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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO 

Edital Nº 001/2015 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA – Estado do Goiás, inscrito no CNPJ sob n° 

02.056.752/0001- 08, dá ciência aos interessados de que se encontram abertas as inscrições 

para o CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento de vagas a serem preenchidas, de acordo 

com o Quadro 1 e com o surgimento das necessidades da Prefeitura durante o prazo de validade 

do concurso – nos termos do art. 37, I a III, da Constituição Federal, da legislação vigente do 

Município de Maurilândia, regidos pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme instruções 

estipuladas a seguir. 

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PRELIMINARES 

 
1.1 O concurso público será acompanhado e fiscalizado pela Comissão Organizadora do 
Concurso Público, nomeada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, cabendo à Sigma 
Consultoria e Pesquisas Ltda a organização, operacionalização, elaboração, aplicação e correção 
das provas.  
 
1.2 No Concurso Público serão exigidos níveis de conhecimento e grau de complexidade 
compatíveis com a escolaridade e atribuições de cada cargo, podendo o Poder Executivo 
Municipal alterar o regime jurídico, estatuto, plano de carreira ou leis que criaram os cargos dos 
servidores municipais, inclusive quanto aos candidatos empossados em decorrência de 
aprovação neste concurso.  
 
1.3 O Concurso Público tem por finalidade o preenchimento das vagas abertas ou que forem 
criadas no prazo de validade do certame, bem como para formação do cadastro de reserva 
técnica.  
 
1.4 Os horários mencionados neste edital terão como referência o horário oficial de Brasília-DF.  
 
1.5 Os candidatos nomeados em decorrência do concurso público serão disciplinados pelo 
regime jurídico estatutário e segurados pelo regime próprio de previdência social - RPPS, de 
acordo com a legislação municipal em vigor.  
 
1.6 A lotação dos candidatos convocados e nomeados atenderá as necessidades da 
Administração nas localidades onde funcionar os respectivos órgãos ou unidades do Poder 
Executivo no território do município.  
 
1.7 A divulgação do presente edital regulamento e demais atos referentes ao Concurso Público 
dar-se-á por editais ou avisos publicados no Placar da Prefeitura e no site 
www.sigmapesquisas.com.bre, quando for o caso, serão ainda publicados no Diário Oficial do 
Estado e jornal de grande circulação.  
 
1.8 Será responsabilidade única e exclusiva do candidato o acompanhamento de datas, locais e 
horários para realização das provas de etapas do concurso.  
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1.9 O cronograma de atividades do concurso consta no ANEXO II deste Edital, podendo sofrer 
alterações de acordo com as necessidades. 
1.2 Cargos - Requisitos - Vagas -  Vencimentos – Carga Horária Semanal - Taxa Inscrição 

 

 

 2. DO QUADRO DE CARGOS E VAGAS: 

 
 2.1 No quadro estão especificados os cargos, as quantidades de vagas abertas, o cadastro de 
reserva técnica, a reserva para candidatos Portadores de Necessidades Especiais - PNE, a reserva 
de vagas para candidatos negros ou pardos, a carga horária semanal e os vencimentos de cada 
cargo, da seguinte forma: 
 
 

CARGO/CLASSES VAGAS 
ABERTAS 

C.R VAGAS 
PNE 

VENCIMENTOS 
R$ 

CH 

Agente de serviço de higiene e alimentação 14 15 01 788,00 40 

Auxiliar de serviços gerais 19 20 01 788,00 40 

Coletor de Lixo 05 05 * 788,00 40 

Gari 43 45 02 788,00 40 

Vigilante 14 15 01 788,00 40 

Escriturário 14 15 01 788,00 40 

Monitores de ensino 43 45 02 788,00 40 

Professor PII/ PIII 40 40 02 1.438,33 30 

Professor de Artes 01 01 * 1.438,33 30 

Professor de Letras 04 04 * 1.438,33 30 

Professor de Matemática 03 03 * 1.438,33 30 

Professor de Educação Física 03 03 * 1.438,33 30 

Fisioterapeuta 01 01 * 3.000,00 40 

 

2.2 Os requisitos para provimento e as atribuições sumárias dos cargos estão especificadas no 
ANEXO I deste edital regulamento.  
 
2.3 As taxas para inscrição no concurso são no valor de R$ 70,00 (setenta reais) para os cargos 
do Ensino Fundamental, R$ 100,00 (cem reais) para os cargos do Ensino Médio ou Técnico e de 
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para os cargos com requisitos do Ensino Superior.  
 
2.4 O candidato que não preencher as exigências para isenção deverá efetuar o pagamento da 
taxa no ato da solicitação da inscrição. 
 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA POSSE 
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3.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão Português que tenha adquirido a igualdade 
de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/72, 
Constituição Federal, § 1° do Art. 12 de 05/10/88 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98, 
Art. 3º).  
 
3.2 Possuir, no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da posse.  
 
3.3 Comprovar quitação com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, quitação do 
serviço militar.  
 
3.4 Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos. 
 
3.5 Comprovar aptidão física e mental através dos exames exigidos neste edital ou no ato de 
convocação para posse.  
 
3.6 Comprovar os pré-requisitos ou habilitações exigidas para posse e exercício do cargo e, 
quando for o caso, registro e quitação da anuidade no órgão de classe competente.  
 
3.7 No ato da posse o candidato não poderá estar incompatibilizado para nova investidura em 
cargo público.  
 
3.8 Ser aprovado em todas as etapas do concurso. 
 

4. DO LOCAL E PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site 
www.sigmapesquisas.com.br.  
 
4.2 O período de inscrições será de 13/02/15 a 03/03/15 com início às 10:00 horas e término as 
23:59 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF), podendo ser efetuado o pagamento 
da taxa de inscrição até o primeiro dia útil após o encerramento do prazo de inscrição.  
 
4.3 Caso o Candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para 
acesso, no horário das 07h às 11h e das 13h às 17h, no período de 13/02/2015 a 03/03/2015, 
de segunda à sexta-feira em dias úteis, na Biblioteca Municipal de Maurilândia, situada na 
Avenida Amazonas, sn, Setor Central - Maurilândia - GO, na recepção da Biblioteca, em terminais 
de auto-atendimento, sob a exclusiva utilização e responsabilidade do candidato.  
 

5. DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 

 
5.1 Para efetuar a inscrição o candidato deverá acessar o site www.sigmapesquisas.com.br 
preencher e enviar o formulário de inscrição, bem como imprimir o boleto bancário específico 
através do site acima mencionado para efetuar o pagamento da taxa de inscrição cujo valor será 
de acordo com o cargo escolhido pelo candidato.  
 



 
 

  

Consultoria e Pesquisas  
4 

 

5.2. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais retificações, 
comunicados e instruções específicas para a realização do certame, sobre as quais não se poderá 
alegar desconhecimento, não cabendo recurso sobre eventuais erros cometidos pelo candidato 
no ato da inscrição. 
 
5.3 As taxas do concurso serão pagas mediante boleto na rede bancária autorizada ou casas 
lotéricas, em conta específica aberta pela Prefeitura Municipal e não será aceito pagamento em 
cheque.  
 
5.4 Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em 
desacordo com as condições previstas neste edital.  
 
5.5 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para o candidato que 
declarar e comprovar hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, 
nos termos do Decreto Federal nº 6.593/08.  
 
5.6 Terá direito a isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato economicamente 
hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – CadÚnico e declarar que é membro de família de baixa renda, assim compreendida 
aquela que possua renda per capita de até meio salário mínimo ou aquela que possua renda 
familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 
26 de Junho de 2007.  
 
5.7 O requerimento de isenção da taxa deverá ser feito no próprio formulário de inscrição em 
campo específico preenchido pelo candidato, devendo, obrigatoriamente, ser informado o 
Número de Identificação Social - NIS e outros dados do cadastramento no CadÚnico.  
 
5.8 A Comissão Organizadora do Concurso Público ou a instituição responsável pelo certame 
verificará perante o órgão gestor do CadÚnico do Município ou do Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome a veracidade das informações prestadas pelo 
candidato para fins de confirmação do pedido de isenção.  
 
5.9 Os dados constantes da ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 
inclusive quanto aos erros, omissões ou incorreções. Em caso de falsa declaração o candidato 
sujeitará às sanções previstas em lei, aplicando-se ainda o disposto no parágrafo único do artigo 
10 do Decreto Federal nº 83.936/79.  
 
5.10 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que omitir 
informações, fraudar ou falsificar qualquer tipo de documento.  
 
5.11 A relação dos candidatos com pedidos de isenção da taxa indeferidos será divulgada no site 
de divulgação do certame até 19/02/15, podendo os interessados apresentar recurso contra a 
decisão. 
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5.12 O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido poderá recorrer da decisão ou efetivar 
a inscrição com emissão do boleto bancário para pagamento da taxa até dia 03/03/15.  
 
5.13 A inscrição do candidato somente será concretizada com a publicação do edital de 
homologação pela Sigma Consultoria e Pesquisas.  
 
5.14 Após o deferimento da inscrição mediante edital de homologação, o candidato deverá 
retirar o CARTÃO DO CANDIDATO através do site www.sigmapesquisas.com.br.  
 
5.15 No caso de inscrição indeferida em virtude de falha por parte da rede bancária na 
confirmação de pagamento do boleto da inscrição, bem como em outros casos que os 
candidatos não participarem para a ocorrência do erro, os mesmos serão incluídos onde houver 
vaga disponível com divulgação no site, placar da Prefeitura ou através de correspondência 
eletrônica.  
 
