.

4.4 O candidato com deficiência deverá fazer sua inscrição pela internet preenchendo integralmente sua
ficha de inscrição e enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 12 (doze)
meses, contendo o número do CPF do candidato, atestando deficiência, a espécie e o grau ou o nível
da mesma, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional
de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), acompanhado de cópia simples do CPF, durante
o período das inscrições, impreterivelmente, via SEDEX, para a sede da Ápice Consultoria, na Av.
Floriano Peixoto, 197 Centro, CEP 58.400-165, Campina Grande– PB, Concurso Público de Alcantil- PB.
4.4.1 O candidato com deficiência que não realizar o procedimento citado no item 4.4 no período

estabelecido terá inscrição indeferida para concorrer à vaga mencionada anteriormente.
4.5 Nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298/99 e alterações posteriores são considerados pessoas com

deficiência aquelas que se enquadram nas seguintes categorias:
4.5.1 Deficiência Física completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o

comprometimento da função física, apresentando-se sob forma de paraplegia, paraparesia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade
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congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para
o desempenho das funções.

4.5.2 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 ( quarenta e um decibéis - dB) ou mais
aferida por audiograma nas frequências de500Hz, 1.000Hz, 2.000Hze 3.000Hz.

4.5.3 Deficiência visual: Cegueira na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho e
coma melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor
olho, coma melhor correção óptica; nos casos em que a somatória da medida do campo visual em
ambos os olhos for igual ou menor que 60%; Ou ainda, ocorrer simultaneamente quaisquer das
condições anteriores.

4.5.4 Deficiência mental: Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com
manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização de recursos da
comunidade, saúde, segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho.

4.5.5 Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
4.6 O candidato inscrito como deficiente que não comprovar e atender rigorosamente as disposições

mencionadas neste capítulo nos prazos previstos para inscrição deixando de comprovar sua deficiência
perderá o direito de concorrer às vagas Reservadas as Pessoas com Deficiências (RPD) e passarão a
concorrer às vagas ofertadas na Ampla Concorrência (AC).

4.7 Os candidatos com deficiência, com necessidades especiais, com problemas de saúde ou candidatas
com necessidade de amamentar durante as provas, poderão solicitar condição especial para a
realização da prova objetiva, deverá enviar laudo médico original atestando a espécie, o grau, nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças (CID) e com especificação de suas necessidades quanto ao atendimento especial através do
preenchimento do formulário conforme ANEXO IV, até o término das inscrições, por intermédio dos
correios, via SEDEX ou Aviso de recebimento (AR) à Ápice Consultoria, devendo constar no envelope:

ÁPICE CONSULTORIA
Avenida Floriano Peixoto,197–Centro
CEP: 58.400-165 Campina Grande-PB

4.8 O candidato que não o fizera até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, poderá não
ter a condição atendida;

4.9 O atendimento as condições solicitadas ficará sujeito a análise de viabilidade e razoabilidade do pedido;
O resultado preliminar da análise dos requerimentos de atendimento especial será publicado no dia 21
de  Novembro no site da ÁPICE CONSULTORIA.

4.10 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar
condição especial para tal fim, conforme o subitem 4.3, deverá levar um acompanhante, que ficará em
sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança, somente podendo
ausentar-se do local ao término da prova. A candidata que não levar acompanhante não realizará a
prova com acompanhamento especial para este fim, tendo em vista que a ÁPICE CONSULTORIA não
disponibilizará acompanhante para guarda da criança.

4.10.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo de duração da prova da candidata.
4.11 Arelaçãonominaldoscandidatosqueoptaramporconcorrerasvagasdeportadoresdenecessidades

especiais, com inscrição indeferida para o Concurso estará disponível, 21 de Novembro de 2016 no
endereço eletrônico www.apiceconsultoria.com.

4.12 Oprazoderecebimentodosrecursosquantoàsinscriçõesindeferidasdoscandidatosquesolicitarem
concorrer às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, será do dia 21 de novembro a
22 de novembro de 2016.
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4.13 A divulgação das inscrições deferidas dos candidatos portadores de necessidades especiais será a partir
de 21 de Novembro de 2016.

4.14 Será eliminado da lista dos deficientes o candidato cuja deficiência assinalada no requerimento de
inscrição não se constate, no ato de posse, devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação
geral.

4.15 Será eliminado do Concurso o candidato cuja deficiência preenchida na ficha de inscrição seja atestada
pelo médico perito do trabalho como incompatível como cargo pretendido.

4.16 Logo após a investidura do candidato classificado, a deficiência não poderá ser arguida para justificar o
pedido de aposentadoria.

CAPÍTULOV - DAS PROVAS E DADATA DEREALIZAÇÃO

1. DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS E DATA DE REALIZAÇÃO
1.1 No quadro a seguir constam as informações da prova escrita objetiva com descrições das áreas

temáticas, número de questões e o peso correspondente ao nível do cargo escolhido.
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO/COMPLETO

CARGOS ÁREASTEMÁTICAS QUANTIDADE DE QUESTÕES PESOS
 Auxiliar de controle e

distribuição de água potável
 Agente de coleta de resíduos

(gari)
 Auxiliar de Serviços Gerais
 Cozinheira
 Operador de máquinas

pesadas
 Motorista D (Educação)
 Motorista D (Saúde)
 Vigia

Língua Portuguesa 15 45

Matemática 15 45

Conhecimentos Gerais 10 10

TOTAL: 40 100,00

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGOS ÁREASTEMÁTICAS QUANTIDADE DE QUESTÕES PESOS

 Auxiliar de consultório dentário
-PSF

 Recepcionista
 Técnico de vigilância ambiental

Língua Portuguesa 15 45

Conhecimentos Específicos 15 45

Informática 05 05

Raciocínio Lógico 05 05

TOTAL: 40 100,00

NÍVEL SUPERIOR
CARGOS ÁREASTEMÁTICAS

Língua Portuguesa
QUANTIDADE DE QUESTÕES

15
PESOS

30 Enfermeiro PSF
 Engenheiro Civil
 Farmacêutico
 Médico (Clínico Geral) -PSF
 Odontólogo – Cirurgião Dentista

Língua Portuguesa 15 30

Conhecimentos Específicos 15 60

Informática 05 05

Raciocínio Lógico 05 05

TOTAL: 40 100,00
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1.2 Aprova escrita objetiva tem pontuação máxima de 100,00 (Cem) pontos, para todos os cargos. Para
saber quanto vale cada questão de uma determinada área temática, dividimos o peso da prova (área
temática) pelo número de questões.

1.3 Exemplo: A área temática de conhecimentos específicos para o cargo de Enfermeiro tem 15 questões,
assim teremos 60/15= 4 (Valor de cada questão da prova/área temática de conhecimentos específicos
e didática.

1.4 As provas constarão de 40 (Quarenta) questões, todas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas
de “A” a “E”, e dessas alternativassomente01(uma) deverá ser assinalada como correta.

1.5 A Prova escrita terá duração mínima de2h (duas horas) e máxima de 3h (três horas).
1.6 No prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização das provas escritas, a Empresa Organizadora

do Concurso divulgará os respectivos gabaritos preliminares de respostas no site
www.apiceconsultoria.com.

1.7 A prova escrita está prevista para ser realizada na data provável de 27 de novembro Horário:
Divulgado nos Cartões de Inscrição. Local: Divulgado nos Cartões de Inscrição.

1.8 Caso ocorra alteração da data prevista para aplicação das provas, será publicado comunicado com as
informações concernentes no site da Ápice Consultoria www.apiceconsultoria.com

2. Os candidatos serão cientificados dos locais e horário de realização das provas, através dos cartões de inscrição
que serão disponibilizados no site da empresa nas datas previstas no CRONOGRAMA que consta no ANEXO II
deste edital.
2.1 Não serão dadas informações, por telefone, a respeito de datas, locais ou horário de realização das

provas, devendo o candidato observar rigorosamente os aditivos ao presente edital e os comunicados
a serem publicados.

2.2 Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares a quando existentes nas escolas ou
espaços físicos designados para realização das provas localizados na cidade, a Ápice Consultoria
reserva-se o direito de colocá-los em cidades próximas à determinada para aplicação das provas, não
assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses
candidatos, podendo ainda ser aplicadas tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde
dependendo da quantidade de inscritos.

2.3 A Ápice Consultoria e a Prefeitura Municipal de Alcantil não se responsabilizarão por eventuais
coincidências de datas e horários de provas e quaisquer outras atividades.

2.4 Havendo alteração na data prevista para realização das provas, a nova data poderá ser remarcada e a
prova ser aplicada em domingos ou feriados, exceto aos sábados.

2.5 Havendo a anulação de alguma prova os candidatos que não compareceram para sua realização serão
considerados faltosos e eliminados e não poderão comparecer para a reaplicação da prova.

2.6 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações a cerca do certam e no site da
Ápice Consultoria, principalmente sobre horário, local, sala e carteira de realização das Provas do
Concurso.

2.7 Se o candidato optar por inscrever-se em cargo de níveis distintos terá que realizar outra inscrição.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de trinta

minutos (30min) do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica azul ou preta, cartão de
inscrição e de documento oficial de identificação original com foto. Sendo considerado documento válido para
sua identificação a cédula de identidade(RG), documentos oficiais fornecidas por conselhos de classe, válidos
em território nacional, carteira de trabalho, carteira de reservista, passaporte ou carteira nacional de
habilitação válidos na data de realização das provas.
3.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento

oficial de identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento
que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30(trinta) dias, sendo
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ainda, neste caso, submetido à identificação especial, através de coleta de assinatura, impressão digital
e se necessário foto para identificação.

3.2 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, título de eleitor, CPF,
carteira de estudante, nem documentos ilegíveis e/ou não-identificáveis.

4. SERÁ EXCLUÍDO DO CONCURSO O CANDIDATO QUE:
a) Não comparecer para realizar a prova escrita.
b) Apresentar-se após o horário estabelecido.
c) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, de decorrido 30(trinta)

minutos do início das provas.
d) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, impressos não

permitidos, calculadora ou similar.
e) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação no setor

de prova (Celular, palmtop, tablet, agenda eletrônica, gravador, reprodutor de vídeo ou de voz ou
qualquer outro equipamento eletrônico similar).

f) Fizer anotações informativas concernentes às suas respostas em locais não autorizados, em
comprovante ou cartão de inscrição ou em qualquer outro meio não autorizado neste edital.

g) Fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informações a cerca do local da
prova, como também dos candidatos participantes.

h) Lançar meios ilícitos para a realização das provas.
i) Não devolvera folha de respostas devidamente preenchida e assinada.
j) Estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte.
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
l) Não assinar a lista de presença.

