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ANO V - Edição 577/2021
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS
“DIANÓPOLIS É A NOSSA BANDEIRA”
GESTÃO: 2021/2024

REPUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
Por força da Instrução Normativa RFB nº 1.640/2016 alterada pela Instrução Normativa
RFB nº 2.026/2021, neste ato, republica-se os documentos públicos comprovatórios do
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2006.
CONCURSO PUBLICO – Edital n°. 01/2006
O Prefeito Municipal de Dianópolis, Estado do Tocantins no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto no artigo
37, inciso II da contribuição federal e considerando o disposto na lei municipal n° 982/06, torna publico a abertura de inscrições e
estabelece normas para a realização do Concurso Público, destinada ao provimento de cargos para o preenchimento das vagas do
quadro de pessoal efetivo do MUNICIPIO DE DIANOPOLIS –TO, e dos que vierem a vagar ou forem criados no prazo da
validade do presente concurso a reserva de cadastro, conforme especificação abaixo:
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. O Concurso Publico de que trata o presente Edital tem a finalidade de prover os cargos vagos constantes abaixo, os que vagarem
e forem necessário a administração Publica Municipal e os que forem criados durante o prazo de validade deste concurso, através da
avaliação na modalidade de provas escritas e provas praticas. A escolaridade, os cargos, o numero de vagas, a carga horária, os prérequisitos e salários são os estabelecidos na tabela abaixo:
Ensino Fundamental Incompleto

COD.
CARGO DO CONCURSO

CARGA
HORARIA

QUANT.

EFI 1

Motorista I

5

EFI 2

Motorista II

10

EFI 3

Operador de trator agrícola

2

EFI 4

Operador Maquina pesadas
Auxiliar de serviços gerais

4

SALARIO
R$ 300,00

R$ 300,00

PRÉ-REQUISITO
Ensino Fundamental Incompleto CNH categoria
mínima ´´c´´ e 02 anos de experiência
Ensino Fundamental Incompleto CNH categoria
´´D`` ou ´´E`` e 02 anos de experiência
Ensino fundamental Incompleto, CNH categoria
mínima ´´C`` e 02 anos de experiência
Ensino Fundamental Incompleto, CNH categoria
mínima ´´C`` e 02 anos de experiência
Ensino Fundamental Incompleto

R$ 369,00
R$ 300,00

EFI 5

40HORAS
SEMANAIS

R$ 300,00

12
Auxiliar de serviços gerais
(Zona rural)
Vigia
Auxiliar Mecânica

R$ 300,00

Ensino Fundamental Incompleto

EFI 6
EFI 7
EFI 8

9
22
2

R$ 300,00
R$ 300,00

EFI 9

Eletricista

5

R$ 300,00

EFI 10

Pedreiro

3

R$ 300,00

EFI 11

Mecânico

3

R$ 500,00

Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Incompleto e 02 anos de
experiência
Ensino fundamental Incompleto e 02 anos de
experiência
Ensino Fundamental Incompleto e 02 anos de
experiência
Ensino Fundamental Incompleto e 02 anos de
experiência

Ensino Fundamental Completo
COD.
CARGOS DO COCURSO
EFC 1

QUANT.

Auxiliar Administrativo
19

CARGA
HORARIA
40 HORAS
SEMANAIS

SALARIO

PRE-REQUERITO
Ensino Fundamental Completo

R$ 300,00

ENSINO MEDIO
CARGA
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COD
EMC1

CARGOS DO COCURSO
Assistente Administrativo

EMC2

EMC4

Agente de vigilância
Ambiental
Agente de Vigilância
Sanitária
Auxiliar de Secretaria

EMC5

Fiscal de Obras

EMC6

Fiscal de Tributo

EMC7

Fiscal Imobiliário

EMC8

Fiscal Sanitário

EMC9

Recepcionista

QUAT.