5.16 A inclusão de candidato pelo motivo mencionado no item anterior terá caráter condicional, 
ficando resguardado à Comissão Especial do Concurso Público ou à organizadora do certame 
posterior verificação da regularidade do ato, podendo ser cancelada a inscrição caso for 
constatada falhas praticadas pelo candidato, desde que lhe seja assegurado o direito de defesa.  
 
5.17 A Comissão Especial do Concurso Público e a organizadora responsável pela realização do 
certame não se responsabilizam por inscrições via internet não recebidas 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 
dos dados.  
 
5.18 No ato de preenchimento do formulário de inscrição o candidato declarará que são 
verdadeiras as informações prestadas e que conhece e está de acordo com as exigências deste 
Edital.  
 
5.19 No ato da inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, optar por um cargo e não será 
aceito pedido de alteração após a confirmação da inscrição.  
 
5.20 Em caso de cancelamento, suspensão ou alteração da data das provas do concurso o 
candidato poderá solicitar o cancelamento da inscrição e restituição da taxa de inscrição paga. 
A restituição ocorrerá através de simples requerimento assinado pelo candidato, o qual deverá 
indicar uma conta bancária para tal finalidade.  
 
5.21  A qualquer tempo, após processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla 
defesa, poderão ser anulados os atos de inscrição, provas, nomeação ou posse dos candidatos, 
caso seja confirmada a falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade quanto aos 
documentos apresentados.  
 
5.22 Não haverá restituição da taxa de inscrição, salvo se ocorrer o cancelamento, pagamento 
realizado em duplicidade ou fora do prazo legal.   
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5.23 Antes de enviar o formulário de inscrição pela internet ou de efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição o candidato deverá tomar conhecimento do conteúdo deste Edital e seus anexos, 
certificando que preenche os requisitos exigidos para posse no cargo.  
 
5.24 Não será permitida a transferência da taxa de inscrição para outro candidato.  
 
5.25 Não haverá necessidade da entrega de quaisquer documentos para efetivar a inscrição, 
exceto no caso de candidatos inscritos como Portadores de Necessidades Especiais (PNE) que 
deverão entregar a documentação comprobatória de sua condição 
 

6. DA RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – 
PNE 

 
6.1 Fica reservado para cada cargo, no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas abertas ou que 
forem criadas no prazo de validade do Concurso Público, às pessoas portadoras de necessidades 
especiais, desde que compatível com as atribuições do respectivo cargo, em cumprimento do 
disposto no Artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, Decreto Federal nº 3.298, de 20 de 
Dezembro de 1999, conforme previsto no quadro de cargos e vagas. 
 
6.2 Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco 
décimos), estará formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco 
décimos), a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 
(cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o cargo ou função. 
 
6.3 O candidato portador de necessidades especiais - PNE deverá, no ato da inscrição, declarar 
sua intenção de concorrer aos quantitativos reservados aos deficientes, mencionando sua 
necessidade especial e, se necessário, requerer condições especiais, sendo vedadas alterações 
posteriores. Caso não o faça, sejam quais forem os motivos alegados, fica sob sua exclusiva 
responsabilidade a opção de realizar ou não as provas –ANEXO V.  
 
6.4 O candidato que se inscrever como Portador de Necessidades Especiais - PNE, deverá, 
obrigatoriamente, apresentar laudo médico original ou cópia autenticada com data de emissão 
de até 12 meses contados a partir do início da inscrição, atestando a espécie, grau ou nível da 
necessidade especial, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças - CID.  
 
6.5 O laudo médico deverá ser entregue pessoalmente ou ainda postado e enviado até o último 
dia de inscrição, via SEDEX ou com Aviso de Recebimento (AR), para o endereço da Sigma 
Consultoria e Pesquisas situado na Rua Agenor Diamantino, nº 1169, Parque Bandeirante, Rio 
Verde/GO, CEP 75.905-670, no horário das 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas, de segunda à 
sexta-feira, em dia de expediente. 
 
6.6 O candidato com deficiência poderá ainda requerer, no ato da inscrição, atendimento 
especial para realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização 
destas, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/1999.  
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6.7 As condições especiais solicitadas pelo candidato serão analisadas e atendidas segundo os 
critérios de viabilidade e razoabilidade.  
 
6.8 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-
lo, desde que apresente a solicitação conforme o disposto no item 6.10 deste Edital, devendo 
levar um acompanhante, que ficará na companhia da criança em local reservado e diferente da 
sala de provas.  
 
6.8.1 Durante a amamentação não será permitido nenhum tipo de comunicação com o 
acompanhante da criança e não será concedido nenhum tipo de compensação em relação ao 
tempo de prova.  
 
6.9 O candidato que for membro da Igreja Adventista do 7º Dia poderá requerer a realização da 
prova em horário especial, na forma e prazo previsto no item 6.12 deste edital.  
 
6.9.1 O candidato que declarar ser membro da instituição mencionada no item anterior, no dia 
da prova, permanecerá incomunicável em sala especial e na companhia de dois fiscais até o 
termino do horário previsto para realização da prova, sendo lavrada ata respectiva.  
 
6.10 A solicitação de qualquer condição especial deverá ser feita em até 05 (cinco) dias úteis 
antes das provas, por meio de requerimento, datado e assinado, entregue pessoalmente ou 
terceiro, por e-mail contato@sigmapesquisas.com.br no endereço e horários citados neste 
edital.  
 
6.11 A instituição organizadora do certame divulgará edital de homologação das inscrições, com 
identificação das inscrições deferidas e indeferidas para concorrer na condição de candidato 
PNE (Portador de Necessidades Especiais), podendo ser apresentado recurso contra esta 
decisão. 
 
6.12 O candidato Portador de Necessidades Especiais aprovado no Concurso Público figurará em 
lista de classificação específica destes candidatos. Na hipótese de falsidade do laudo médico 
apresentado ou caso for constatada a incompatibilidade da necessidade especial com as 
atribuições do cargo o candidato poderá ser eliminado do concurso ou terá anulada sua 
nomeação, mediante procedimento que lhe assegurar o direito de ampla defesa e do 
contraditório (art.5º, LV, Constituição Federal). 
 
6.13 O candidato que porventura declarar indevidamente ser Portador de Necessidades 
Especiais deverá, após tomar conhecimento da situação deverá solicitar a correção da inscrição 
mediante correspondência eletrônica para endereço da organizadora do certame.  
 
6.14 A nomeação e convocação para preenchimento das vagas destinadas aos candidatos 
Portadores de Necessidades Especiais e aos candidatos negros aprovados no concurso 
respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, considerando a relação entre o 
número de vagas total e as vagas reservadas a estes candidatos. 
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7. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
7.1 O candidato deverá manter em seu poder cópia do comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição até o final do certame.  
7.2 Efetivada a inscrição não será admitida alteração de cargo, informações ou documentos já 
fornecidos.  
 
7.3 Havendo inscrições múltiplas do mesmo candidato em cargos diferentes cujas provas 
ocorram simultaneamente, prevalecerá a inscrição de data mais recente (inscrição de número 
maior), assegurado ao candidato o direito de restituição da taxa de inscrição das inscrições 
anteriores.  
 
7.4 As inscrições efetuadas de acordo com o disposto neste edital serão homologadas pela 
Comissão Especial de Concurso Público, significando que o candidato está habilitado a participar 
das demais etapas.  
 

7.5 A lista das inscrições deferidas será afixada no placar da Prefeitura Municipal e nos sítios de 

divulgação do certame e, havendo qualquer irregularidade, o candidato deverá entrar em 

contato para providenciar a correção ou, se for o caso, protocolar recurso junto à Comissão 

Especial do concurso no prazo regulamentar. 

8. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
8.1. As provas serão aplicadas na cidade de Maurilândia/GO, na data provável de 29 de março 

de 2015. 

8.2. O ingresso do candidato na sala para a realização das provas somente será permitido dentro 

do horário estabelecido pela SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS, informado no CDI e divulgado 

na forma prevista no Edital. 

8.3. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 (sessenta) minutos antes do 

horário previsto para o início da realização das provas, munidos do original de documento de 

identidade oficial com foto, de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, lápis preto/lapiseira ou borracha/lápis-borracha, e preferencialmente, do 

Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI ou do boleto original quitado com comprovante de 

pagamento. 

8.3.1 O candidato não poderá utilizar-se, em hipótese alguma, outro material distinto do 

constante no subitem anterior desse Edital. 

8.4. Será eliminado deste concurso público, o candidato que se apresentar após o fechamento 

dos portões. 

8.5. O tempo permitido para realização das provas será de 3 (três) horas para todos os cargos. 
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8.5.1. Período de Sigilo – não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de 

provas antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas.  

 

8.5.2. O candidato somente poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha ao deixar em definitivo a sala de realização das provas nos últimos 10 (dez) 

minutos que antecedem o término das provas. 

 

8.5.3. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas 

respostas no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não 

os permitidos nesse Edital. 

 

8.6. O tempo de duração das provas abrange a assinatura da Folha de Respostas, a transcrição 

das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha para a Folha de 

Respostas, o preenchimento e assinatura da Folha de Identificação do Caderno 2 da Prova de 

Redação, bem como a transcrição do rascunho para o Caderno 2 da Prova de Redação. 

 

8.7. Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas, respeitando-se as condições 

previstas neste Edital. 

8.8. Não será permitido ao candidato prestar provas fora da data, do horário estabelecido ou do 

espaço físico determinado pela SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS.  