4.1 Durante a aplicação e realização das provas objetivas, não será permitido ao candidato portar boné,
telefone celular, relógio (digital e analógico) ou qualquer tipo de equipamento eletrônico, bem como
qualquer material impresso.

4.2 O candidato deve transcrever com cuidado as respostas das provas objetivas para a folha de respostas
deleitura óptica, que será o único documento válido para a correção das provas.

4.3 O preenchimento e assinatura da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato e
em hipótese alguma será substituído por erro de transcrição do mesmo.

4.4 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura, ainda que legível.

4.5 O candidato que receber sua prova com quaisquer falhas de impressão, ausência de páginas ou folha
de respostas com erros ou ausência de identificação, deverá comunicar ao fiscal de sala e requerer
nova prova ou folha de resposta reserva para substituição, não sendo este motivo o suficiente para
sua exclusão do concurso, devendo ainda o ocorrido ser registrado em anotação em Ata de Sala.

4.6 O candidato, ao terminar a prova, deverá entregar ao fiscal a folha de respostas devidamente
preenchida e assinada.

4.7 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificara sua folha
de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura
óptica.

4.8 Em nenhuma hipótese serão realizadas provas fora do local, data e horários determinados.
4.9 Por questões de segurança e integridade do Concurso o candidato só poderá ausentar-se da sala após

decorridas 2h (Duas horas) do início da aplicação das provas. Após esse período o candidato deverá
entregar ao fiscal de sala a sua Folha de resposta devidamente preenchida e assinada juntamente com
seu caderno de questões.
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4.10 As provas objetivas, o gabarito provisório e o gabarito oficial serão divulgados no site da Ápice
Consultoria (www.apiceconsultoria.com).

4.11 O Candidato que na prova escrita objetiva acertar menos de 50% do peso total de questões válidas ou
obtivernota0,0(Zero)em qualquer uma das áreas temáticas, será eliminado do Concurso.

CAPÍTULO VI – PROVA PRÁTICA

1. A ÁPICE CONSULTORIA reserva-se ao direito de realizar as provas práticas na cidade de Alcantil ou em cidades
próximas à determinada não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte,
alojamento e alimentação dos candidatos convocados para sua realização.
1.1 Os candidatos aos cargos de Agente de coleta de resíduos, Motorista D (Escolar), Motorista D (Saúde),

Operador de Máquinas pesadas, devem ficar atento ao edital de convocação para realização da prova
prática.

1.2 A data, local e horário de apresentação dos candidatos convocados para realização das provas práticas
serão divulgados no edital de convocação que será publicado no Endereço
Eletrônicowww.apiceconsultoria.com

1.3 A ordem de chamada para realização da prova prática se dará pela ordem de classificação do candidato
que se iniciará do primeiro candidato melhor classificado na prova escrita objetiva até o último
classificado.

1.4 A avaliação terá início no horário previsto no edital de convocação e se estenderá até o momento em
que todos os candidatos presentes realizarem a prova prática.

1.5 Será de inteira responsabilidadedocandidatooacompanhamentoeconsultaparaverificaroseulocalde
prova.

1.6 Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, horário ou fora do local
designado.

2. Para a realização da Prova Prática serão convocados os candidatos a provados na Prova Escrita Objetiva, que
obtiverem nota igual ou superior a 50 pontos obedecendo à ordem de classificação, em número igual a 3
(três) vezes o número de vagas oferecidas no presente Concurso Público.
2.1 Os demais candidatos aprovados na Prova Escrita Objetiva e não convocados para Prova Prática,

poderão fazer parte de futuras convocações, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de
Alcantil, observando o prazo de validade do Concurso.

3. Os candidatos inscritos como portador de necessidades especiais e aprovados no Concurso, serão convocados
para realizar a prova prática e não serão concedidos veículos adaptados para a situação dos candidatos e nem
posteriormente no exercício das atividades serão fornecidos veículos especiais.

4. Os candidatos às vagas de Operador de máquinas Pesadas Motorista D (Escolar) e Motorista D (Saúde),
deverão comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido de
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria exigida para o cargo, devendo o documento em questão
estar devidamente dentro do prazo de validade, de acordo com a legislação vigente (Código de Trânsito
Brasileiro). Não serão aceitos protocolos fornecidos pelo DETRAN em substituição à CNH válida para
realização da Prova Prática.

5. O candidato ao cargo de Operador de Máquinas Pesadas será avaliado na prova prática numa escala de 00,00
(zero) a 100,00 (Cem) pontos. Para a realização da prova prática para o cargo de Operador de Máquinas
Pesadas poderá ser utilizada para avaliação 01 (uma) ou (Duas) máquinas.
5.1 Caso seja utilizada apenas 01(Uma) máquina o ponto a nota de corte será 50 (Cinquenta) pontos que

corresponde a 50% do valor da prova aplicada que terá peso 100,00 (Cem) sendo considerado apto o
candidato que obtiver nota igual ou superior a 50,00 (Cinquenta) pontos e inapto o candidato que
obtiver nota inferior a 50,00 (Cinquenta) pontos.
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5.2 Caso sejam utilizadas 02 (Duas) máquinas a nota de corte será 25 (Vinte e cinco) pontos que
corresponde a 50% do valor da prova aplicada que terá peso 50,00 (Cinquenta) pontos por cada
máquina, sendo considerado apto o candidato que obtiver nota igual ou superior a 25,00 (vinte e cinco)
pontos em cada máquina e inapto o candidato que obtiver nota inferior a 25,00 (vinte e cinco) pontos
em cada máquina.

5.3 Quanto aos critérios de análise da Prova Prática de Motorista D (Educação), Motorista D (Saúde),
Operador de máquinas Pesadas, serão considerados a identificação geral, a verificação da
manutenção, o funcionamento, a condução, operação e segurança das máquinas a fim de averiguar,
se está o candidato apto ou inapto a exercer satisfatoriamente a sua função.

6. A Prova Prática para os cargo de motorista D (Escolar) e Motorista D (Saúde) será avaliada numa escala
de 0,00 (zero)a100(cem) pontos. Onde será considerado apto o candidato que obtiver nota igual ou superior
a 50,00(cinquenta) pontos.

7. Os candidatos à vaga de Agente  de  Co leta de  Res íduos deverão comparecer ao local designado para
a prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido de documento oficial de identidade original.

8. A avaliação do cargo de Agente de coleta de resíduos constará dos seguintes testes:

a) Corrida de média distância (12 min) (masculino e feminino).
b) Corrida 50 metros (masculino e feminino).
c) Apoio de frente sobre o solo (masculino e feminino).

8.1 Caberá ao candidato o conhecimento da forma de execução de todos os testes relacionados no item
anterior. Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento da forma e aspectos estabelecidos.

8.2 Para a avaliação de aptidão física o candidato deverá:
a) Estar munido de documento oficial de identidade com foto.
b) Estar trajado adequadamente (agasalho esportivo, camiseta, bermuda, tênis).
c) Apresentar atestado médico datado de, no máximo, 15 (quinze) dias anteriores à data de realização da

prova, contendo o CRM do médico responsável, atestando estar o candidato apto para o esforço físico
decorrente de todos os testes ao qual será submetido no decorrer da respectiva avaliação.

8.3 O candidato que não apresentar o atestado médico ou que apresentá-lo com qualquer ressalva sobre
os testes não realizará a avaliação de aptidão física, independentemente dos motivos apresentados.

8.4 Todos os testes serão aplicados por profissionais de Educação Física.
8.5 A ÁPICE CONSULTORIA isenta-se de qualquer responsabilidade sobre acidentes que possam vir a

ocorrer com os candidatos durante e após a realização dos testes.

8.6 TESTE CORRIDA DE 50 metros (MASCULINO E FEMININO).

a) Esta prova consistirá em o candidato percorrer, no tempo mínimo exigido, a distância de 50 metros, em
linha reta.

b) Posição inicial:O candidato deverá posicionar-se em pista plana e demarcada.
c) Execução:Ao sinal, o candidato deverá percorrer a distância demarcada do ponto de partida até o ponto

de chegada.
d) Será permitida apenas 1 (uma) única tentativa para a realização do teste.
e) O candidato que não alcançar a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos, conforme o critério de

pontuação estabelecido abaixo será considerado reprovado no teste e consequentemente eliminado
do Concurso Público.
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PONTOS
Tempo (em segundo) por sexo

Masculino Feminino
100,00 6.0 8.0
95,00 6.2 8.2
90,00 6.4 8.4
85,00 6.6 8.6
80,00 6.8 8.8
75,00 7.0 9.0
70,00 7.2 9.2
65,00 7.4 9.4
60,00 7.6 9.6
55,00 7.8 9.8
50,00 8.0 10.0

8.7 TESTE APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO (MASCULINO E FEMININO)
Teste Apoio de Frente Sobre o Solo, para o candidato do sexo masculino.
A metodologia para preparação e execução do teste levará em consideração as seguintes orientações:

a) Posição inicial: o candidato deverá ficar na posição de quatro apoios – as duas mãos no prolongamento
dos ombros com os dedos voltados para frente e os dois pés unidos apoiados no solo com o corpo em
extensão e os cotovelos estendidos.

b) Ao comando “em posição, iniciar”, o candidato deverá realizar a flexão dos cotovelos até que estes
fiquem ao nível dos ombros, mantendo a coluna reta e alinhada com o quadril e as pernas. Em
sequência, o candidato deverá estender novamente os cotovelos, elevando seu corpo até a posição
inicial.

c) O movimento completo, finalizado com retorno à posição inicial, corresponderá a uma unidade de
execução.

d) Só será computada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre
na posição inicial.

e) O movimento só será considerado completo após a total extensão dos cotovelos.
f) Durante o teste, cada candidato será acompanhado por um avaliador, que fará a respectiva contagem

do número de flexões realizado corretamente.
g) Quando a execução não atender ao previsto no Edital, o avaliador retomará a contagem da última

repetição realizada corretamente.
h) A não extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova execução, será considerado um

movimento incorreto, não sendo computada pontuação ao candidato.
i) Será permitida apenas 1 (uma) única tentativa para a realização do teste.
j) Caso seja ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) segundos sem que seja realizada uma tentativa

completa de flexão dos braços, o teste será considerado encerrado, computando-se o número de
repetições executadas corretamente até este momento.

k) O candidato do sexo masculino que não alcançar a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos,
conforme o critério de pontuação estabelecido abaixo será considerado reprovado no teste e
consequentemente eliminado do Concurso Público.