HORARIA

SALARIO
R$ 300,00

3

EMC3

40 HORAS
SEMANAIS

1
2

R$ 300,00
R
R$ 300,00

3

R$ 300,00

1

R$ 300,00

3

R$ 300,00

3

R$ 300,00

1

R$ 300,00

7

R$ 300,00

ENSINO MEDIO COMCURSO TÉCNICO
COD.
CARGO DOCONCURSO
QUANT.
EMT1
Técnico Agrícola
1
EMT2
Auxiliar de Enfermagem-Zona
Urbana
24
EMT3
Auxiliar de Enfermagem-Zona
Rural
2
EMT4
Técnico de Laboratório
2

CARGA
HORARIA

SALARIO
R$ 369,00

40HORAS
SEMANAIS

R$ 414,00
R$ 414,00
R$550,00

PRE-REQUISITO
Ensino Médio Completo e Conhecimento de
Informática
Ensino Médio Completo e Conhecimento de
Informática
Ensino Médio Completo e Conhecimento de
Informática
Ensino Médio Completo e Conhecimento de
Informática
Conhecimento Médio Completo e
Conhecimento de Informática
Ensino Médio Completo e Conhecimento de
Informática
Ensino Médio Completo e Conhecimento de
Informática
Ensino Médio Completo e Conhecimento de
Informática
Ensino Médio Completo e Conhecimento de
Informática

PRÉ-REQUISITO
Ensino Médio Completo com Curso
Profissionalizante
Ensino Médio Completo com Curso
Profissionalizante
Ensino Médio Completo com Curso
Profissionalizante
Ensino Médio Completo com Curso
Profissionalizante

ENSINO MÉDIO-PROFESSOR I
COD
EMP 1

CARGO DO CONCURSO
Professor PI

EMP 2

Professor P-I Zona rural

QUAT.
30
11

CARGA
HORARIA
20HORAS
SEMANAIS

SALARIO
R$ 442,00

PRÉ-REQUISITO
Ensino Médio Magistério ou Normal
Superior
Ensino Médio Magistério o

ENSINO SUPERIOR
QUANT.
3

CARGA
HORARIA

COD
ESC 1

CARGO DO CONCURSO
Biomédico e/ou bioquímico

SALARIO
R$ 2.800,00

ESC 2

Odontólogo

10

R$ 2.800,00

ESC 3

Enfermeiro

6

R$ 2.800,00

ESC 4

Farmacêutico

1

R$ 2.800,00
40HORAS
SEMANAIS

ESC 5

Fisioterapeuta

2

ESC 6

Medico-Clinico Geral

9

R$ 7.900,00

ESC 7

Psicólogo

1

R$ 2.800,00

ESC 8

Assistente Social

1

R$ 1.367,00

ESC 9

Psicólogo

2

R$ 1.400,00

ESC10

Enfermeira

6

R$ 1.400,00

ESC11

Fonoaudiólogo

1

ESC12

R$ 1.400,00
20 HORAS
SEMANAIS

Médico Especialista-Cardiologia

R$ 2.800,00

R$ 3.950,00

1
ESC13

Medico EspecialistaGinecologista/Obstetra

R$ 3.950,00
1

PRÉ-REQUISITO
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
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ESC14
ESC15

Medico Especialista Oftalmologia
Medico Especialista - Ortopedia

1
1

R$ 3. 950,00
R$ 3.950,00

ESC16

Medico Especialista-Urologia

1

R$ 3.950,00

Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe

ENSINO SUPERIOR-PROFESSOR III

COD.
ESP 1
ESP 2

CARGOS DO COCURSO
Professor Educação Física-Secrt..
Esportes
Professor Pedagogia

ESP 3

Professor Educação Física-Zona rural

ESP 4

Professor Pedagogia-Zona rural

ESP 5

Professor Pedagogia (Hab. Em
Orientação Educacional

QUANT.