8.9. Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), 

Carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CREA, CRA, etc), Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, Carteira de Motorista com foto e Passaporte válido. A não apresentação de 

qualquer desses documentos, não dará direito ao candidato de fazer a prova. 

8.10. O documento de identificação deverá estar em perfeita condição a fim de permitir, com 

clareza, a identificação do candidato e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia, data 

de nascimento e assinatura. 

8.11. Não serão aceitos documentos de identidade com prazos de validade vencidos, ilegíveis, 

não identificáveis e/ou danificados. 

8.12. O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, na Folha de Resposta e no 

Caderno 2 da Prova de Redação (SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSORES E MONITORES 

DE ENSINO), de acordo com aquela constante no seu documento de identidade apresentado. 

8.13. No caso de perda, roubo ou na falta do documento de identificação com o qual se 

inscreveu neste concurso público, o candidato poderá apresentar outro documento de 

identificação equivalente, conforme disposto no subitem 8.9 deste Edital. 
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8.14. Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante 

consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da equipe de aplicação 

de provas. 

8.15. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, 

telefone celular, relógio, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, 

palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou 

qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste concurso público vetar o 

ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. 

8.16. O candidato deverá levar somente os objetos citados no subitem 8.3 deste Edital. Caso 

assim não proceda, os pertences pessoais serão deixados em local indicado pelos aplicadores 

durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova, não se 

responsabilizando a SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS nem o Poder Executivo do Município de 

Maurilândia por perdas, extravios ou danos que eventualmente ocorrerem. 

8.17. Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, 

boné, chapéu, gorro, lenço ou qualquer outro acessório que impeça a visão total das orelhas do 

candidato.  

8.18. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as 

orelhas à mostra.  

8.19. É vedado o ingresso de candidato no local de prova portando arma de fogo ou objetos 

similares de cunho cortante, perfurante ou contundente, mesmo que possua o respectivo porte. 

8.20. É de responsabilidade do candidato, ao término da sua prova, recolher e conferir os 

pertences pessoais e o seu documento de identidade apresentados quando do seu ingresso na 

sala de provas. 

 

8.21. Os objetos ou documentos perdidos durante a realização das provas, que porventura 

venham a ser entregues à SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS, serão guardados pelo prazo de 

90 (noventa) dias e encaminhados posteriormente à Seção de Achados e Perdidos dos Correios. 

8.22. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou 

por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, 

anotações ou quaisquer outros meios. 

8.23. As instruções que constam no Caderno de Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, 

na Folha de Respostas e no Caderno da Prova de Redação (SOMENTE PARA O CARGO DE 

PROFESSORES E MONITORES DE ENSINO), bem como as orientações e instruções expedidas 

pela SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS durante a realização das provas complementam este 

Edital e deverão ser observadas e seguidas pelo candidato. 
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8.24. Findo o horário limite para a realização das provas, o candidato deverá entregar ao 

Aplicador de Sala, a Folha de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e o Caderno 2 da 

Prova de Redação (SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSORES), devidamente preenchidos e 

assinados.  

 

8.25. Poderá ser eliminado o candidato que: 

a) tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades 

presentes; 

b) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este concurso 

público, por qualquer meio;  

c) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

d) portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de 

licença para o respectivo porte;  

e) portar, mesmo que desligados, durante o período de realização das provas, quaisquer 

equipamentos eletrônicos como relógio, calculadora, walkman, notebook, palm-top, ipod, 

tablet, agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou instrumentos de comunicação 

interna ou externa, tais como telefone celular, bip, pager entre outros, ou deles que fizer uso; 

f) fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações;  

g) fizer uso de aparelho auditivo sem prévia autorização da SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS; 

h) deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, no caderno da Prova de Redação (SOMENTE 

PARA O CARGO DE PROFESSORES E MONITORES DE ENSINO) e demais orientações/instruções 

expedidas pela SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS; 

i) deixar de entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e o Caderno 2 

de redação, findo o prazo limite para realização das provas;  

j) fizer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante 

Definitivo de Inscrição - CDI ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital. 

 

8.26. Caso ocorra alguma situação prevista no subitem 8.25 deste Edital, a SIGMA CONSULTORIA 

E PESQUISAS lavrará ocorrência e, em seguida, encaminhará o referido documento a Comissão 

do Concurso Público, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. 

8.27. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-

lo, desde que assim o requeira conforme o disposto no subitem 8.28 deste Edital. 

8.28. A solicitação deverá ser feita em até 07 (sete) dias úteis antes da data de realização das 

provas, por meio de requerimento, datado e assinado, entregue pessoalmente ou por terceiro, 

ou enviado para o e-mail contato@sigmapesquisas.com.br à SIGMA CONSULTORIA E 

PESQUISAS/Gerência de Concursos, situada à Rua Agenor Diamantino, nº 1.169 – Parque 

Bandeirante, CEP: 75.905.670 Rio Verde/GO das 9h00 às 11h30 ou das 13h30 às 16h30, (exceto 
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sábados, domingos e feriados). 

8.28.1. A candidata que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido no subitem 8.28 

deste Edital, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solicitação atendida por questões 

de não adequação das instalações físicas do local de realização das provas. 

8.28.2. Na hipótese de não cumprimento do prazo estipulado no subitem 8.28 deste Edital, o 

atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do 

pedido pela SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS. 

8.28.3. Não haverá compensação do tempo despendido com a amamentação em favor da 

candidata. 

8.28.4. Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela 

coordenação local deste concurso público. 

8.28.5. A criança deverá estar acompanhada somente de um adulto responsável por sua guarda 

(familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em 

local apropriado, será autorizada pela Coordenação deste concurso público. 

8.28.6. A candidata lactante que não levar acompanhante não realizará as provas. 

8.28.7. A SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS não disponibilizará acompanhante para guarda de 

criança. 

8.28.8. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de um Fiscal, do 

sexo feminino, da SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS que garantirá que sua conduta esteja de 

acordo com os termos e condições deste Edital. 

8.29. Não haverá segunda chamada para as provas, devendo ser eliminado deste concurso 

público o candidato ausente por qualquer motivo. 

8.30. Não será permitida, nos locais de realização das provas, a entrada e/ou permanência de 

pessoas não autorizadas pela SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS, observado o previsto no 

subitem 8.28 deste Edital. 

8.31. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos 

malotes, mediante termo formal, na presença de, no mínimo, 2 (dois) candidatos convidados 

aleatoriamente nos locais de realização das provas. 

8.32. O candidato poderá ser submetido a detector de metais durante a realização das provas. 

8.33. Somente serão permitidos assinalamentos na Folha de Respostas feitos com caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta, vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros, 

respeitadas as condições solicitadas e concedidas aos candidatos com deficiência. 
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8.34. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar 

sua Folha de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, sob pena de arcar com os 

prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção.  

 

8.35. Não haverá substituição da Folha de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e do 

Caderno 2 da Prova de Redação (SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSORES) por erro do 

candidato. 

8.36. Na correção da Folha de Respostas (SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSORES E 

MONITORES DE ENSINO), serão computadas como erros as questões não assinaladas, as que 

contiverem mais de uma resposta e as rasuradas. 

8.37. Serão considerados nulos a Folha de Respostas da Prova Objetiva e/ou o Caderno 2 da 

Prova de Redação que estiverem marcados ou escritos, respectivamente, a lápis, bem como 

contendo qualquer forma de identificação ou sinal distintivo (nome, pseudônimo, símbolo, data, 

local, desenhos ou formas) produzido pelo candidato fora do lugar especificamente indicado 

para tal finalidade. 

8.38. Os gabaritos das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão publicados no endereço 

eletrônico http://www.maurilandia.go.gov.br/ e disponibilizados no endereço eletrônico 

www.sigmapesquisas.com.br, no dia 31 de março de 2015.  

9. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

9.1. O concurso público constará das seguintes etapas: 

9.1.1. Para os cargos de Professor PII, Professor PIII, Professor de Artes, Professor de Educação 

Física, Professor de Letras, Professor de Matemática,  

- 1ª etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha; 

- 2ª etapa: Prova de Redação; 

- 3ª etapa: Prova de Títulos. 

9.1.2. Para os cargos de Monitores de Ensino: 

- 1ª etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha; 

- 2ª etapa: Prova de Redação 

9.1.3 . Para os cargos de Fisioterapeuta 

1ª etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha; 

- 2ª etapa: Prova de Títulos. 
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9.1.4 Para os cargos de Agente de serviço de higiene e alimentação, Auxiliar de serviços gerais, 

Coletor de lixo, Gari, Vigilante e Escriturário 

1ª etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha; 

9.2. DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA E PROVA DE REDAÇÃO 

9.2.1. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, versando sobre os conteúdos dos programas no 

ANEXO III, e a Prova de Redação (SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSORES E MONITORES 

DE ENSINO E MONITORES DE ENSINO), realizadas no mesmo dia e horário, terão caráter 

eliminatório e classificatório e serão valorizadas da seguinte maneira:  

- de 0 (zero) a 100 (cem) pontos a Prova Objetiva.  

- de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos a Redação. 