8.8 Teste Apoio de Frente Sobre o Solo, para o candidato do sexo feminino.
A metodologia para preparação e execução do teste levará em consideração as seguintes orientações:

a) Posição inicial: a candidata deverá ficar na posição de quatro apoios – as duas mãos no prolongamento
dos ombros com os dedos voltados para frente e os dois joelhos unidos apoiados no solo com o corpo
em extensão e os cotovelos estendidos.

b) Ao comando “em posição, iniciar”, a candidata deverá realizar a flexão dos cotovelos até que estes
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fiquem ao nível dos ombros, mantendo a coluna reta e alinhada com o quadril. Em sequência, a
candidata deverá estender novamente os cotovelos, elevando seu corpo até a posição inicial.

c) O movimento completo, finalizado com retorno à posição inicial, corresponderá a uma unidade de
execução.

d) Só será computada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre
na posição inicial.

e) O movimento só será considerado completo após a total extensão dos cotovelos.
f) Durante o teste, cada candidata será acompanhada por um avaliador, que fará a respectiva contagem

do número de flexões realizado corretamente.
g) Quando a execução não atender ao previsto no Edital, o avaliador retomará a contagem da última

repetição realizada corretamente.
h) A não extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova execução, será considerado um

movimento incorreto, não sendo computada pontuação ao candidato.
i) Será permitida apenas 1 (uma) única tentativa para a realização do teste.
j) Caso seja ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) segundos sem que seja realizada uma tentativa

completa de flexão dos braços, o teste será considerado encerrado, computando-se o número de
repetições executadas corretamente até este momento.

k) O candidato do sexo feminino que não alcançar a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos,
conforme o critério de pontuação estabelecido abaixo será considerado reprovado no teste e
consequentemente eliminado do Concurso Público.

PONTOS
Número de repetições por sexo

Masculino Feminino
100,00 30 45
95,00 28 42
90,00 26 39
85,00 24 36
80,00 22 33
75,00 20 30
70,00 18 27
65,00 16 24
60,00 14 21
55,00 12 18
50,00 10 15

8.9 TESTE CORRIDA DE MÉDIA DISTÂNCIA (12 min) (MASCULINO E FEMININO)
Teste Corrida de Média Distância, para o candidato de ambos os sexos.
A metodologia para preparação e execução do teste levará em consideração as seguintes orientações:

a) O início do teste se dará por meio de um sinal sonoro de apito, quando o cronômetro será acionado
para o cômputo do tempo.

b) Um novo sinal sonoro de apito será acionado no décimo segundo minuto encerrando o tempo de
execução do teste.

c) Somente o cronômetro do coordenador do teste servirá de referência para o início e o término do teste.
d) Durante a realização do Teste de Corrida de Média Distância, o candidato poderá correr ou caminhar.
e) Não será permitida a parada do exercício durante a realização do teste.
f) Ao soar o apito encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava, em trote ou

caminhando, e aguardar a presença do fiscal de setor.
g) Será proibido ao candidato: abandonar a pista antes da liberação do fiscal de setor; dar ou receber

qualquer tipo de ajuda física; deslocar-se no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista
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após o apito final, sem a respectiva liberação do fiscal de setor.
h) Será permitida apenas 1 (uma) única tentativa para a realização do teste.
i) Tempo de execução: 12 (doze) minutos.
j) O candidato que não alcançar a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos, conforme o critério de

pontuação estabelecido abaixo será considerado reprovado no teste e consequentemente eliminado
do Concurso Público.

8.10 O MODELO DE ATESTADO MÉDICO para o cargo de Agente de coleta de resíduos, consta no ANEXO IV
9. Data da prova prática 18 de Dezembro.
10. Divulgação do resultado preliminar da Prova Prática 19 de Dezembro.
11. Prazo pra envio dos recurso quanto ao resultado da prova prática 19 a 20 de Dezembro.
12. Resposta ao julgamento dos recursos da prova prática 22 de Dezembro.
13. Resultado oficial da prova prática 23 de Dezembro.
14. A Prova Prática terá caráter, eliminatório e classificatório.
15. A notada Prova Prática será somada como resultado da Prova Escrita Objetiva, podendo chegar a até 200,00

(duzentos) pontos.
16. Em caso de empate após o resultado da prova prática somado com prova escrita, prevalecerá o resultado da

prova escrita objetiva.
17. O candidato não habilitado ou que não realizar a prova será excluído do Concurso.
18. Não Haverá segunda chamada ou repetição para a Prova Prática seja qual for o motivo alegado.

CAPÍTULO VI - CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO

1. Será considerado classificado o candidato aprovado cujo número representativo de sua classificação for
menor ou igual ao número de vagas oferecidas, para o respectivo cargo e com nota igual ou superior a 50
(Cinquenta) pontos na Prova Escrita Objetiva.

1.1. Os candidatos aprovados e classificados nos cargos de Nível Superior deverão comprovar no ato da
posse a conclusão do curso e demais requisitos exigidos para a ocupação do cargo.

1.2. O candidato que não apresentar o requisito mínimo exigido ficam impedido de tomar posse e sua
portaria de nomeação será tornada sem efeito.

2. A classificação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas obtidas nas provas, calculada na
forma estabelecida neste Edital.

3. Os candidatos com nota  inferior  a 50,00 (Cinquenta) pontos na Prova  Escrita  Objetiva  estarão
automaticamente eliminados.

PONTOS
Distância percorrida (em metros) por sexo
Masculino Feminino

100,00 2.700 2.500
95,00 2.650 2.450
90,00 2.600 2.400
85,00 2.550 2.350
80,00 2.500 2.300
75,00 2.450 2.250
70,00 2.400 2.200
65,00 2.350 2.150
60,00 2.300 2.100
55,00 2.250 2.050
50,00 2.200 2.000
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4. Para os candidatos de nível fundamental completo, nível médio/técnico e nível superior, exceto os candidatos
aos cargos que realizaram prova de título, a nota final será a nota obtida na prova escrita objetiva, podendo
chegar a até100,00 (Cem)pontos.

5. Para os candidatos de nível superior que realizarem a prova de título, a nota final será dada pelo somatório da
prova escrita objetiva com a nota da Prova de títulos, podendo chegar a 200,00 (Duzentos)pontos.

6. Do desempate: na hipótese de igualdade de nota na prova escrita, terá preferência, sucessivamente, o
candidato:

CAPÍTULO VII – DOS RECURSOS

1. Será admitida a interposição de recurso pelo candidato que se achar prejudicado em qualquer etapa da
seleção, desde que devidamente fundamentado. Conforme datas em cronograma no anexo II deste edital.
Para interpor o respectivo recurso o candidato deverá utilizar o modelo que consta no ANEXO VI.

2. Os recursos deverão ser remetidos para o email concursoprefeituradealcantil@apiceconsultoria.com.
2.1 Orecursointerpostoforadorespectivoprazoespecificadonocronograma(AnexoII) não será aceito,

sendo considerada, para tanto a data do envio.
2.2 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.
2.3 Compete à Comissão Especial de Coordenação, Supervisão e Acompanhamento do Concurso Público

julgar, em instância única administrativa, no prazo de recebimento, os recursos interpostos de acordo
com o Edital.

3. O Gabarito Provisório poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados e as provas serão corrigidas
de acordo com o Gabarito Oficial Definitivo, divulgado após o prazo recursal.

4. Recursos inconsistentes e/ou intempestivos serão indeferidos.
4.1 Sedo exame de recursos resultar anulação de questão(ões)ou item(ns) de questão, a pontuação

correspondente será atribuída a todos os candidatos, independente de ter recorrido.

CARGO ORDEM DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

NÍVEL FUNDAMENTAL
INCOMPLETO/COMPLETO

1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da
Lei Federal n.º 10.741 de 1º de outubro de 2003, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais
elevada;
2. obtiver maior nota na prova de português;
3. obtiver maior nota na prova de matemática;
4. persistindo o empate, o desempate se dará pela maior idade.

NÍVEL MÉDIO COMPLETO/NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO

1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da
Lei Federal n.º 10.741 de 1º de outubro de 2003, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais
elevada;
2. obtiver maior nota na prova de conhecimentos específicos;
3. obtiver maior nota na prova de português;
4.persistindo o empate, o desempate se dará pela maior idade.

NÍVEL SUPERIOR

1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da
Lei Federal n.º 10.741 de 1º de outubro de 2003, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais
elevada;
2. obtiver maior nota na prova de conhecimentos específicos;
3. obtiver maior nota na prova de português;
4. persistindo o empate, o desempate se dará pela maior idade.
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4.2 As respostas dos recursos interpostos ficarão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Alcantil,
caso o candidato que ir a ter conhecimento das mesmas deverá comparecer pessoalmente no
endereço abaixo:

PREFEITURAMUNICIPALDEALCANTIL/PB
RUA SÃO JOSÉ S/N - CENTRO

ALCANTIL – PB, CEP: 58460-000

CAPÍTULO VIII – DA HOMOLOGAÇÃO

1. Apreciada a regularidade do Concurso, mediante relatório sucinto, a Ápice Consultoria encaminhará à
Prefeitura Municipal que homologará e fará publicar no Boletim Oficial do Município o seu resultado.