CARGA
HORARIA

1

R$ 780,00

3
1

SALARIO

R$ 780,00
20HORAS
SEMANAIS

R$ 780,00

5

R$ 780,00

1

R$ 780,00

PRÉ-REQUISITO
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e Registro no
Órgão de Classe

II-PAGAMENTO DA TAXA E EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
2. O candidato deverá encaminhar-se á sede da FADES-FACULDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO SUDESTE
TOCANTINENSE Localizada na rua Coquelin Aires n°260, centro Dianópolis–TO, no horário das 08hs ás 12hs e das 14hs ás
18hs, devidamente munido de copia do documento de identificação pessoal de fé Publica (RG), para:
- Realizar sua inscrição, através de formulário próprio que deverá ser preenchido, sem rasuras, cujo preenchimento das informações
nele prestadas é de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato;
-proceder a retirada do boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição.
2.1. O Pagamento da taxa de inscrição será pago, conforme valores abaixo discriminados;
- R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para os cargos cuja escolaridade exigida é de Alfabetização ou Nível fundamental.
- R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos cuja escolaridade exigida é de Nível Médio
- R$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos cuja escolaridade exigida é de Nível Superior
2.2 A efetivação da inscrição no certame somente será validada com o pagamento regular da taxa de inscrição nas agencias e pontos
bancários, no período de 10 a 28 de abril de 2006.
2.3 Os candidatos deverão inscrever-se somente nos cargos/função para os quais possuem habilitação especifica, conforme as
exigências constante nos quadros acima. Cada candidato concorrerá apenas ao cargo/função o que foi escrito, devendo comprovar a
habilitação somente no Momento da investidura do cargo, caso seja aprovado neste concurso.
2.4. O candidato, no ato da inscrição, deverá conferir o seu formulário, verificando se foi, devidamente, preenchido.
2.5. Nessa ocasião, o candidato recebera um comprovante de entrega do documento de inscrição, que deverá ser guardado
cuidadosamente para apresentação no dia de realização da prova, juntamente com documento oficial de identificação, relacionado
do subitem 4.24 deste Edital. Este comprovante á o documento que habilita o candidato a realizar as prova. Nele constarão os
dados pessoais do candidato, o cargo objeto do concurso, a data do nascimento, o numero do documento de identificação pessoal
(RG) e se é portador de deficiência física.
2.6

Os procedimentos de inscrição para realização de provas acontecerão somente na sede da FADES- FACULDADE PARA
DESENVOLVIMENTO DO SUDESTE
TOCANTINENSE
Localizada na rua Coquelin Aires, n°260, centro, Dianópolis- TO, no horário das 08hs ás 12hs e das 14hs ás 18hs.

2.7 Não serão aceito inscrição por fax ou por e-mail.
2.8 A inscrição devera ser feita pelo próprio candidato ou, em caso de impedimento, por outra pessoa, havendo a necessidade de
apresentação de procuração, sendo o candidato responsável por todas as informações prestadas no formulário de Inscrição.
2.9. O candidato que desejar fazer alterações e/ou correções nos dados contidos na ficha de inscrição, deverá fazer por escrito esta
solicitação durante o período de inscrição. Após
Esse período, não será aceito nem processado qualquer pedido de alteração de dados.
III - DO LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA
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3. As Provas teóricas escritas serão realizadas nos dias 06e07 de maio de 2006 e as provas práticas nos dias 27e28 de maio de 2006,
para os cargo que as exigirem, conforme o caso.
3.1. A relação, com o local e horário de realização das provas, será divulgado no dias 04 e 05 de maio, no quadro de avisos de
Prefeitura Municipal de Dianópolis, Câmara Municipal e na sede da FADES FACULDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO SUDESTE TOCANTINENSE, Localizada na Rua Coquelin Aires, n° 260, centro, Dianópolis –TO
IV – DAS PROVAS
4. O concurso publico da Prefeitura Municipal de Dianópolis será composto de uma prova escrita e objetiva para cada Cargo, de
caráter Classificatório, de questões objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada, entre as quais apenas uma é
correta e, para os cargos de Motorista I, Motorista II, Operador de trator agrícola e Operado Maquinas Pesadas, além do previsto
anteriormente, constará de uma prova prática de caráter classificatório, conforme o item 5.1.
4.1 ENCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL INCOPLETO
Cargo: Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de serviços gerais (Zona rural), vigia Auxiliar Mecânico, Eletricista pedreiro e
Mecânico:
Fase Única: Provas Escritas, com 5 (cinco) alternativas de múltipla escolha:
Português
Matemática
Conhecimento Gerais