9.2.1.1. As questões de múltipla escolha terão 05 (cinco) alternativas de respostas, das quais 
apenas 01 (uma) será correta. As provas serão divididas conforme mostram os Quadros:  
 
a) Prova Objetiva de Múltipla Escolha: 

 
QUADRO 1. NÍVEL DE ENSINO: FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGOS PROVAS  
DISCIPLINAS 

NUMERO 
DE 

QUESTÕES 

PONTUAÇÃO 

VALOR 
QUESTÃO 

PONTOS 
PROVA 

AGENTE DE SERVIÇO DE HIGIENE E 
ALIMENTAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 
COLETOR DE LIXO, GARI, VIGILANTE 

Língua Portuguesa 10 3,5 35 

Matemática 10 3,5 35 

Conhecimentos 
Gerais 

10 3,0 30 

Total 30 3,3333.... 100 

 
QUADRO 2. NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGOS PROVAS  
DISCIPLINAS 

NUMERO 
DE 

QUESTÕES 

PONTUAÇÃO 

VALOR 
QUESTÃO 

PONTOS 
PROVA 

ESCRITURÁRIO  Língua Portuguesa 10 3,5 35 

Matemática 10 3,5 35 

Conhecimentos Gerais 10 3,0 30 

Total 30 3,3333... 100 

 

QUADRO 3. NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO 
CARGOS PROVAS  

DISCIPLINAS 
NUMERO 

DE 
QUESTÕES 

PONTUAÇÃO 

VALOR 
QUESTÃO 

PONTOS 
PROVA 

MONITORES DE ENSINO  Língua Portuguesa 10 3,5 35 

Matemática 10 3,5 35 

Conhecimentos Gerais 10 3,0 30 

Total 40 3,3333... 100 
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QUADRO 5. NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

CARGOS PROVAS  
DISCIPLINAS 

NUMERO 
DE 

QUESTÕES 

PONTUAÇÃO 

VALOR 
QUESTÃO 

PONTOS 
PROVA 

PROFESSOR PII, PROFESSOR PIII, PROFESSOR DE 
ARTES, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 
PROFESSOR DE LETRAS, PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA. 

Língua Portuguesa 10 3,5 35 

Fundamentos da 
Educação 

10 3,5 35 

Conhecimentos 
Específicos 

10 3,0 30 

Total 30 3,3333... 100 

 

QUADRO 6. NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
CARGOS PROVAS/DISCIPLINAS NUMERO 

DE 
QUESTÕES 

PONTUAÇÃO 

VALOR 
QUESTÃO 

PONTOS 
PROVA 

FISIOTERAPEUTA Língua Portuguesa 10 3,5 35 

Conhecimentos Gerais 10 3,0 30 

Conhecimentos 
Específicos 

10 3,5 35 

Total 30 3,3333... 100 

 

b) Prova de Redação (SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSORES E MONITORES DE ENSINO): 

1 (uma) redação valendo 50 (cinquenta) pontos. 

9.3.3. Na Prova de Redação o candidato somente poderá registrar seu nome, número de 

inscrição ou assinatura em lugar/campo especificamente indicado, sob pena de anulação da sua 

prova e consequente eliminação do candidato deste concurso público. 

9.3.4. A folha para rascunho, constante do caderno de prova, será de preenchimento facultativo 

e em nenhuma hipótese o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da 

prova. 

9.3.5. Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Prova de Redação, 

devendo o candidato limitar-se a uma única folha padrão recebida. 

9.3.6. Somente serão corrigidas as Provas de Redação com caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta. 

9.3.7. Não será permitido o uso de corretivo de texto. 

 

9.4. DA PROVA DE TÍTULOS: 

9.4.1. Os candidatos aos cargos de Professor PII, Professor PIII, Professor de Artes, Professor de 

Educação Física, Professor de Letras, Professor de Matemática e Fisioterapeutas, aprovados e 
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classificados, de acordo com o somatório dos pontos das provas objetivas, até o limite 

estabelecido na correção da Prova de Redação terão seus títulos analisados e pontuados, 

conforme quadro constante do subitem 9.4.5. 

9.4.1.1. Aos números indicados no subitem anterior serão acrescidos aqueles cujas notas 

empatarem com a última nota classificada. 

9.4.1.2. Os demais candidatos não convocados para apresentação dos títulos ou que não se 

enquadrem nas exigências previstas no subitem 9.1, serão considerados eliminados do Concurso 

para todos os efeitos. 

9.4.2. A análise dos títulos será efetuada por comissão constituída de membros indicados pela 

SIGMA CONSULTORIA E PESQUISAS. 

9.4.3. A comprovação dos títulos deverá observar obrigatoriamente: 

a) ser apresentada mediante cópia, devidamente autenticada em cartório de serviços notariais, 

sendo que somente serão computados como válidos os títulos pertinentes ao cargo/disciplina 

para o qual concorre e realizados durante ou após a conclusão do curso exigido como requisito 

para o concurso público; 

b) o comprovante de conclusão de curso deverá ser expedido por instituição oficial de ensino 

devidamente reconhecida, somente sendo aceitas certidões ou declarações nas quais constem 

nome da instituição de ensino, do curso, a data de conclusão, cargo horária, acompanhado de 

histórico e emitido nos últimos 30 (trinta) dias contados a partir da data de apresentação, dados 

necessários a sua perfeita avaliação 

c) quaisquer documentos relacionados à Prova de Títulos, provenientes do exterior, somente 

serão considerados quando traduzidos para o português, por tradutor juramentado, e no caso 

dos títulos, se o respectivo comprovante de conclusão do curso houver sido revalidado por 

instituição nacional competente para tanto; 

d) os cursos de pós-graduação Lato Sensu deverão ser apresentados por meio de Certificados 

acompanhados do correspondente histórico; 

e) os documentos relacionados a este subitem deverão obrigatoriamente enquadrar-se nas 

exigências das resoluções do Conselho Nacional de Educação - CNE n.º 12/83; n.º 03/99; n.º 

01/2001 e n.º 01/2007; 

f) para os cursos de mestrado e doutorado concluídos até 2007 exigir-se-á, o certificado no qual 

conste a comprovação da defesa e aprovação da dissertação/tese; 

g) declarações de conclusão desses cursos somente serão aceitas se o curso for concluído a 

partir de 2007, desde que constem no referido documento a comprovação da defesa e 

aprovação da monografia, dissertação/tese; 
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h) não serão computados pontos para os cursos: exigidos como pré-requisito na função 

pleiteada; técnicos, bacharelados ou habilitações; cursos de formação de grau inferior ao 

apresentado como pré-requisito ao exercício do cargo; 

i) Os títulos deverão ser apresentados encadernados, em forma de apostila, em cuja capa deverá 

constar o nome do candidato, número de inscrição, o cargo/disciplina pleiteado e o índice de 

títulos. 

9.4.4. Cada título será computado uma única vez.  

9.4.5. Para a Prova de Títulos, de caráter classificatório, serão analisados apenas os títulos dos 

candidatos que forem aprovados nas etapas anteriores, sendo atribuído o máximo de 06 (seis) 

pontos, conforme discriminados no Quadro 7 

QUADRO 7. TITULAÇÃO COM RESPECTIVOS VALORES 
ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR POR 

TÍTULO 
QUANTIDADE 
MÁXIMA DE 

TÍTULOS 

Diploma ou Certificado devidamente registrado de 
conclusão de curso de Pós-Graduação 'stricto sensu', 
em nível de Doutorado, acompanhado do Histórico 
Escolar com reconhecimento pela CAPES 

1,5 (um e meio) ponto Máximo um título 

Diploma ou Certificado devidamente registrado de 
conclusão de curso de Pós-Graduação 'stricto sensu', 
em nível de Mestrado, acompanhado do Histórico 
Escolar com reconhecimento pela CAPES 

2,0 (dois) pontos  Máximo um título 

Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Pós-
Graduação "lato sensu", em nível de especialização na 
área do cargo pretendido, com carga horária mínima de 
360 horas, acompanhado do Histórico Escolar 
contendo as disciplinas cursadas e respectiva carga 
horária. 

2,5 (dois e meio) pontos Máximo um título 

 

9.4.6. Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o 

encerramento das mesmas, em salas especialmente designadas, CÓPIA REPROGRÁFICA 

AUTENTICADA EM CARTÓRIO DE EVENTUAIS TÍTULOS que possuam. Não serão considerados os 

títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e horário acima determinados e estes 

deverão ser apresentados e entregues em envelope identificado com nome, cargo e número de 

inscrição do candidato, conforme o modelo abaixo, que após conferência, será fechado, 

emitindo-se comprovante de recebimento 

 

 

 

 

 

 
TÍTULOS 

Autenticados em cartório 

 

CONCURSO PÚBLICO 
Concurso público prefeitura Municipal de 
Maurilândia/GO 
Cargo: 
Nome do candidato: 
Inscrição n0: 
RG: 
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9.5 Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas 

deverão ser autenticadas EXCLUSIVAMENTE em cartório. 

9.6 Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de 

impedimento do candidato que não os apresentar no dia e horário determinados. 

9.7 Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão 

contados se o candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 

9.9 Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 365 dias corridos, contado 

da data da divulgação oficial do resultado final do Concurso. 

9.10 Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-
requisito. Quando o título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação 
deverá ser apresentada, sob pena de ser considerado pré-requisito e não título. 
 

10. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

 

10.1. Somente será considerado aprovado e classificado no concurso, por cargo/disciplina, o 

candidato que, cumulativamente: 

 

a) Para os cargos de Para os cargos de Agente de serviço de higiene e alimentação, Auxiliar de 

serviços gerais, Coletor de lixo, Gari, Vigilante, Escriturário e Fisioterapeuta 

1 – Obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos distribuídos no conjunto de 

conteúdos da Prova Objetiva; e 

2– Não zerar qualquer um dos conteúdos da Prova Objetiva;  

b) Para os cargos de Monitor de Ensino, Professor PII, Professor PIII, Professor de Artes, 

Professor de Educação Física, Professor de Letras e Professor de Matemática 

1 – Obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos distribuídos no conjunto de 

conteúdos da Prova Objetiva; e 

2 – Obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos atribuídos à Prova de Redação. 