CAPÍTULO IX – DAS NOMEAÇÕES

1. A nomeação dos candidatos classificados far-se-á por ordem decrescente das notas obtidas, mediante a
quantidade das vagas oferecidas, devendo o candidato apresentar no ato da posse, os seguintes
documentos:

a) Cópia do Diploma ou Certificado Escolar;
b) Cópia da Carteira de inscrição no respectivo Conselho Regional;
c) Cópia da Cédula de Identidade;
d) Cópia da Carteira do Trabalho e Previdência Social (das páginas de identificação);
e) Cópia do Título Eleitoral, com comprovante de quitação perante a Justiça Eleitoral;
f) Cópia do Cadastro de Pessoa Física(CPF);
g) Cópia do Cartão de Inscrição do PIS/PASEP (se já foi ou é empregado registrado);
h) Cópia do Certificado de alistamento militar ou de reservista (sexo masculino);
i) Cópias das Certidões de nascimento de filhos menores de14 anos, caso existam;
j) Cópia da Certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso;
k) Declaração de bens e outros cargos públicos (obter na Prefeitura);
l) Uma foto recente tamanho 3x4;
m) Exame médico: Com agendamento prévio para avaliação, os candidatos convocados para tomar

posse, deverão se submeter ao exame médico e realizar os exames laboratoriais, radiológicos e
outros exames que forem solicitados pelo médico perito do trabalho no Município de Alcantil – PB.

n) Registro no respectivo conselho de classe quando houver.
2. Não serão aceitos atestados e certidões com prazo superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data de

convocação para nomeação/posse.
3. Para os cargos de Motorista D (Educação) e Motorista D (Saúde) que consta vagas reservadas às pessoas com

deficiência, a primeira convocação do candidato aprovado na listagem de pessoas com deficiência ocorrerá
após a 4ª (quarta) convocação de candidatos aprovados na ampla concorrência e as demais ocorrerão a cada
intervalo de 5 (cinco) vagas providas, da seguinte forma:

a) As quatro primeiras vagas em cada cargo são destinadas aos candidatos aprovados na classificação
geral, incluindo todos os candidatos, independentemente de ser candidato com deficiência ou não,
enquanto o provimento da quinta vaga aberta ou a abrir será destinada aos candidatos com
deficiência;

b) Após o provimento da vaga destinada aos candidatos com deficiência para as demais vagas ofertadas
no edital ou as que surgirem, com intervalos de 5 (cinco) vagas, o preenchimento do cargo será dado
de acordo com a ampla concorrência, independentemente de ser candidato com deficiência ou não;
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c) O processo se repete a cada 5 (cinco) vagas abertas ou a abrir, convocando-se candidatos com
deficiência para as 5ª, 10ª, 15ª, e assim sucessivamente, vagas existentes ou que surgirem durante a
validade deste concurso, até esgotar a lista de candidatos aprovados.

4. Na inexistência de candidatos com deficiência ou no caso de reprovação destes, a vaga será preenchida por
candidato da ampla concorrência, com estrita observância da ordem classificatória.

5. A nomeação dos candidatos, observada a ordem de classificação final por cargo, far-se-á pela Prefeitura
Municipal de Alcantil-PB, obedecido o limite de vagas existentes, as que vierem a ocorrer e as que forem
criadas posteriormente, durante o prazo de validade deste concurso que será de 01 (Um) ano prorrogável
por igual período.

6. A convocação será feita através da Secretaria Municipal de Administração, por meio de Edital de
Convocação determinando dia, horário e local para a apresentação do candidato para tomar posse no cargo,
devendo o Edital ser publicado no Diário Oficial do Município e do Estado, o candidato deverá ficar atento
às publicações de convocação.

7. O candidato nomeado para ocupar o cargo deve exercer no prazo legal as funções inerentes, ficando
proibido qualquer ato que possa desviar as funções relativas ao cargo para o qual o mesmo logrou êxito no
concurso público, ressalvadas as situações excepcionais e autorizadas pelo órgão superior competente.

CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Será admitida concessão de vista ou revisão de provas, desde que tenha como finalidade o exercício do direito

de recurso.
2. A comissão organizadora, bem c   como ÁPICE CONSULTORIA, poderá em qualquer fase do certame alterar

datas apresentadas no cronograma previsto, sem que haja ressarcimento da taxa de inscrição de quaisquer
dos candidatos inscritos.

3. A inexatidão das afirmativas e irregularidades de documentos ou outras irregularidades constatadas no
decorrer do certame, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público,
anulando-se os atos decorrentes da inscrição.

4. A inscrição importa no conhecimento e aceitação das normas do presente edital.
5. O Concurso Público terá validade pelo prazo de 01(Um) ano podendo ser prorrogado por igual período a

contar da datada publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogada a
critério da Administração Pública Municipal, obedecendo ao disposto do artigo 37, incisos III e IV, da CF.

6. Não poderá ser fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação no Concurso,
valendo para esse fim o resultado publicado.

7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais, aditivos e
comunicados referentes a este concurso público no Diário do Município e no Diário Oficial do Estado e
quadros de avisos na sede da Prefeitura.

8. A classificação no Concurso Público assegurará aos candidatos aprovados dentro das vagas oferecidas, o
direito de ser nomeado, seguindo a ordem classificatória do certame.

9. O candidato aprovado deve manter sempre o seu endereço atualizado junto a Secretaria da Administração
do Município, a fim de que possa convocá-lo para tratar de assunto relacionado à sua nomeação.

10. Além dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas neste edital, os demais aprovados no
concurso público integrarão lista de classificados que poderá ser utilizada conforme a necessidade da
Prefeitura Municipal de Alcantil, no período de validade do presente certame.

11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público,
juntamente com a empresa Ápice Consultoria.

Alcantil, 25 de Outubro de 2016.
JOSÉ ADEMAR DE FARIAS

PREFEITO



ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

AGENTE DE COLETA DE RESÍDUOS

PORTUGUÊS

Compreensão e interpretação de textos; Uso de letras minúsculas e maiúsculas; Classificação das palavras

quanto ao número de sílabas e divisão silábica; Ortografia oficial; Reconhecimento das classes gramaticais:

artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Tempos

verbais; Gênero: feminino e masculino; Número: singular e plural.

MATEMÁTICA

Sistema de Numeração Decimal-SND; Operação com números naturais; Formas geométricas; Grandezas e suas

medidas; Sistema Monetário Brasileiro; Representação dos Números Racionais; Números Ordinais; Números

pares e ímpares; Gráficos e Tabelas; Porcentagem.

CONHECIMENTOS GERAIS

Domínio de tópicos sobre acontecimentos relevantes de diversas áreas que marcaram o mundo e o Brasil nas

últimas décadas, tais como: política, economia, religião, sociedade, educação, tecnologia, comunicação,

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, arte, literatura e suas vinculações a

nível regional, nacional internacional.

AUXILIAR DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

PORTUGUÊS

Compreensão e interpretação de textos; Uso de letras minúsculas e maiúsculas; Classificação das palavras

quanto ao número de sílabas e divisão silábica; Ortografia oficial; Reconhecimento das classes gramaticais:

artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Tempos

verbais; Gênero: feminino e masculino; Número: singular e plural.

MATEMÁTICA

Sistema de Numeração Decimal-SND; Operação com números naturais; Formas geométricas; Grandezas e suas

medidas; Sistema Monetário Brasileiro; Representação dos Números Racionais; Números Ordinais; Números

pares e ímpares; Gráficos e Tabelas; Porcentagem.

CONHECIMENTOS GERAIS

Domínio de tópicos sobre acontecimentos relevantes de diversas áreas que marcaram o mundo e o Brasil nas

últimas décadas, tais como: política, economia, religião, sociedade, educação, tecnologia, comunicação,

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, arte, literatura e suas vinculações a

nível regional, nacional internacional.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

PORTUGUÊS

Compreensão e interpretação de textos; Uso de letras minúsculas e maiúsculas; Classificação das palavras



quanto ao número de sílabas e divisão silábica; Ortografia oficial; Reconhecimento das classes gramaticais:

artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Tempos

verbais; Gênero: feminino e masculino; Número: singular e plural.

MATEMÁTICA

Sistema de Numeração Decimal-SND; Operação com números naturais; Formas geométricas; Grandezas e suas

medidas; Sistema Monetário Brasileiro; Representação dos Números Racionais; Números Ordinais; Números

pares e ímpares; Gráficos e Tabelas; Porcentagem.

CONHECIMENTOS GERAIS

Domínio de tópicos sobre acontecimentos relevantes de diversas áreas que marcaram o mundo e o Brasil nas

últimas décadas, tais como: política, economia, religião, sociedade, educação, tecnologia, comunicação,

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, arte, literatura e suas vinculações a

nível regional, nacional internacional.

COZINHEIRA

PORTUGUÊS

Compreensão e interpretação de textos; Uso de letras minúsculas e maiúsculas; Classificação das palavras

quanto ao número de sílabas e divisão silábica; Ortografia oficial; Reconhecimento das classes gramaticais:

artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Tempos

verbais; Gênero: feminino e masculino; Número: singular e plural.

MATEMÁTICA

Sistema de Numeração Decimal-SND; Operação com números naturais; Formas geométricas; Grandezas e suas

medidas; Sistema Monetário Brasileiro; Representação dos Números Racionais; Números Ordinais; Números

pares e ímpares; Gráficos e Tabelas; Porcentagem.

CONHECIMENTOS GERAIS

Domínio de tópicos sobre acontecimentos relevantes de diversas áreas que marcaram o mundo e o Brasil nas

últimas décadas, tais como: política, economia, religião, sociedade, educação, tecnologia, comunicação,

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, arte, literatura e suas vinculações a

nível regional, nacional internacional.

VIGIA

PORTUGUÊS

Compreensão e interpretação de textos; Uso de letras minúsculas e maiúsculas; Classificação das palavras

quanto ao número de sílabas e divisão silábica; Ortografia oficial; Reconhecimento das classes gramaticais:

artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Tempos

verbais; Gênero: feminino e masculino; Número: singular e plural.

MATEMÁTICA

Sistema de Numeração Decimal-SND; Operação com números naturais; Formas geométricas; Grandezas e suas

medidas; Sistema Monetário Brasileiro; Representação dos Números Racionais; Números Ordinais; Números

pares e ímpares; Gráficos e Tabelas; Porcentagem.



CONHECIMENTOS GERAIS

Domínio de tópicos sobre acontecimentos relevantes de diversas áreas que marcaram o mundo e o Brasil nas

últimas décadas, tais como: política, economia, religião, sociedade, educação, tecnologia, comunicação,

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, arte, literatura e suas vinculações a

nível regional, nacional internacional.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

MOTORISTA-D

PORTUGUÊS

Interpretação de textos; Morfologia: noções básicas sobre as classes de palavras; Ortografia: dígrafos

consonantais; dígrafos vocálicos; encontros vocálicos; e encontros consonantais; Classificação das palavras

quanto ao número de sílabas e divisão silábica; Tonicidade: classificação da sílaba quanto à intensidade (tônica,

átona, subtônica); e classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica (oxítona, paroxítona,

proparoxítona); Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado), períodos simples e compostos,

orações subordinadas e coordenadas.