10 (dez) questões
10 (dez) questões
10 (dez) questões

Cargos: Motorista I, Motorista II, Operador de Trator agrícola, Operador Máquinas pesadas.
1° Fase: prova Escrita, com 5 (cinco) alternativa de múltipla escolha:
Português
Matemática
Conhecimento Gerais
2° Fase: Prova Pratica.

10 (dez) questões
10 (dez) questões
10 (dez) questões

4.2 Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Cargo: Auxiliar Administrativo.
Fase Única: Prova Escrita, com 5 (cinco) alternativas de múltipla escolha:
Português
Matemática
Conhecimento Gerais

10 (dez) questões
10 (dez) questões
10 (dez) questões

4.3 Escolaridade: Ensino Médio
Cargo Assistente Administrativa, Agente de Vigilância Ambiental, Agente de Vigilância Sanitária, Auxiliar de Secretaria, Fiscal de
Obras, Fiscal de Tributo, Fiscal Imobiliário, Fiscal Sanitário, Recepcionista.
Fase Única: Prova Escrita, 5 (cinco) alternativa de múltipla escolha:
Português
Matemática
Informática

10 (dez) questões
10 (dez) questões
10 (dez) questões

4.4 Escolaridade: Ensino Médio com Curso Técnico
Cargo: Técnico Agrícola, Auxiliar de Enfermagem - Zona Urbana, Auxiliar de Enfermagem - Zona Rural, técnico de laboratório.
Fase Única: Prova Escrita, com 5 (cinco) alternativas de múltipla escolha:
Português
Matemática
Conhecimentos Específicos

10 (dez) questões
10 (dez) questões
10 (dez) questões

4.5 Escolaridade: Ensino Médio – Professor I
Cargo: Professor PI e Professor P-I Zona Rural
Fase Única: Prova Escrita, com 5 (cinco) alternativas de múltipla escolha:
Português
Matemática
Conhecimentos Específicos

10 (dez) questões
10 (dez) questões
10 (dez) questões
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4.6. Escolaridade: Ensino Superior
Cargos: Assistente Social, Biomédico e/ou Bioquímico, Odontólogo, Enfermeira, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Medico, Psicólogo,
Fonoaudiólogo.
Fase Única: Prova Escrita, com 5 (cinco) alternativas de múltiplas escolha:
Português
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

10 (dez) questões
10 (dez) questões
10 (dez) questões

4.7. Escolaridade: Ensino Superior – Professor III
Cargos: Professor – Educação Física, Professor – Pedagogia, Professor – Pedagogia (Hab. Em Orientação Educação Educacional).
Fase Única: Prova Escrita, com 5 (cinco) alternativas de múltiplas escolha:
Português
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