10.2. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência o candidato 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do 

art. 27 da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 

10.2.1. Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato que: 

a) tiver maior número de pontos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha de Conhecimentos 

Específicos; 
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b) tiver maior número de pontos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha de Conhecimentos 

Didáticos Pedagógicos(SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSORES); 

c) tiver maior número de pontos na Prova de Redação (SOMENTE PARA O CARGO DE 

PROFESSORES); 

d) tiver mais idade. 

10.2.2. Nos casos em que o empate persistir mesmo depois de aplicados todos os critérios de 

desempate previstos nos subitens 10.2 e 10.2.1, o Poder Executivo do Município de Maurilândia 

realizará Sorteio Público, a ser acompanhado pela Auditoria Geral do Município. 

10.3. Serão considerados eliminados, para todos os efeitos, os demais candidatos que não 

satisfizerem todos os requisitos fixados no subitem 10.1, não havendo, sob hipótese nenhuma, 

classificação dos mesmos. 

10.4. O Resultado Final das Provas Objetivas de Múltipla Escolha será publicado nos endereços 

eletrônicos http://www.maurilandia.go.gov.br/ e www.sigmapesquisas.com.br. 

10.5. O Resultado Final deste concurso público será apurado por meio da soma das notas da 

Prova Objetiva de Múltipla Escolha e a Prova de Redação (SOMENTE PARA O CARGO DE 

PROFESSORES E MONITORES DE ENSINO). 

 

10.5.1. Para os cargos de Professor Municipal deste concurso público o resultado final será 

apurado por meio das notas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, Prova de Redação e da Prova 

de Títulos. 

 

10.6. No Resultado Final deste Concurso Público, os candidatos aprovados constarão na ordem 

crescente de classificação relativa aos cargos/disciplinas para os quais concorreram.  

 

10.7. Será divulgada nos endereços eletrônicos http://www.maurilandia.go.gov.br/ e 

www.sigmapesquisas.com.br, a relação dos candidatos aprovados na Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha por cargos, em ordem decrescente de notas, em duas listas, sendo a primeira uma lista 

geral, incluídos os candidatos com deficiência inscritos para as vagas reservadas, e segunda uma 

lista somente com os nomes destes últimos. 

 

 

10. DOS RECURSOS 

 
10.1 Caberá apresentação de recurso devidamente fundamentado e dirigido ao Presidente da 
Comissão Especial de Concurso, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do primeiro dia 
subsequente à data de publicação da decisão ou ato que for impugnado.  
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10.2 São cabíveis recursos para impugnação do edital, indeferimento do pedido de isenção da 
taxa, gabaritos preliminares, resultados de provas, classificação final e quaisquer outras decisões 
elativo ao certame.  
 
10.3 Os recursos deverão ser apresentados pelo candidato ou procurador dentro do prazo 
estabelecido, de forma legível e protocolados na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 
expediente, com indicação do concurso, número de inscrição, nome e assinatura do candidato 
ou de seu procurador, observado o modelo descrito no ANEXO IV deste Edital.  
 
10.4 O recurso sobre gabaritos da prova objetiva deverá ser elaborado um recurso para cada 
questão, sob pena de indeferimento.  
 
10.5 Não serão apreciados os recursos apresentados sem fundamentação lógica e sem 
identificação da bibliografia consultada pelo candidato Recorrente.  
 
10.6 Poderão ser apresentados pedidos de recursos pelo candidato ou procurador através dos 
correios via AR ou fax símile, desde que a correspondência ou os originais sejam entregues na 
Comissão Especial de Concurso Público no prazo estabelecido, não sendo admitidos outros 
meios não previstos neste Edital.  
 
10.7 Serão indeferidos de plano os recursos que não atenderem os requisitos acima 
mencionados.  
 
10.8 O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos.  
 
10.9 Os pontos correspondentes às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos 
os candidatos, indistintamente. Ocorrendo erro na divulgação do gabarito preliminar a questão 
não será anulada, cabendo à COCP a retificação e divulgação do gabarito correto.  
 
10.10 A Comissão Especial Fiscalizadora do Concurso Público poderá solicitar da instituição 
organizadora parecer específico relativo aos recursos que forem apresentados.  
 
10.11 Para contagem do prazo de interposição de recursos, excluir-se-á o dia da publicação e 
incluir-se-á o dia do vencimento, desde que haja expediente na Prefeitura Municipal, caso 
contrário ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia seguinte de expediente.  
 

10.12 A Comissão Especial do Concurso Público é soberana em suas decisões, sendo considerada 

última instância para julgamento dos recursos. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS 
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11.1 O planejamento, elaboração, aplicação, correção das provas recursos serão executados 
pela organizadora do concurso cabendo à Comissão Especial a fiscalização de todas as etapas do 
certame.  
 
11.2 Não serão prestadas informações por telefone ou por e-mail sobre questões previstas no 
regulamento, podendo o candidato apresentar os recursos pertinentes, inclusive impugnação 
ao edital.  
 
11.2 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos até a 
data da convocação dos candidatos para as provas mediante publicação de Editais ou avisos no 
placar da Prefeitura Municipal ou órgão oficial, jornal de circulação e nos sites de divulgação do 
concurso. 

 
11.3 A instituição realizadora do concurso e a Prefeitura Municipal se eximem das despesas com 
viagens e hospedagens dos candidatos em quaisquer das fases do certame seletivo, mesmo 
quando alteradas datas previstas no cronograma inicial.  
 
11.4 Os prazos para interposição de recursos em qualquer fase deverão ser contados do dia 
seguinte à publicação do ato no site ou placar da Prefeitura Municipal.  
 
11.5 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só poderão ser feitas por meio de Edital 
de retificação.  
 
11.6 O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data 
da homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado por uma única vez e por igual 
período, a critério da administração, mediante ato do Prefeito Municipal.  
 
11.7 Ao entrar em exercício, o candidato ficará sujeito ao cumprimento do estágio probatório 
de 03 (três) anos, durante o qual sua eficiência e capacidade serão objeto de avaliação de 
desempenho para efetivação no cargo.  
 
11.8 A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das condições do 
Concurso Público tais como se acham estabelecidas neste Edital.  
 
11.9 A Prefeitura Municipal e a instituição encarregada da realização do certame não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este 
Concurso Público.  
 
11.10 O candidato deverá manter o endereço atualizado junto ao Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal, durante o prazo de validade do Concurso Público, visando 
eventuais convocações, não lhe cabendo reclamação caso não comunicar as mudanças do seu 
endereço.  
 
11.11 O candidato aprovado e classificado dentro do número de vaga será nomeado e 
convocado através de edital ou carta com aviso de recebimento (AR) para, no prazo de até 30 
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(trinta) dias corridos, comprovar que possui os requisitos para posse no cargo, inclusive exames 
médicos, devendo apresentar os seguintes documentos:  
a) Carteira de Identidade e CPF;  
b) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, se à época já possuía 18 
(dezoito) anos;  
c) Certificado de Reservista ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se 
do sexo masculino);  
d) Certidão de nascimento ou casamento;  
e) Cartão ou número de Cadastramento do PIS/PASEP;  
f) 01 (uma) foto colorida tamanho 3x4 recente;  
g) Diploma, certificado ou documento de comprovação da conclusão do curso correspondente 
à escolaridade exigida para o cargo;  
h) Declaração de possuir disponibilidade para desempenho das atividades essenciais do cargo 
em jornadas de trabalho fora do expediente normal, inclusive nos finais de semana e feriados;  
i) declaração que não exerce outro cargo público e, caso exerça, declaração informando o cargo 
público e os horários diários do trabalho;  
j) Declaração de antecedentes criminais;  
K) Laudo Médico Pericial emitido por médico da Junta Médica Oficial do Município, 
acompanhado dos seguintes exames médicos e laboratoriais: Hemograma completo, 
Eletrocardiograma (com laudo, carimbo e assinatura do médico), Imunofluorescência para T.A 
(doença de chagas), Radiografia do tórax em PA e PERFIL (com laudo, carimbo e assinatura do 
médico), Tipagem Sanguínea, Uranálise, Glicemia (jejum), Uréia, Creatinina, VDRL, 
Colpocitologia Oncótica Parasitária (Prevenção Ginecológica), EAS, PSA (para homens acima de 
40 anos), ou outros exames especificados no ato de convocação para posse. Todos os exames 
de laboratório devem conter assinatura do responsável técnico.  
 
11.12 As despesas de todos os exames exigidos no subitem anterior serão custeados pelo 
candidato.  
 
11.13 O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e os exames 
exigidos neste Edital ou não comprovar os requisitos legais para posse, após assegurado o direito 
de ampla defesa e do contraditório, poderá perder o direito à investidura no cargo. 
 
11.14 Após a entrega dos documentos acima relacionados, sendo constatado que o candidato 
não possui os requisitos legais ou for considerado inapto para desempenho das atribuições do 
cargo o candidato, a nomeação tornar-se-á sem nenhum efeito, ficando impossibilitada a posse 
no cargo.  
 
11.15 O candidato aprovado, quando nomeado, terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para 
tomar posse, podendo ser prorrogado este prazo por uma única vez por igual período, mediante 
requerimento.  
 