MATEMÁTICA

Sistema de Numeração Decimal-SND. Operações com os Números Naturais (adição, subtração, multiplicação,

divisão, múltipla e divisores). O conjunto dos Números Inteiros e Operações. Os Números Racionais na

representação fracionária, decimal e porcentagem e Operações. Grandezas e Medidas. 6- Equações do 1º e 2º

Graus. Razões e Proporções. Regra de Três Simples e Composta. Geometria Plana e Espacial. Educação

Estatística. Campo Combinatório (combinação, arranjo, permutação e plano cartesiano). Campo Algébrico

(expressão algébrica, monômio e polinômio).

CONHECIMENTOS GERAIS

Domínio de tópicos sobre acontecimentos relevantes de diversas áreas que marcaram o mundo e o Brasil nas

últimas décadas, tais como: política, economia, religião, sociedade, educação, tecnologia, comunicação,

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, arte, literatura e suas vinculações a

nível regional, nacional internacional.

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

PORTUGUÊS

Interpretação de textos; Morfologia: noções básicas sobre as classes de palavras; Ortografia: dígrafos

consonantais; dígrafos vocálicos; encontros vocálicos; e encontros consonantais; Classificação das palavras

quanto ao número de sílabas e divisão silábica; Tonicidade: classificação da sílaba quanto à intensidade (tônica,

átona, subtônica); e classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica (oxítona, paroxítona,

proparoxítona); Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado), períodos simples e compostos,

orações subordinadas e coordenadas.

MATEMÁTICA

Sistema de Numeração Decimal-SND. Operações com os Números Naturais (adição, subtração, multiplicação,

divisão, múltipla e divisores). O conjunto dos Números Inteiros e Operações. Os Números Racionais na



representação fracionária, decimal e porcentagem e Operações. Grandezas e Medidas. 6- Equações do 1º e 2º

Graus. Razões e Proporções. Regra de Três Simples e Composta. Geometria Plana e Espacial. Educação

Estatística. Campo Combinatório (combinação, arranjo, permutação e plano cartesiano). Campo Algébrico

(expressão algébrica, monômio e polinômio).

CONHECIMENTOS GERAIS

Domínio de tópicos sobre acontecimentos relevantes de diversas áreas que marcaram o mundo e o Brasil nas

últimas décadas, tais como: política, economia, religião, sociedade, educação, tecnologia, comunicação,

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, arte, literatura e suas vinculações a

nível regional, nacional internacional.

NÍVEL MÉDIO

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

PORTUGUÊS

Interpretação de texto. Fonética e Fonologia: fonemas, letras, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos,

sílabas e divisão silábica, acento tônico e gráfico, prosódia e ortoépia. Ortografia: emprego das letras,

acentuação gráfica, homonímia e polissemia. Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de

palavras. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, períodos simples e

compostos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal,

ocorrência da crase. Semântica: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos, hipônimos e hiperônimos.

INFORMÁTICA

Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador (hardware,

software e peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento de dados; conceitos

básicos de sistemas operacionais; princípios de utilização dos ambientes Windows e Linux; conceitos de

organização e gerência de arquivos e pastas, instalação de programas e periféricos em micro computadores;

Noções básicos de redes de computadores; internet e intranet; utilização de tecnologias, ferramentas,

aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet; ferramentas e aplicativos de navegação

(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na

Internet; envio de mensagens através de correio eletrônico; compactação e descompactação de arquivos;

noções de segurança (vírus, worms, trojans e demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus,

firewalls, antispyware); noções de utilização de redes sociais(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções

básicas de utilização de software e aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem

(cloudcomputing); Noções básicas de utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office, LibreOffice e

Apache OpenOffice); aplicativos para edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de planilhas

eletrônicas; aplicativos para elaboração de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação de bancos

de dados; intercâmbio, integração, importação e vinculação de dados entre aplicativos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Ética profissional; Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento; Conhecimentos básicos da função

de Auxiliar de Saúde Bucal; Processamento de radiografias; Orientação para a saúde bucal; Noções da rotina de



um consultório dentário; Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório; Noções de arquivos

específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias, documentações; Limpeza e desinfecção do meio

de trabalho; Conhecimento de todos os instrumentos utilizados nas práticas odontológicas; Materiais

dentários: indicação, proporção e manipulação; Medidas de proteção individual; Doenças transmissíveis na

prática odontológica; Normas de desinfecção e esterilização.

RECEPCIONISTA

PORTUGUÊS

Interpretação de texto. Fonética e Fonologia: fonemas, letras, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos,

sílabas e divisão silábica, acento tônico e gráfico, prosódia e ortoépia. Ortografia: emprego das letras,

acentuação gráfica, homonímia e polissemia. Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de

palavras. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, períodos simples e

compostos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal,

ocorrência da crase. Semântica: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos, hipônimos e hiperônimos.

INFORMÁTICA

Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador (hardware,

software e peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento de dados; conceitos

básicos de sistemas operacionais; princípios de utilização dos ambientes Windows e Linux; conceitos de

organização e gerência de arquivos e pastas, instalação de programas e periféricos em microcomputadores;

Noções básicos de redes de computadores; internet e intranet; utilização de tecnologias, ferramentas,

aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet; ferramentas e aplicativos de navegação

(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na

Internet; envio de mensagens através de correio eletrônico; compactação e descompactação de arquivos;

noções de segurança (vírus, worms, trojans e demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus,

firewalls, antispyware); noções de utilização de redes sociais (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções

básicas de utilização de software e aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem

(cloudcomputing); Noções básicas de utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office,

LibreOfficeeApacheOpenOffice); aplicativos para edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de

planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação

de bancos de dados; intercâmbio, integração, importação e vinculação de dados entre aplicativos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Abordagem Sistêmica nas Organizações. Administração de conflitos X Assertividade. Aspectos gerais da redação

comercial e Oficial: definição e finalidade, forma e estrutura (Ata, ofício, Memorando, circular, requerimento,

Declaração, aviso, ordens de serviços e portarias). Atendimento ao Público Interno e Externo. Comportamento

Organizacional. Ética profissional. Formas de comunicação. Gestão do tempo: seleção, priorização, fluxograma,

cronograma, situações de ruptura e acompanhamento das atividades pertinentes ao trabalho. Linguagem dos

Atos e Comunicações Oficiais. Marketing Pessoal. Noções de Administração de Pessoal. Relacionamento

Interpessoal. Técnicas de Atendimento ao público por telefone.



TÉCNICO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

PORTUGUÊS

Interpretação de texto. Fonética e Fonologia: fonemas, letras, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos,

sílabas e divisão silábica, acento tônico e gráfico, prosódia e ortoépia. Ortografia: emprego das letras,

acentuação gráfica, homonímia e polissemia. Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de

palavras. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, períodos simples e

compostos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal,

ocorrência da crase. Semântica: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos, hipônimos e hiperônimos.

INFORMÁTICA

Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador (hardware,

software e peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento de dados; conceitos

básicos de sistemas operacionais; princípios de utilização dos ambientes Windows e Linux; conceitos de

organização e gerência de arquivos e pastas, instalação de programas e periféricos em microcomputadores;

Noções básicos de redes de computadores; internet e intranet; utilização de tecnologias, ferramentas,

aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet; ferramentas e aplicativos de navegação

(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na

Internet; envio de mensagens através de correio eletrônico; compactação e descompactação de arquivos;

noções de segurança (vírus, worms, trojans e demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus,

firewalls, antispyware); noções de utilização de redes sociais (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções

básicas de utilização de software e aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem

(cloudcomputing); Noções básicas de utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office,

LibreOfficeeApacheOpenOffice); aplicativos para edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de

planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação

de bancos de dados; intercâmbio, integração, importação e vinculação de dados entre aplicativos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Código de Saúde, leis complementares e decretos municipais que tratam de assuntos que envolvam a

vigilância sanitária; noções de saúde e doenças; noções de anatomia e fisiologia humanas; nutrição e

dietética; noção geral de nutrimentos e suas funções no organismo; influência da má nutrição na

determinação e distribuição de distúrbios de saúde; higiene e profilaxia: noções de saúde, de alimentação,

de habilitação corporal do vestuário; noções de saneamento básico e agravos à saúde; noções básicas

sobre doenças infecto-contagiosas, defesas do organismo; noções de vacinação e prevenção de doenças;

Controle de doenças transmissíveis e sexualmente transmissíveis; dengue; malária; febre amarela.

Processo Saúde-Doença. Coeficientes avaliadores de saúde. Epidemiologia descritiva e metodologia

epidemiológica. Endemia e epidemia. Sistema de Vigilância Epidemiológica e ação no controle de doenças.

Doenças transmissíveis e modos de transmissão. Saúde materno infantil. Programas de imunização.

Eficácia de vacinas. Saneamento do meio ambiente. Saúde e nutrição. Biossegurança. Vigilância

sanitária. Sistema único de saúde. Consciência local e global relativas ao meio ambiente e a sua



proteção e melhoria. Relação entre meio ambiente e a realidade cotidiana. Compreensão dos problemas

ambientais que afetam a vida da comunidade do município, do estado, do país e do planeta. Relação entre

as questões políticas, econômicas e sociais e as questões ambientais. Atribuições da Vigilância Sanitária.

Conceito: área de abrangência, instrumentos de Atuação, o poder de polícia, emissão de autos e

documentos legais, fiscalização e inspeção sanitária. Vistorias Alimento: manipulação, armazenamento,

transporte, saúde do trabalhador e edificações. Legislação municipal. Doenças transmissíveis por

alimentos; Noções sobre intoxicação por Agrotóxicos; Alimento: manipulação, armazenamento e

transporte; saúde do trabalhador; normas federais constituição brasileira de 1988; Título I; Título II;

Título III; Cap. VII, Seção I e II; Título VIII; Cap. II, Seção II e Cap. VI; Lei

8.080/90; Lei 9.782/99 e med. Prov. 2.190-34 de 23 de agosto de 2001. Normas estaduais: lei

6.320/83; Decreto 24.622/84; Decreto31.455/87; Decreto 23.663/84.

NÍVEL SUPERIOR

ENFERMEIRO-PSF

PORTUGUÊS

Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência textuais. Emprego

de pronomes. Variações linguísticas. Multimodalidade em textos e suas relações semânticas. Ocorrência da

crase. Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação.