10 (dez) questões
10 (dez) questões
10 (dez) questões

4.8. Os conteúdos Programáticos de todas as disciplinas encontram-se no anexo I deste Edital.
4.9. As provas Escritas e a praticas, aqui previstas, serão realizadas na cidade de Dianópolis-to
4.10. Aos candidatos portadores de deficiência são assegurados 5% (cinco por cento) das vagas existentes (art.37,VIII da
constituição Federal, Lei Federal n° 7.853; de 24 de outubro de 1989 e Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999), no
montante de vagas que couber, mediante declaração expressa no formulário de inscrição (anexo II) e deste que esses candidatos
alcancem pontuação que os Habilite á classificação no concurso.
4.11. Na aplicação do percentual a que se refere o item anterior, será desprezado a fração, se inferior a 0,5 (meio ), ou equivalente
ao anterior, se igual ou superior 0,5 (meio)
4.12. Consideram-se deficiência que asseguram o direito de concorrer de concorrer ás vagas reservadas na forma do subitem 4.10
somente aquelas conceituadas na medicina especializada e de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos.
4.13. Os candidatos portadores de deficiência deverão preencher no formulário respectivo no ato das inscrições, o tipo de
atendimento compatível para realizar de suas provas, quando for o caso. Pedidos posteriores, nesse sentido, serão indeferidos.
4.14. O candidato portado de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá requerê-lo, com
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área da sua deficiência (decreto n° 3.298 de 20/12/99).
4.15. O candidato deficiente classificado no concurso será submetido, antes da posse, á perecia por junta medica Oficial do
Município de Dianópolois, que terá decisão definida sobre a sua qualificação como deficiente e sobre o grau de deficiência.
capacitante para o exercício do cargo pretendido
4.16. Após perícia, se favorável, serão os candidatos nomeados, observando-se a ordem de classificação. Em caso de não ratificação
declarada pela junta medica Oficial do Município o candidato será eliminado do concurso
4.17. Os candidatos portadores de deficiência participarão do concurso público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, data, ao horário e local de realização das provas.
4.18.Na inexistência de candidatos enquadrados nos critérios definidos no subitens anteriores ou no caso de reprovação desses
candidatos, as vagas a eles reservadas serão revertidas para os demais candidatos, observado-se a ordem de classificação.
4.19. Os candidatos portadores de deficiências que no ato da inscrição não declararem essa condição não poderão posteriormente,
interpor recurso em favor de sua situação.
4.20 A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos
candidatos em tais condições.
4.21. Será eliminado da classificação geral o candidato que obtiver nota zero, em qualquer das provas.
4.22. O resultado das provas escritas será divulgado até o dia 18 de maio de 2006.
4.23. Nos dias de prova, os candidatos deverão comparecer ao local definido com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário
fixado para seu inicio, devendo apresentar obrigatoriamente o cartão de inscrição, juntamente com um dos documentos oficiais com
fotografia: carteira de identidade, carteira profissional, carteira de trabalho, e previdência social ou CNH. O candidato devera levar
uma caneta esferográfica, tinta preta ou azul.
4.24. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados no subitem anterior, ainda que autenticadas, ou quaisquer
outros documento diferentes dos acima definidos.
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4.25. Sem apresentação dos documentos referidos no item anterior, o candidato não poderá submeter-se ás provas.
4.26. O candidato não poderá se ausentar de sala de prova sem acompanhamento do fiscal, bem como, só poderá retirar-se do local
de aplicação de aprovar após 01 (uma) hora do inicio das provas.
4.27. Será atribuída nota 0 (zero) ás questões da prova escrita:
- que contenham emenda ou rasura;
- que contenham mais de uma resposta assinalada;
- que não forem marcadas no cartão-resposta.
4.28. Não haverá sob hipótese alguma:
a) realização de provas
- fora do local e horário estabelecido
- de segunda chamada
b) revisão de provas; já que se trata de prova objetiva, cujo único documento de aferição é do cartão resposta em conformidade com
o gabarito.
V - DAS PROVAS PRÁTICAS
5. Os candidatos classificados na prova objetiva e inscritos as cargos de Motorista I,