11.16 Quando a posse do candidato não ocorrer dentro do prazo previsto, sua nomeação será 
considerada sem efeito.  
 
11.17 O candidato empossado deverá assumir suas atividades em dia, hora e local definido pela  
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Prefeitura Municipal, sendo que somente após esta data ser-lhe-á garantido o direito à 
remuneração. 
 
11.18 O candidato interessado poderá relatar fatos ocorridos durante a realização do concurso 
público ou obter outras informações pelo site da organizadora do concurso ou diretamente na 
sede da Prefeitura Municipal.  
 
11.19 O candidato que desejar comprovante de comparecimento nas provas deverá solicitá-lo 
ao coordenador local onde realizará a prova.  
 
11.20 A homologação dos resultados finais do concurso dar-se-á por ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal, devendo ser publicado no placar, jornal de grande circulação e no Diário 
Oficial do Estado.  
 
11.21 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso 
Público.  
 
11.22 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:  
a) ANEXO I – requisitos para provimento e atribuições sumárias dos cargos;  
b) ANEXO II - cronograma das atividades do concurso;  
c) ANEXO III – conteúdo programático das provas;  
d) ANEXO iV - modelo de formulário para recurso 
e) ANEXO V -  requerimento de vaga para candidato portador de deficiência 
f) Anexo VI - Requerimento – Atendimento Especial Lactante 
 

 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Maurilândia – GO, 13 de janeiro de 2015. 

 
 
 

RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA 
Prefeito 
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ANEXO I 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO E ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS  

 
CARGO: AGENTE DE SERVIÇO DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO 
 
Requisitos Mínimos Legais: nível fundamental incompleto (primeiro grau incompleto); provas e 
avaliação; prova de aptidão física. . 
 

Atribuições Sumárias: Efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da 

merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções 

estabelecidas, para obter melhor aproveitamento e conservação dos mesmos; preparar as 

refeições, lavando, descascando, cortando, temperando, refogando, assando, cozendo 

alimentos diversos de acordo com a orientação superior, para atender ao programa alimentar 

estabelecido; selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, separando-os, 

medindo-os de acordo com o cardápio do dia para facilitar a utilização dos mesmos; distribuir 

as refeições preparadas aos comensais, registrar o número de refeições distribuídas, anotando-

as em impressos próprios, para possibilitar cálculos estatísticos, elaborar a pesagem e registro 

das sobras e restos alimentares, utilizando balanças apropriadas e anotando os resultados em 

fichas específicas, para permitir a avaliação da aceitação dos alimentos pelos comensais, efetuar 

o controle de material existente no setor, discriminando-os por peças e respectivas quantidades, 

para manter o estoque e outros extravios; receber ou recolher louças e talheres após as 

refeições, colocando-os no setor de lavagem, determinar a limpeza dos mesmos; dispor quanto 

a limpeza da louça, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando 

sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso imediato; manter a ordem, higiene e 

segurança do ambiente de trabalho; observando as normas e instruções para prevenir  

acidentes; desempenhar outras tarefas semelhantes 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Requisitos Mínimos Legais: nível fundamental incompleto (primeiro grau incompleto); provas e 
avaliação. 
 
Atribuições Sumárias: Executar atividades de natureza braçal sujeitas a permanente supervisão 
e orientação; Remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e outros utensílios; Abrir e 
fechar o prédio da Prefeitura Municipal no horário preestabelecido;  Hastear e arriar o pavilhão 
Nacional;  Preparar e servir lanches e café; Executar a limpeza diária da Prefeitura Municipal; 
Manter a higiene das instalações sanitárias; Remover ou recolher lixos e detritos, depositando-
os em lugar apropriado; Executar outras tarefas da mesma natureza. 
 
CARGO: COLETOR DE LIXO 
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Requisitos Mínimos Legais: nível fundamental incompleto (primeiro grau incompleto); provas e 
avaliação; prova de aptidão física.   
 
Atribuições Sumárias: Coletar o lixo urbano e suburbano da cidade, inclusive de 
estabelecimentos comerciais e hospitalares na condução do lixo aos respectivos depósitos e, ali, 
providenciar o seu descarregamento, praticar outras atividades afins a seu cargo por 
determinação do setor competente do Município 
 

CARGO: GARI 

Requisitos Mínimos Legais: nível fundamental incompleto (primeiro grau incompleto); provas e 
avaliação; prova de aptidão física.  
 

Atribuições Sumárias: varrer ruas e outros logradouros públicos, fazendo a coleta de lixo: 

coletar lixo nos depósitos, recolhendo-os para incinerá-los ou despejá-los em local apropriado; 

raspar, lavar e lubrificar as caçambas de lixo; executar serviços de limpeza nas dependências 

municipais; pintar meio fios, troncos de árvores e outros; conservar áreas ajardinadas, irrigando, 

removendo folhagem seca e outros detritos dos canteiros, capinando, cortando e arrancando 

ervas daninhas, inclusive nas vias públicas; ajudar no plantio de árvores, plantas e gramas; 

desempenhar outras atribuições que por suas características se inclua na sua esfera de 

competência. Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato 

CARGO: VIGILANTE 

Requisitos Mínimos Legais: nível fundamental incompleto (primeiro grau incompleto); provas e 
avaliação. 
 
Atribuições Sumárias: Executar ronda diurna e noturna nas dependências dos estabelecimentos 
públicos, observado a entrada, trânsito e saída de pessoas e bens, para evitar roubos, atos de 
violência e outras informações e segurança; Verificar se portas, janelas, portões e outras vias de 
acesso estão fechadas corretamente, examinando as instalações hidráulicas e elétricas, para 
constatar possíveis irregularidades e adotar providências para evitar incêndios e outros danos; 
Prestar informações a servidores e ao público em geral, pessoalmente ou por telefone; Zelar 
pela conservação e guarda do material de trabalho; Registrar sua passagem pelos postos de 
controle; Executar outras tarefas correlatas. 
 

CARGO: PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA 

Requisitos Mínimos Legais: nível superior completo em Fisioterapia; Registro Profissional no 

órgão competente; provas e avaliação. 

Atribuições Sumárias: Prestar assistência fisioterápica em nível de prevenção, tratamento e 
recuperação de seqüelas em ambulatórios, hospitais ou órgãos afins. Executar atividades 
técnicas específicas de fisioterapia para tratamento no entorses, fraturas em vias de 
recuperação, paralisias, perturbações circulatórias e enfermidades nervosas por meios físicos, 
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geralmente de acordo com as prescrições médicas; planejar e orientar as atividades 
fisioterápicas de cada paciente em função de seu quadro clínico; fazer avaliações fisioterápicas 
com vistas à determinação da capacidade funcional; participar de atividades de caráter 
profissional, educativa ou recreativa organizadas sob controle médico e que tenham por 
objetivo a readaptação física ou mental dos incapacitados; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão 
 
CARGO: PROFESSOR PII 
Requisitos Mínimos Legais: nível superior completo em Licenciatura Plena em Pedagogia com 

Habilitação para o Magistério devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado 

Descrição Sumária: Ministrar aulas, desenvolvendo atividades educacionais como a participação 
na elaboração da proposta pedagógica; a elaboração de programas e planos de aula; a realização 
de atividades extra-curriculares para o desenvolvimento dos alunos; e a orientação, 
acompanhamento e avaliação de alunos durante o processo de ensino e aprendizagem. Exercer 
outras tarefas correlatas à área de atuação. 
 
 
 CARGO: PROFESSOR PIII 
Requisitos Mínimos Legais: nível superior completo em Licenciatura Plena em Pedagogia com 

Habilitação para o Magistério devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado 

Descrição Sumária: Ministrar aulas, desenvolvendo atividades educacionais como a participação 
na elaboração da proposta pedagógica; a elaboração de programas e planos de aula; a realização 
de atividades extra-curriculares para o desenvolvimento dos alunos; e a orientação, 
acompanhamento e avaliação de alunos durante o processo de ensino e aprendizagem. Exercer 
outras tarefas correlatas à área de atuação 
. 
 

CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Requisitos Mínimos Legais: nível superior completo em Licenciatura Plena em Educação Física 

devidamente registrado no MEC Registro Profissional no órgão competente; provas e avaliação 

Descrição sumária: Participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola  

como objetivo de fundamentar e esclarecer a concepção da infância, o papel da Educação Física 

no espaço escolar, especialmente, nesta etapa de ensino, e o verdadeiro sentido da 

corporalidade na formação humana; Participar das reuniões sistemáticas de estudos na escola, 

inclusive, nas horas-atividade; Acompanhar e avaliar com os professores o desenvolvimento 

integral dos alunos, a partir de uma avaliação diagnóstica, cumulativa e processual; Realizar 

 

CARGO: PROFESSOR DE LETRAS 
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Requisitos Mínimos Legais: nível superior completo em Licenciatura Letras devidamente 

registrado no MEC ou órgão por ele delegado 

Descrição sumária: Participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola 
como objetivo de fundamentar e esclarecer a concepção da infância, o papel da Educação Física 
no espaço escolar, especialmente, nesta etapa de ensino, e o verdadeiro sentido da 
corporalidade na formação humana; Participar das reuniões sistemáticas de estudos na escola, 
inclusive, nas horas-atividade; Acompanhar e avaliar com os professores o desenvolvimento 
integral dos alunos, a partir de uma avaliação diagnóstica, cumulativa e processual; Realizar 
registros sistemáticos dessas avaliações por meio de parecer descritivo, evitando estigmatizar 
os alunos; Planejar suas ações com os professores considerando as experiências culturais que a 
criança traz para então ampliar seus conhecimentos, a partir de atividades lúdicas que 
estimulem a imaginação, a expressão e a criação em diferentes espaços e a socialização. 
registros sistemáticos dessas avaliações por meio de parecer descritivo, evitando estigmatizar 
os alunos; Planejar suas ações com os professores considerando as experiências culturais que a 
criança traz para então ampliar seus conhecimentos, a partir de atividades lúdicas que 
estimulem a imaginação, a expressão e a criação em diferentes espaços e a socialização 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