RACIOCÍNIO LÓGICO

PROPOSIÇÕES SIMPLES: Sentenças: declarativas fechadas, interrogativas, exclamativas, imperativas e as

sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas, exclamativas, imperativas e as

sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais. Conjuntos e suas Operações. Sequências e

reconhecimento de padrões. Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA;

TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO; CONTINGENCIA. Argumentos. Problemas de raciocínio. Tratamento da

informação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

SUS: Legislação e Políticas de Saúde. Estratégia Saúde da Família. Processo de trabalho da equipe da ESF.  O

cuidado integral na ESF: Projeto Terapêutico Singular. Diagnóstico de saúde da comunidade. Legislação em

enfermagem; ética profissional (princípios básicos de ética e relações humanas).  A consulta de enfermagem.

Avaliação de saúde, intervenção de enfermagem ao indivíduo, à família e à comunidade. Prevenção e controle

de infecções relacionadas a assistência a saúde, aplicação de medida de biossegurança. Visita domiciliar no

contexto da saúde da família. Processo saúde-doença. Atenção aos portadores de doenças infecciosas

(tuberculose e hanseníase). Imunização. Infecções Sexualmente transmissíveis e AIDS. Doenças crônicas não

transmissíveis. Saúde da mulher. Saúde da criança. Saúde do Adolescente. Saúde do Homem. Saúde do Idoso.

Vigilância em saúde: atuação do enfermeiro na vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do

trabalhador.

INFORMÁTICA

Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador (hardware,



software e peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento de dados; conceitos

básicos de sistemas operacionais; princípios de utilização dos ambientes Windows e Linux; conceitos de

organização e gerência de arquivos e pastas, instalação de programas e periféricos em microcomputadores;

Noções básicos de redes de computadores; internet e intranet; utilização de tecnologias, ferramentas,

aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet; ferramentas e aplicativos de navegação

(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na

Internet; envio de mensagens através de correio eletrônico; compactação e descompactação de arquivos;

noções de segurança (vírus, worms, trojans e demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus,

firewalls, antispyware); noções de utilização de redes sociais (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções

básicas de utilização de software e aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem

(cloudcomputing); Noções básicas de utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office,

LibreOfficeeApacheOpenOffice); aplicativos para edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de

planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação

de bancos de dados; intercâmbio, integração, importação e vinculação de dados entre aplicativos.

ENGENHEIRO CIVIL

PORTUGUÊS

Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência textuais. Emprego

de pronomes. Variações linguísticas. Multimodalidade em textos e suas relações semânticas. Ocorrência da

crase. Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação.

RACIOCÍNIO LÓGICO

PROPOSIÇÕES SIMPLES: Sentenças: declarativas fechadas, interrogativas, exclamativas, imperativas e as

sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas, exclamativas, imperativas e as

sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais. Conjuntos e suas Operações. Sequências e

reconhecimento de padrões. Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA;

TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO; CONTINGENCIA. Argumentos. Problemas de raciocínio. Tratamento da

informação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ÁREA DE ESTRUTURAS ‐ Resolução de estruturas isostáticas e hiperestáticas (reações de apoio, esforços, linhas

de estado e de influência); dimensionamento e verificação de estabilidade de peças de madeira, metálicas e de

concreto armado e protendido; pontes; resistência dos materiais. ÁREA DE TRANSPORTES ‐ Estudo e

planejamento de transportes, operação, custos e técnicas de integração modal, Normas Técnicas (rodovias e

ferrovias), fases do projeto, escolha do traçado, projeto geométrico, topografia, desapropriação,

terraplanagem, drenagem, pavimentação, obras complementares, sinalização. ÁREA DE RECURSOS

HÍDRICOS ‐ Escoamento em condutos forçados e com superfície livre (canais), dimensionamento; máquinas

hidráulicas, bombas e turbinas; ciclo hidrológico, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, hidrogramas,

vazões de enchente. ÁREA DE SANEAMENTO ‐ Captação, tratamento e abastecimento de água, redes de

esgotos, tratamentos de esgotos, tratamentos de águas residuárias, instalações prediais, sistemas de drenagem



pluvial, limpeza urbana. ÁREA DE GEOTECNIA ‐ Propriedades e classificação dos solos, movimentos de água no

solo, distribuição de pressões no solo, empuxos de terra, exploração do subsolo, sondagem; barragens de terra;

fundações superficiais e profundas (estudos de viabilidade e dimensionamento); MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,

TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS – Construções de baixo custo, Uso

da Madeira, materiais cerâmicos e vidros, metais e produtos siderúrgicos, asfaltos e alcatrões, aglomerantes e

cimento, agregados, tecnologia do concreto e controle tecnológico, ensaios; construção de edifícios, processos

construtivos, preparo do terreno, instalação do canteiro de obras, locação da obra, execução de escavações e

fundações, formas, concretagem, alvenaria, esquadrias, revestimentos, pavimentações, coberturas,

impermeabilizações, instalações, pintura e limpeza da obra; licitação, edital, projeto, especificações, contratos,

planejamento, análise do projeto, levantamento de quantidades, plano de trabalho, levantamento de recursos,

orçamento, composição de custos, cronogramas, Código de Obras.

INFORMÁTICA

Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador (hardware,

software e peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento de dados; conceitos

básicos de sistemas operacionais; princípios de utilização dos ambientes Windows e Linux; conceitos de

organização e gerência de arquivos e pastas, instalação de programas e periféricos em microcomputadores;

Noções básicos de redes de computadores; internet e intranet; utilização de tecnologias, ferramentas,

aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet; ferramentas e aplicativos de navegação

(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na

Internet; envio de mensagens através de correio eletrônico; compactação e descompactação de arquivos;

noções de segurança (vírus, worms, trojans e demais ameaças virtuais); aplicativos paras egurança (antivírus,

firewalls, antispyware); noções de utilização de redes sociais(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções

básicas de utilização de software e aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem

(cloudcomputing); Noções básicas de utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office,

LibreOfficeeApacheOpenOffice); aplicativos para edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de

planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação

de bancos de dados; intercâmbio, integração, importação e vinculação de dados entre aplicativos.

FARMACÊUTICO

PORTUGUÊS

Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência textuais. Emprego

de pronomes. Variações linguísticas. Multimodalidade em textos e suas relações semânticas. Ocorrência da

crase. Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação.

RACIOCÍNIO LÓGICO

PROPOSIÇÕES SIMPLES: Sentenças: declarativas fechadas, interrogativas, exclamativas, imperativas e as

sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas, exclamativas, imperativas e as

sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais. Conjuntos e suas Operações. Sequências e

reconhecimento de padrões. Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA;



TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO; CONTINGENCIA. Argumentos. Problemas de raciocínio. Tratamento da

informação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FARMACOTÉCNICA E CONTROLE DE QUALIDADE: boas práticas de manipulação de medicamentos; formas

farmacêuticas líquidas, semissólidas e sólidas; novas formas farmacêuticas; sistemas transdérmicos de

liberação controlada de fármacos; sistemas de liberação controlada de fármacos; cosméticos; determinação de

teor de princípios ativos; análise térmica aplicada a fármacos e medicamentos, polimorfismo em fármacos.

BIOFARMÁCIA: etapas biofarmacêuticas (fase biofarmacêutica, fase farmacocinética e fase farmacodinâmica);

parâmetros farmacocinéticos; ordem de reação e de transferência de fármacos; absorção, distribuição,

metabolização e eliminação/excreção; e sistemas compartimentais. FARMACOLOGIA: farmacocinética e

farmacodinâmica; interações e incompatibilidades de medicamentos e alimentos; efeitos adversos; fármacos

dos sistemas cardiovascular, renal, gastrintestinal, antimicrobianos, antiparasitários, anti‐diabéticos orais e

insulinas; e classificação dos medicamentos. FARMÁCIA HOSPITALAR E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: seleção,

programação, aquisição, armazenamento e estocagem de medicamentos e correlatos; princípios de

farmacoepidemiologia e farmacovigilância; atenção farmacêutica; acompanhamento farmacoterapêutico;

política nacional de assistência farmacêutica; uso racional de medicamentos; administração de farmácia,

dispensação, aviamento de receitas e controle de estoque de medicamentos; normas, rotinas e recursos

humanos; boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos; organização de almoxarifados e

condições adequadas de armazenamento; controle e planejamento de estoque de medicamentos e materiais

de consumo; sistemas de distribuição e dispensação de medicamentos; medicamentos controlados; e

medicamentos de referência, similares e genéricos.

INFORMÁTICA

Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador (hardware,

software e peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento de dados; conceitos

básicos de sistemas operacionais; princípios de utilização dos ambientes Windows e Linux; conceitos de

organização e gerência de arquivos e pastas, instalação de programas e periféricos em microcomputadores;

Noções básicos de redes de computadores; internet e intranet; utilização de tecnologias, ferramentas,

aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet; ferramentas e aplicativos de navegação

(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na

Internet; envio de mensagens através de correio eletrônico; compactação e descompactação de arquivos;

noções de segurança (vírus, worms, trojans e demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus,

firewalls, antispyware); noções de utilização de redes sociais(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções

básicas de utilização de software e aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem

(cloudcomputing); Noções básicas de utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office,

LibreOfficeeApacheOpenOffice); aplicativos para edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de

planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação

de bancos de dados; intercâmbio, integração, importação e vinculação de dados entre aplicativos.



MÉDICO CLÍNICO GERAL- PSF

PORTUGUÊS

Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência textuais. Emprego

de pronomes. Variações linguísticas. Multimodalidade em textos e suas relações semânticas. Ocorrência da

crase. Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação.

RACIOCÍNIO LÓGICO

PROPOSIÇÕES SIMPLES: Sentenças: declarativas fechadas, interrogativas, exclamativas, imperativas e as

sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas, exclamativas, imperativas e as

sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais. Conjuntos e suas Operações. Sequências e

reconhecimento de padrões. Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA;

TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO; CONTINGENCIA. Argumentos. Problemas de raciocínio. Tratamento da

informação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O SUS: Diretrizes e Princípios; Ética Médica e Responsabilidades Médicas; Medidas Assistenciais em Urgências e

Emergência Médicas; Enfermidades Cardiocirculatórias; Enfermidades Neurológicas; Enfermidades do Aparelho

Geniturinário; Enfermidades do Aparelho Respiratório; Enfermidades do Aparelho Digestório; Enfermidades

Dermatológicas e Parasitárias; Enfermidades Sexualmente Transmissíveis; Assistência Integral à Saúde da

Criança e do Adolescente; Assistência Integral à Saúde da Mulher; Assistência Integral à Saúde do Homem;

Assistência Integral à Saúde do Idoso; Doenças de Notificação Compulsória; Assistência Básica em Saúde

Mental. Transtornos Mentais em Assistência Hospitalares; Violência Doméstica: Assistência Hospitalar;

Diagnóstico de Morte, Preenchimento e Declaração de Óbito.