Requisitos Mínimos Legais: nível superior completo em Licenciatura Plena em Matemática 

devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado 

Descrição sumária: Atuar em regência de classe do Ensino Fundamental (6° ao 9°) ano, na 
disciplina de Matemática, ministrando aulas teóricas e práticas, observando as políticas e 
diretrizes educacionais do Município e ao planejamento didático-pedagógico do 
estabelecimento de ensino, bem como à elaboração e ao cumprimento do plano de trabalho 
docente. 
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ANEXO II – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA/GO 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2015 

CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

ATIVIDADES DATA 

Publicação do Edital 13/01/2015 

Início das Inscrições 12/02/2015 

Solicitação de isenção do valor da inscrição 12/02 a 14/02/2015 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 19/02/2015 

Recurso contra o indeferimento da isenção 19/02 a 20/02/2015 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 25/02/2015 

Término das Inscrições 03/03/2015 

Último dia para pagamento do boleto bancário 04/03/2015 

Divulgação dos locais da Prova Objetiva 16/03/2015 

Realização da Prova Objetiva 29/03/2015 

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 12 horas) 31/03/2015 

Período para entrega dos recursos contra a Prova Objetiva 01/04 a 02/04/2015 

 ●Divulgação das respostas aos recursos contra a Prova Objetiva 
● Divulgação das notas da Prova Objetiva 
●Convocação para entrega dos Títulos 

20/04/2015 

Prazo para entrega dos Títulos 22/04 a 23/04/2015 

Divulgação Preliminar da nota dos Títulos 30/04/2015 

Pedido de revisão da nota dos Títulos 01/05 a 02/05/2015 

● Resultado do pedido de revisão da nota dos Títulos 
● Resultado Final do certame 

17/05/2015 
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ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS 

 
1. ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGOS: VIGILANTE, GARI, COLETOR DE LIXO, AGENTE DE SERVIÇO DE HIGIENE E 
ALIMENTAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

 
 

LINGUA PORTUGUESA: Compreensão e Interpretação de Textos; Uso de maiúscula e minúscula; 
consoantes e vogais; aumentativo e diminutivo de palavras; sinais de pontuação; divisão silábica 
de palavras e respectiva classificação quanto ao número de sílabas; singular e plural; substantivo 
próprio e comum; antigos; adjetivos; sinônimos e antônimos; Ortografia oficial; Acentuação 
gráfica; Grafia. 
 
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros e fracionários. Sistemas de medidas usuais. 
Números relativos. Regras de três simples. Porcentagem. Equação do 1o grau. Figuras iguais e 
desiguais. Dezena, centena, milhar, dúzia. Sistema de Medida: massa, volume. Números pares e 
impares. Resolução de problemas. Raciocínio Lógico. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Noções de segurança individual e coletiva de trabalho; 
Conhecimentos básicos sobre a rotina de trabalho compatível com a sua função; Direitos e 
Deveres; Equipamentos; Ferramentas e utensílios comuns ao exercício da função. Atualidades, 
política do Brasil e do Estado Goiás; Noções de cidadania, higiene e saúde; História do Brasil do 
Estado de Goiás e do município, riquezas economia, aspectos, personalidades, pontos turísticos; 
Noções de Hierarquia. Ecologia e Meio Ambiente. Estatuto do Servidor do Município. 
 
 
2. ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

Cargos: Escriturário 

 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: 
flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de 
pronomes. Preposições e conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência, Ortografia. Pronomes de 
tratamento. 
 
 MATEMÁTICA: Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades. 
Múltiplos divisores: máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias e 
decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Equações e 
inequações de 1° e 2° graus. Sistemas lineares. Funções; gráficos exponenciais e logaritmos. 
Problemas. Sistema de medida de tempo. Sistema métrico decimal. Sistema monetário 
brasileiro. Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. Divisão em 
partes proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros, capital, tempo, 
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taxas e montantes. Funções exponenciais e logarítmicas. Noções de probabilidade e estatística. 
Juros simples e compostos: capitalização e descontos. Raciocínio lógico. Resolução de situações 
problema  
 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, 
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Fatos e elementos de 
política brasileira. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na 
sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos 
locais, nacionais e globais. Panorama local, 
nacional e internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional e internacional. 
História e geografia do Brasil, do Estado de Goiás e do município. Fonte de Estudo: Livros, jornais, 
revistas, noticiários, Livros e/ou apostilas da história do município. Estatuto Dos Servidores do 
Município. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
 
3. ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO 

CARGOS: MONITORES DE ENSINO 

 
 

LINGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; gêneros textuais; modalidades de texto; 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma; ortografia oficial; acentuação 
gráfica; pontuação; classes gramaticais; concordância verbal e nominal; pronomes: emprego e 
colocação; regência nominal e verbal 
 

MATEMÁTICA: Teoria dos conjuntos; conjuntos dos números reais; operações, propriedades e 
problemas; cálculos algébricos; grandezas proporcionais -regra de três simples e composta; 
porcentagem e juro simples; sistema monetário brasileiro; equação do primeiro e segundo graus 
- problemas; sistema decimal de medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade 
e tempo) - transformação de unidades e resolução de problemas; geometria: ponto, reta, plano 
– ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos 
respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras 
espaciais): seus elementos e volumes; Funções do 1º e 2º graus; sequências, progressões 
aritméticas e geométricas; resolução de problemas. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Cultura geral (nacional e internacional); elementos 
da política brasileira; meio ambiente; cidadania; políticas públicas; cotidiano brasileiro; 
atualidades nacionais e internacionais; direitos sociais, individuais e coletivos; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida. 
 
 

INFORMÁTICA: Conceitos e princípios de proteção e segurança, em informática. Operação e 
utilização básica de computador. Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, 
pastas e programas. Conceitos e comandos de aplicativos de edição de texto. Conceitos e 
comandos de aplicativos de edição de planilha eletrônica; Conceitos e comandos de aplicativos 
de edição de apresentação e slide. Noções gerais de utilização de correio eletrônico. Internet. 



 
 

  

Consultoria e Pesquisas  
31 

 

Noções relativas a softwares livres. Noções de hardware e de software para o ambiente de 
microinformática. Conceitos e procedimentos de proteção e segurança para a informação. 
Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para a realização de 
cópia de segurança (backup). 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: - Parecer CNE / CEB nº 20/2009 e a Resolução CNE / CEB nº 
05/2009, os quais instituem as diretrizes curriculares nacionais para a Educação Infantil; 
Resolução CME nº 002/2010, a qual institui as normas para o ato de criação, credenciamento e 
autorização de funcionamento de instituições públicas e privadas de educação infantil;  
Resolução CME nº 010/2013, a qual institui as normas para educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva e para o atendimento educacional especializado dos estudantes com 
deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na 
educação básica; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90);  A educação 
infantil na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96);  
Características das fases do desenvolvimento infantil, segundo Piaget, Vygotsky e Wallon;  As 
relações do cuidar e educar como ações indissociáveis na educação infantil;  Estrutura de 
funcionamento de creche: organização dos espaços físicos, recursos materiais, recursos 
humanos, higiene, alimentação, segurança, proteção e cuidados básicos da criança de zero a 
três anos de idade;  A importância da brincadeira e interação como eixos norteadores das 
práticas pedagógicas na Educação Infantil;  O papel da observação e registro no processo de 
avaliação na educação infantil;  Instituição e família: parceria no processo do desenvolvimento 
e aprendizagem da criança;  As múltiplas ling; O papel da observação e registro no processo de 
avaliação na educação infantil; Instituição e família: parceria no processo do desenvolvimento e 
aprendizagem da criança;  As múltiplas linguagens da criança;  Noções de Primeiros Socorros 
 
 

4.ENSINO SUPERIOR 

CARGOS: FISIOTERAPEUTA; PROFESSOR DE LETRAS; PROFESSOR DE MATEMÁTICA; 
PROFESSOR DE PEDAGOGIA-ENSINO FUNDAMENTAL; PROFESSOR PII; PROFESSOR PIII; 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 
 