INFORMÁTICA

Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador (hardware,

software e peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento de dados; conceitos

básicos de sistemas operacionais; princípios de utilização dos ambientes Windows e Linux; conceitos de

organização e gerência de arquivos e pastas, instalação de programas e periféricos em microcomputadores;

Noções básicos de redes de computadores; internet e intranet; utilização de tecnologias, ferramentas,

aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet; ferramentas e aplicativos de navegação

(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na

Internet; envio de mensagens através de correio eletrônico; compactação e descompactação de arquivos;

noções de segurança (vírus, worms, trojans e demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus,

firewalls, antispyware); noções de utilização de redes sociais(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções

básicas de utilização de software e aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem

(cloudcomputing); Noções básicas de utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office,

LibreOfficeeApacheOpenOffice); aplicativos para edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de

planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação

de bancos de dados; intercâmbio, integração, importação e vinculação de dados entre aplicativos.



ODONTÓLOGO

PORTUGUÊS

Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência textuais. Emprego

de pronomes. Variações linguísticas. Multimodalidade em textos e suas relações semânticas. Ocorrência da

crase. Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação.

RACIOCÍNIO LÓGICO

PROPOSIÇÕES SIMPLES: Sentenças: declarativas fechadas, interrogativas, exclamativas, imperativas e as

sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas, exclamativas, imperativas e as

sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais. Conjuntos e suas Operações. Sequências e

reconhecimento de padrões. Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA;

TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO; CONTINGENCIA. Argumentos. Problemas de raciocínio. Tratamento da

informação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90; Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de

Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Política Nacional de Promoção de Saúde; Prevenção e promoção da

saúde em Odontologia. Flúor. Odontologia preventiva e social. Educação em saúde bucal. Biossegurança.

Conhecimentos sobre materiais dentários. Técnicas de Anestesiologia. Exame Geral do Paciente, Plano de

tratamento e diagnóstico bucal. Técnicas radiográficas e interpretações radiográficas. Patologia dos tecidos

moles e duros da cavidade oral, cárie, placa bacteriana e doença periodontal. Métodos de prevenção da Cárie e

doença periodontal. Conhecimentos básicos sobre Oclusão Dentária; Princípios Básicos do Atendimento em

Estomatologia, Odontopediatria, Dentística, Periodontia, Endodontia, e Cirurgia (Exodontias). Princípio da

abordagem e prevenção das Infecções odontogênicas e traumatismo dentário. Farmacologia, Terapêutica de

Emergência e Urgência em Odontologia. Hepatites Virais, Aids, Imunizações. Atendimento ao Paciente de Risco

(Cardiopata, Hipertenso, Diabético, Imunodeprimido). Abordagem do paciente sob tratamento de radioterapia

e quimioterapia.

INFORMÁTICA

Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador (hardware,

software e peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento de dados; conceitos

básicos de sistemas operacionais; princípios de utilização dos ambientes Windows e Linux; conceitos de

organização e gerência de arquivos e pastas, instalação de programas e periféricos em microcomputadores;

Noções básicos de redes de computadores; internet e intranet; utilização de tecnologias, ferramentas,

aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet; ferramentas e aplicativos de navegação

(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na

Internet; envio de mensagens através de correio eletrônico; compactação e descompactação de arquivos;

noções de segurança (vírus, worms, trojans e demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus,

firewalls, antispyware); noções de utilização de redes sociais (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções

básicas de utilização de software e aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem



(cloudcomputing); Noções básicas de utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office,

LibreOfficeeApacheOpenOffice); aplicativos para edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de

planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação

de bancos de dados; intercâmbio, integração, importação e vinculação de dados entre aplicativos.



ANEXO II
CRONOGRAMA – CONCURSO PÚBLICO 001/2016 – PREFEITURA DE ALCANTIL - PB

DESCRIÇÃO DAS FASES PERÍODOS/DATAS/PRAZOS

Período das inscrições. A partir das 10h do dia 25 de Outubro de
2016 até as 23:59 min do dia 15 de
novembro de 2016.

Período de solicitação dos candidatos que necessitarem de condições
especiais para a realização da prova escrita objetiva.

A partir das 10h do dia 25 de Outubro de
2016 até as 23:59 min do dia 15 de
novembro de 2016.

Período de recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos
que optarem em concorrer às vagas reservadas aos portadores de
necessidades especiais.

Do dia 25 de Outubro de 2016 até o dia 16
de novembro de 2016.

Data limite para o pagamento da inscrição por meio de boleto bancário. 16 de Novembro de 2016
Divulgação das inscrições deferidas – Ampla concorrência e Reservado às
pessoas com deficiência.

21 de Novembro de 2016
Divulgação das inscrições indeferidas relacionadas às vagas reservadas aos
portadores de necessidades especiais.

21 de Novembro de 2016

Prazo para interposição de recursos quanto às inscrições indeferidas dos
candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com
deficiência.
E-mail: concursoprefeituradealcantil@apiceconsultoria.com

21 a 22 de Novembro de 2016

Prazo para interposição de recursos quanto às inscrições que não foram
deferidas – Ampla Concorrência - apenas para candidatos que comprovem
inscrição mediante comprovante de pagamento.
E-mail: concursoprefeituradealcantil@apiceconsultoria.com

21 a 22 de Novembro de 2016

Julgamento dos Recursos referente as inscrições (Encaminhado à Prefeitura
de Alcantil).

23 de Novembro de 2016

Divulgação das inscrições deferidas – Após prazo de recursos. 24 de Novembro de 2016
Lista de concorrência. 24 de Novembro de 2016

(PROVA ESCRITA)
Divulgação dos cartões de inscrições com locais de prova. 25 de Novembro de 2016
Aplicação das provas escritas objetivas. 27 de Novembro de 2016
Divulgação do Gabarito Preliminar. 28 de Novembro de 2016
Interposição de eventuais recursos referentes às questões formuladas e/ou
gabarito divulgado.
E-mail: concursoprefeituradealcantil@apiceconsultoria.com

28 e 29 de Novembro de 2016

Julgamento dos recursos (Encaminhado para a Prefeitura de Alcantil). 02 de Dezembro de 2016
Gabarito oficial. 02 de Dezembro de 2016
Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva. 07 de Dezembro de 2016
Interposição de eventuais recursos referentes à nota da prova escrita
objetiva. E-mail: concursoprefeituradealcantil@apiceconsultoria.com

07 e 08 de Dezembro de 2016

Julgamento dos recursos (Encaminhado para a Prefeitura de Alcantil). 13 de Dezembro de 2016
Divulgação do resultado definitivo da Prova Objetiva. 13 de Dezembro de 2016

(PROVA PRÁTICA)
Publicação do Edital de convocação no site da Ápice Consultoria. 14 de Dezembro de 2016
Realização da prova prática. 18 de Dezembro de 2016
Divulgação do resultado preliminar. 19 de Dezembro de 2016
Prazo de envio dos recursos quanto ao resultado do Teste de Aptidão Física.
E-mail: concursoprefeituradealcantil@apiceconsultoria.com

19 e 20 de Dezembro de 2016

Respostas ao julgamento dos recursos (Encaminhado para a Prefeitura de
Alcantil)

22 de Dezembro de 2016

Resultado oficial da prova prática 23 de Dezembro de 2016
RESULTADO FINAL DE TODOS OS CARGOS 23 DE DEZEMBRO DE 2016



ANEXO III

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

AGENTE DE COLETA DE RESIDUOS

Varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos; Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das

estradas, ruas e outros logradouros públicos; Fazer coleta e transporte de lixo para caminhões; Descarregar o

lixo em local pré-determinado; Carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e volumes

em geral; Cavar e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos, fossas e outros; Drenar e aterrar depressões ou

escavações das estradas; Desobstruir estradas; Executar serviços de abertura e fechamento da valas e cavas;

Executar serviços de arrumação de materiais nas diversas fases das obras públicas; Executar outras tarefas

que, por suas características, se incluam na esfera de competência. Percorrer logradouros, seguindo roteiros

preestabelecidos, para recolher o lixo; Despejar o lixo, amontoando ou acondicionando em latões ou sacos

plásticos, em caminhões especiais, valendo-se de esforço físico e ferramentas manuais, para possibilitar seu

transporte; Separar o lixo, por tipo de classificação de material, para reciclagem; Realizar a varrição de

logradouros públicos; Capinar vegetação das guias, calçadas e margens de rios; Lavar vias públicas após

varrição e coleta de feiras; Fazer manutenção de jardins públicos; Retirar detritos das margens dos rios;

Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva; Zelar pela conservação e guarda dos bens que lhe

forem confiados; Executar outras atribuições afins.

AUXILIAR DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

Operar as instalações de uma estação de captação de água; auxiliar no controle operacional do sistema de

distribuição de água; zelar pelos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados; zelar pela adequada

distribuição da água potável; monitorar a quantidade e de água distribuída; Controlar o funcionamento das

instalações; auxiliar na manutenção e conservação dos sistemas de distribuição de água (bombas,

reservatórios, válvulas, etc.); zelar pela segurança das estações; observar o controle e desempenho,

manutenção, limpeza e lubrificação de bombas; controlar o funcionamento de bombas localizadas nas áreas

de captação de água que abastecem o município de água potável; comunicar eventuais problemas de

comunicação ou mau funcionamento de equipamentos e instalações, utilizar equipamento de proteção

individual e executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Trabalhos de limpeza, conservação e organização de mobílias. Lavar e limpar pátios, pisos, carpets, terraços e

demais dependências da sede da autarquia; Polir objetos, peças e limpar vidros. Preparar e servir café, chá,

água, etc. Remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais diversos. Guardar e arranjar objetos,

bem como transportar pequenos objetos. Transmitir recados. Buscar e entregar documentos. Executar,

enfim, outras tarefas do cargo sob a ordem do Superior Imediato.