LINGUA PORTUGUESA: Leitura e Análise de texto - compreensão de texto, significado contextual 
das palavras e expressões. Figuras de sintaxe, de palavras e de pensamento. Formação das 
palavras: derivação, composição e outros. Fonologia - acentuação, ortografia, encontros 
consonantais; Dígrafos; Morfologia - Classes gramaticais uso e emprego. Sintaxe - introdução a 
sintaxe (frase, oração e período) Termos integrantes e acessórios da oração. Vocativo. 
Classificação de orações coordenadas e subordinadas. Concordância Verbal e Nominal, Regência 
Verbal e Nominal. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, 
rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Fatos e elementos de política brasileira. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais, 
nacionais e globais. Panorama local, nacional e internacional contemporâneo. Panorama da 
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economia nacional e internacional. História e geografia do Brasil, do Estado de Goiás e do 
Município – GO. Atualidades 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
FISIOTERAPEUTA -  Sinais vitais; Avaliação músculo-esquelética; Avaliação sensorial; Avaliação 
da coordenação; Avaliação da função motora; Eletromiografia e testes de velocidade de 
condução nervosa; Análise da marcha; Avaliação funcional; Pré-deambulação e treino de 
marcha; Disfunção pulmonar crônica; Doença cardíaca; Acidente vascular encefálico; Doença 
vascular periférica e tratamento de feridas; Avaliação e tratamento após amputação de membro 
inferior; Avaliação e controle de próteses; Avaliação e controle de órteses; Artrite; Esclerose 
múltipla; Doença de Parkinson; Traumatismo crânio-encefálico; Reabilitação 
vestibular;.Queimaduras;. Lesão medular traumática; Dor crônica; Biofeedback;. Semiologia 
respiratória;. Produção de muco; Macroscopia e viscosimetria do muco brônquico; Tosse; 
Úlceras de pressão; Atelectasia; Diagnóstico por imagem; Endoscopia das vias respiratórias; 
Monitorização com oximetria de pulso e capnografia;. Terapia com PEEP; Expansão e 
reexpansão pulmonar; Recrutamento alveolar; Fisiotertapia na saúde do trabalhador: conceito 
de ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no 
ambiente de trabalho 
 
PROFESSOR PII/PIII -A Didática como prática educativa; Didática e democratização do ensino; 
Didática como teoria da instrução; O processo ensino aprendizagem: objetivos, planejamento, 
métodos e avaliação: Abordagens de acordo com as tendências pedagógicas; Instrumentais para 
os processos escolares; O estudo científico da infância e adolescência, desenvolvimento físico, 
emocional, intelectual e social; O adolescente e a escola; O adolescente e o trabalho; 
Desenvolvimento moral e religioso; Violação das normas, delinquência. Principais teorias da 
aprendizagem: inatismo, comportamentalismo, behaviorismo, interacionismo; Teorias 
cognitivas; As contribuições de Piaget, Vygotsky e Wallon para a Psicologia e Pedagogia, as bases 
empíricas, metodológicas e epistemológicas das diversas teorias de aprendizagem; A teoria das 
inteligências múltiplas de Gardner; A avaliação como progresso e como produto; Informática 
educativa. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de 
movimento; Nutrição e atividade física; Socorros de urgência aplicados à Educação Física; 
Educação Física no currículo da Educação Básica: significados e possibilidades; As diferentes 
tendências pedagógicas da Educação Física na escola; Educação Física escolar e cidadania; Os 
objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; Esporte e jogos na 
escola: competição, cooperação e transformação didático-pedagógica; Crescimento e 
desenvolvimento motor; Concepções de Educação e Escola; Ética no trabalho docente; 
Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando; 
Desenvolvimento das capacidades inerentes ao rendimento esportivo; Abordagens da educação 
física escolar; Motricidade humana; Biodinâmica da atividade humana; Atividade física e 
qualidade de vida; Histórico da educação física no Brasil; Condicionamento físico e performance 
humana; Esportes, lutas e danças – histórico e regras; Anatomia Humana; Parâmetros 
Curriculares Nacionais - Vol. Educação Física.. 
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PROFESSOR DE LETRAS Fonética e Fonologia: Fonema e Sílaba; Encontro Vocálicos e 
Consonantais e Dígrafo; Ortografia; Acentuação. Morfologia: Estrutura das Palavras; Formação 
das Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classe de Palavras. Sintaxe: Frase, Oração, 
Período; Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da 
Oração; Período; Sinais de Pontuação; As Palavras “Que” e “Se”; Uso dos porquês; Sintaxe de 
Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Crase; Uso do hífen; Problemas Gerais 
da Língua Culta; Significação das Palavras. Estilística: Figuras de Linguagem; Vícios de linguagem. 
Redação: Tipos de Composição: Descrição, Narração, Dissertação; Tipos de Discurso; Análise e 
Interpretação de Textos; As qualidades e defeitos de um texto. Literatura: Literatura Brasileira. 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (Língua Portuguesa). 
 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Conjuntos; Representação e relação: pertinência, inclusão e 

igualdade; Operações: união, intercessão, diferença e complementar;   Conjuntos numéricos: 

naturais, inteiros, racionais, reais e complexos; Funções; Definição, domínio, imagem, gráficos, 

crescimento e decrescimento; Funções: afim, quadrática, modular, exponencial, logarítmica e 

polinomial; Operações algébricas com funções polinomiais; Tipologia, função injetora, 

sobrejetora, bijetora, par e ímpar; Função composta e inversa; Trigonometria; Arcos e ângulos; 

Relações no círculo trigonométrico; Redução no 1º quadrante; Operações com arcos; Relações 

métricas e trigonométricas no Triângulo; Funções trigonométricas diretas; Equações 

trigonométricas; Análise combinatória; Teorema fundamental da contagem; Agrupamentos 

simples: arranjos, combinação e permutação; Binômio de Newton; Noções de probabilidade; 

Experiência, espaço amostra e evento; Definição, propriedades e operações de probabilidade; 

Probabilidade condicionada; Noções de estatística; Conceito, universo estatístico e amostra; 

Frequência e amplitude. Representação gráfica; Medidas de posição e dispersão; Sequência; 

Progressões aritméticas; Progressões geométricas; Matrizes, determinantes e sistemas lineares; 

Conceito, igualdade, tipos, operações e propriedades das matrizes; Definição, propriedades e 

cálculo dos determinantes; Definição, classificação, discussão e resolução de sistemas lineares; 

Sistema de inequação linear; Geometria analítica; Ponto, reta e circunferência;  Movimentos no 

plano: rotação, reflexão e translação; Geometria espacial; Ponto, retas e plano no espaço; 

Poliedros convexos; Sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera; Noções de 

matemática financeira; Metodologia de ensino de matemática; A linguagem dos números; 

números naturais; Números racionais não-negativos; Operações fundamentais e propriedades; 

Divisibilidade: múltiplos e divisores; Sistema de unidade de medida: decimais e não decimais; O 

universo das formas geométricas: perímetro, área e volume de figuras geométricas; Grandezas 

e medidas e suas aplicações. 
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ANEXO IV - MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

Comissão Supervisora do Concurso da Prefeitura Municipal de Maurilândia / GO Concurso 

Público – Edital nº 001/2014 

Nome completo – Candidato:   

Nº de Inscrição e CPF: 

Cargo:                                                                                 Data de nascimento:                    

Marque abaixo o tipo de recurso:   

(   ) Edital                              (   ) Indeferimento do pedido de isenção da Taxa de inscrição  
(   ) Inscrições (erro na grafia do nome)     (  ) Inscrições (omissão do nome – acrescentar Xerox 
boleto quitado)  
(   ) Inscrições (Erro no nº de inscrição)                    (  ) Inscrições (erro no nº da identidade ou CPF)  
(   ) Inscrições (erro na nomenclatura do cargo)       (  ) Inscrições (indeferimento de inscrição)  
(   ) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou data; erro na data e/ou horário)  
(   ) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada)  
(   ) Indeferimento Laudo Médico           (   ) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação)  
(   ) Outro.  Especificar_     
Digitar ou escrever em letra de forma a justificativa do recurso, de forma objetiva, em duas vias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Local e data:——————————————————  ——/——/——   
 
Assinatura: _______________________________________________    
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ANEXO V 

REQUERIMENTO DE VAGA PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 

 

O (A) Candidato(a)___________________________________________________________ CPF 

n0; _______________________candidato(a) ao Concurso público para preenchimento de vagas 

no cargo quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Maurilândia-Goiás, vem requerer vaga 

especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 

Nessa ocasião, o (a) referido (a) candidato (a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados á Saúde (CID), no 

qual constam os seguintes dados: 

Tipo de deficiência de que 

portador:______________________________________________________ , 

Código correspondente da 

(CID)________________________________________________________ , 

Nome e CRM do médico responsável pelo 

laudo____________________________________________ , 

Dados especiais para aplicação das PROVAS: marcar com x no quadriculo, caso necessite de 

Prova Especial ou não. 

Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário. 

(   ) NÃO NECESSITA de PROVA ESPECIAL e/ ou de TRATAMENTO ESPECIAL. 

(    ) NECESSITA de PROVA e/ou CUIDADO ESPECIAL: . 

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual 

passíveis de correção simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congéneres. 

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação 

ao enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto n^ 5.296, de 02 de dezembro de 

2004, publicado no Diário Oficial da União de 03 de dezembro de 2004, sujeitando-se à perda 

dos direitos requeridos em caso de não homologação de sua situação, por ocasião da realização 

da perícia médica. 

 ___________________________                                 _____________________________ 

               Local e data                                                                    Assinatura do Candidato 
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ANEXO VI 
REQUERIMENTO – ATENDIMENTO ESPECIAL PARA LACTANTE 

 
 

Concurso Público: ________________________________ Município/Órgão: ______________ 

Nome da candidata: ___________________________________________________________ 

Nº da inscrição: _______________________ Cargo: _________________________________ 

RG nº _______________________________ CPF nº _________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

Tel.: fixo: ( ) ____________ Celular ( ) _______________ E-mail: _____________________ 

Vem REQUERER atendimento especial para amamentação, em sala reservada, no dia de 

realização da prova do Processo Seletivo. 

 

Obs:. Durante a realização da prova, a candidata deverá levar um (a) acompanhante, que ficará 

em sala reservada, e que será responsável pela guarda da criança. Não haverá compensação do 

tempo de amamentação em favor da candidata. 

 

 

_______/________/__________ 

(Data) 

 

________________________________________________ 

(Assinatura 

 
 
 
 

 