COZINHEIRA



Confeccionar a merenda escolar e proceder à limpeza em geral; Executar, sob orientação de Nutricionista, as

tarefas relativas à confecção da merenda escolar; preparar refeições balanceadas de acordo com o cardápio

pré-estabelecido; exercer perfeita vigilância técnica sobre a condimentação e cocção dos alimentos; manter

livres de contaminação ou de deterioração os gêneros alimentícios sob sua guarda; selecionar os gêneros

alimentícios quanto à quantidade, qualidade e estado de conservação; zelar para que o material e

equipamento de cozinha estejam sempre em perfeitas condições de utilização, higiene e segurança; operar

com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros; servir a

merenda nos utensílios próprios, observando as quantidades determinadas para cada aluno; distribuir a

merenda e colaborar para que os alunos desenvolvam hábitos sadios de alimentação; recolher, lavar e

guardar utensílios da merenda, encarregando-se da limpeza geral da cozinha e refeitório; fazer trabalhos de

limpeza nas diversas dependências e prédios públicos; limpar pisos, vidros, lustres, móveis, instalações

sanitárias, etc.; remover lixos e detritos; lavar e encerar assoalhos; fazer arrumação em locais de trabalho;

proceder à remoção e conservação de móveis, máquinas e materiais em geral; preparar café e servi-lo;

executar outras tarefas correlatas.

VIGIA

Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis. Relatar os fatos ocorridos, durante o período de vigilância, a chefia

imediata. Controlar e orientar a entrada e a saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária

identificação de credenciais visadas pelo órgão competente. Vistoriar rotineiramente a parte externa da

Fundação e o fechamento das dependências internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de

segurança estabelecidas.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

MOTORISTA D – SAÚDE

Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros em situação de Urgência e

emergência; Recolher o veículo à garagem ou ao local destinados quando concluída a jornada do dia,

comunicando qualquer defeito porventura existente; Manter os veículos em perfeitas condições de

funcionamento; Fazer reparos de emergência; Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue;

Encarregar‐se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; Promover o

abastecimento de combustíveis, água e óleo; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas,

faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; Providenciar a lubrificação quando indicada; Verificar o

grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus.

MOTORISTA D – ESCOLAR

Conduzir veículos automotores, caminhões e ônibus destinados ao transporte de passageiros e cargas;

recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer

defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos

de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e da

entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas que lhe forem confiadas; promover o



abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico,  lâmpadas,

faróis,  sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o

grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus; proceder ao

mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de

saída e chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros com

respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; executar

outras tarefas afins.

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Operar e dirigir tratores, máquinas moto niveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeira e outros veículos

assemelhados, realizando terraplanagem, aterros, nivelamento, desmatamento e atividades correlatadas;

dirigir outros veículos automotores quando necessário; cuidar da limpeza e conservação das máquinas,

zelando pelo seu bom funcionamento; executar tarefas afins.

NÍVEL MÉDIO

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Receber e registrar pacientes em consultórios dentários; auxiliar dentistas em exames e tratamentos; divulgar

princípios de higiene e de profilaxia; fazer a matricula de pacientes na unidade, orientando-os sobre as

prescrições princípios de higiene e cuidados alimentares; preencher boletins estatísticos e redigir relatórios

das tarefas executadas; executar tarefas correlatas de escritório; participar do treinamento do ACD; colaborar

nos programas educativos de saúde bucal; colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como

coordenador, monitor, anotador; educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e

tratamento de doenças bucais; fazer demonstração de técnicas de escovação; supervisionar, sob delegação, o

trabalho dos ACD; realizar a remoção de indultos, placas e cálculos supragengivais; executar a aplicação de

substâncias para a prevenção de cárie dental; fazer o papel de ACD junto ao cirurgião dentista.

RECEPCIONISTA

Atende o visitante, indagando suas pretensões, para informa-lo conforme seus pedidos; atende

chamadas telefônicas, manipulando telefones internos ou externos de disco ou botão, para prestar

informações e anotar recados; registra as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais ou

comerciais do cliente ou visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários. Preenchimento e

marcação de consultas, entrevistas em formulários e fichas próprias e específicas; organizar a triagem dos

que buscam o atendimento; facilitar a localização e possibilitar acompanhamento dos serviços por parte dos

atendidos; manter em ordem todo o serviço de forma organizada e de fácil uso, manter cordialidade, bom

trato; arquivos de documentos e outros; emitir encaminhamentos devidamente autorizados. Pode executar

outras tarefas de escritório de caráter limitado.

TÉCNICO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Desenvolver atividades educativas e de orientação sobre saúde e meio ambiente junto aos munícipes, através

do trabalho casa a casa em escolas, indústrias, comércio, centros comunitários, igrejas e outros; Desenvolver



atividades lúdicas e de comunicação como teatros, jogos, palestras, músicas, distribuição de material,

afixação de cartazes e faixas, participação em eventos e outras atividades correlatas; Ações de intervenção ao

meio ambiente para minimizar o risco à saúde como: retirada e acondicionamentos correto de material

passível de ser criadouro de vetores, aplicação de produtos químicos, produtos biológicos e alternativos.

Preenchimento de planilhas, carteirinhas de vacina. Pesquisa, inquéritos, investigação epidemiológica,

participação em campanhas; Leitura de carteira de vacinação; Alimentação dos sistemas de informação e

digitação; Vistoria e elaboração de relatórios; Preenchimento de notificações; Limpeza e organização dos

espaços utilizados para o desenvolvimento dos projetos incluindo canis e gatis; Lavagem e higienização de

roupas e materiais utilizados na rotina dos serviços; Limpeza e higienização de Centro Cirúrgico, consultório e

esterilização de materiais; Preparação de vacinas e medicações; Contenção de animal, e visitas zoosanitárias.

NÍVEL SUPERIOR

ENFERMEIRO PSF

Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública, e chefia de

serviço e de unidade de enfermagem; organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades

técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; planejamento, organização, coordenação,

execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem; consultaria auditoria e emissão de parecer

sobre matéria de enfermagem; consulta de enfermagem; prescrição da assistência de enfermagem; cuidados

diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; cuidados de enfermagem de maior

complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões

imediatas. Como integrante da equipe de saúde: participação no planejamento; execução e avaliação da

programação de saúde, participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;

prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e rotinas aprovadas pela

instituição de saúde; participação em projetos de construção ou reforma de unidade de internação;

prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral; prevenção e

controle sistemático de danos que possam ser causados á clientela durante a assistência de enfermagem;

assistência de enfermagem à gestante; parturiente e puérpera; assistência ao parto normal, identificação das

distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico; acompanhamento da evolução e do

trabalho de parto; realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessário.

Execução do parto sem distocia; educação visando à melhoria de saúde da população. Planeja, organiza,

supervisiona e executa serviços de enfermagem empregando processos de rotina e ou específicos que

possibilitem a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva.

ENGENHEIRO

Procede uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as

características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para a construção; Elabora

projetos de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidades de

materiais, equipamentos e mão de-obra necessários, efetuando um cálculo aproximado dos custos; Prepara



programas de trabalho, elaborar plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios necessários para

possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; Consulta outros especialistas, como

engenheiros eletricista, mecânico, químicos, paisagista e arquitetos de edifícios, trocando informações

relativas ao trabalho a ser desenvolvido; Dirige a execução de projetos de construção, manutenção e reparo

de obras, orientando e fiscalizando o desenvolvimento das mesmas. Acompanha e orienta a equipe de

trabalho para assegurar a qualidade, segurança e cumprimento dos prazos para realização da obra; Colabora

com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outra tarefas correlatas ao cargo e/ou

determinadas pelo superior imediato.

FARMACÊUTICO

Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; Controla entorpecentes e

produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais; Analisa

produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade

de cada elemento na composição; Orienta os responsáveis por farmácias e drogarias para que cumpram as

leis vigentes; Assessora as autoridades superiores no preparo de informações e documentos sobre legislação

e assistência farmacêutica; Fornece sempre que solicitado subsídios para elaboração de ordens de serviço,

portarias, pareceres e manifestos; Controla o estoque a compra de medicamentos, assim como, o prazo de

validade dos mesmos; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades

correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo

medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando

recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem‐estar da população. Participar,

quando convocado, de junta médica, emitindo pareceres e diagnósticos de acordo com a sua área de

atuação.

ODONTÓLOGO

Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos odontológicos; Atender, orientar e executar tratamento

odontológico; Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais; Orientar sobre saúde,

higiene e profilaxia oral, prevenção de cárie dental e doenças periodontais; Orientar e executar atividades de

urgências odontológicas; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos,

convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de

especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Trabalhar segundo normas

técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; 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.



ANEXO IV

ATESTADO MÉDICO PARA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA

Atesto, sob as penas da lei, que o (a) Sr.(a)_______________________________________________________
(Nome completo do candidato)

Identidade nº___________, Órgão Expedidor _________________ CPF nº ____________________________

nascido em ____/____/____, encontra-se apto(a) para realizar esforços físicos, podendo submeter-se à

avaliação de condicionamento físico por testes específicos para o cargo de Agente de Coleta de resíduos do

Concurso Público da Prefeitura de Alcantil - PB, conforme Edital 001/2016.

____________________________, _______/_________/____________.

Local e data

_________________________________________________

Assinatura do profissional – Carimbo – CRM



ANEXO V

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ALCANTIL EDITAL N° 01/2016
FORMULÁRIO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL

Preencha corretamente e envie, JUNTAMENTE COM O LAUDO MÉDICO, conforme estabelece o respectivo

edital, para que seja analisada a possibilidade de atender a sua necessidade da melhor forma possível.

NOME DO CANDIDATO:

CARGO:

Nº DE INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO:

BAIRRO: TELEFONES:

CEP: E-MAIL:
CIDADE/UF:

QUAL A CONDIÇÃO ESPECIAL DE QUE NECESSITA NO DIA DA PROVA?

___________________________________________

Assinatura do candidato



ANEXO V

CONCURSO PÚBLICO 001/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL – PB

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS

NOME COMPLETO DO CANDIDATO:

CPF:

Nº. DE INSCRIÇÃO:

CARGO:

FUNDAMENTAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO LÓGICA:

Data: _/ /

ASSINATURA:
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