Motorista II, Operador de Trator agrícola e Operador Maquinas pesadas, serão automaticamente submetidos a uma avaliação prática
para demonstração de habilidades especificas junto a direção de veículos, manuseio de maquinas, e equipamentos, a fim de
demonstra que o candidato possui habilidades para exercer as atividades inerentes ás funções do cargo a que pleiteia, em data a ser
divulgada por edital de convocação especifico aos classificados.
5.1. serão convocados em ordem decrescente de pontuação, até máximo de 05 (cinco) candidatos por vaga, pêra a realização da
prova pratica, conforme o quadro de cargos efetivos previsto no item I deste edital.
5.2. A convocação dos candidatos aptos a prova prática será divulgado até o dia 22 de maio de 2006
5.3. Á nota da prova prática será atribuída pontuação/nota na escala de 0 (zero) a 20 (vinte).
5.4. para efeitos de atribuição de notas, os resultados da prova escrita e pratica serão somados.
5.5. Ocorrendo empate na notas final. O desempate beneficiará. Sucessivamente. o candidato que obtive a maior nota na prova
prática e permanecendo o empate os critérios se seguirão conforme o item VI, subitem 6.2 letras: a, b e c deste edital.
VI – PROCESSO CLASSIFICATORIO
6. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e chamados para assumirem os cargos, objetos do
concurso, de acordo com o limite das vagas aqui fixada.
6.1. em caso de empate entre os candidatos, o desempate obedecerá aos seguintes critérios,
a) Maior números de pontos obtidos na prova de língua Portuguesa;
b) ter mais idade.
c) persistindo o empate, em quaisquer dos casos citado no subitem 6.2, a escolha será feita a Parti da realização de sorteio pela
comissão do concurso do Município de Dianópolis,com convite á presença dos candidatos empatados, que definirá o escolhido.
6.2. os candidatos, classificados, após a homologação deste concurso, serão nomeados por ato próprio do Chefe do Poder Executivo
do Município de Dianópolis – TO, de acordo com o número de vagas aqui especificadas. Os demais candidatos poderão vir a ser
chamados, dentro do prazo de validade do concurso (2 anos). Prorrogável por mais 2 anos, de acordo com o necessidade,
conveniência e possibilidade da prefeitura Municipal.
VII - INGRESSO
7. Para ingressar no quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Dianópolis, o candidato classificado neste concurso deverá
comprovar o (a):
a) nacionalidade brasileira ou equiparada;
b) gozo dos direito políticos:
c) quitação com as obrigações militares e eleitorais;
d) nível de escolaridade exigido para o preenchimento do cargo e respectiva qualificação profissional, conforme estabelecido nas
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES deste Edital;
e) idade mínima de 18 (dezoito) ano;
f) aptidão em inspeção de saúde através de laudo expedido por serviço médico da Prefeitura Municipal de Dianópolis.
g) registro profissional junto ao órgão competente, quando for o caso;
h) documento que comprove a especialidade ou habilitação exigida para o exercício do respectivo cargo;
i) tempo de serviço público declarado no ato da inscrição
j) laudo medico atestatório da deficiência física que tenha sido declarado na ficha de inscrição.
k)documentos comprobatórios de experiência profissional, de acordo com o prazo exigido no quadro de cargo efetivos constante no
item I deste edital, podendo ser copia da carteira de trabalho (CTPS); comprovante de recolhimento previdenciários, se autônomo; e
certidão de tempo, de serviço emitida por entidades pertencentes á administração pública.
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7.1. A lotação dos candidatos classificados no Concurso Publico será de acordo com a necessidade e conveniência administrativa da
Prefeitura Municipal de Dianópolis.
VII – DOS RECURSOS
8.O candidato terá de 24 horas, a contar da divulgação do gabarito da prova, para interpor recurso, que será julgado pela Comissão
Realizadora do concurso no prazo de até 48 horas
8.1. O candidato terá o prazo máximo 48 horas, a contar da divulgação do resultado final, para interpor recurso que será julgado
pela Comissão Realizada do Concurso também em 48 horas.
8.2. O recurso deverá ser interposto por petição, acompanhado das razões dirigido á comissão Realizada, que determinará o seu
processamento, caso cabível. Dele deveram constar, obrigatoriamente, o nome do candidato, o numero de inscrição, o numero do
documento de identidade, o cargo pretendido, telefone e o endereço para correspondência.
8.3. Não caberá recurso de decisão proferida pela comissão Realizadora do concurso.
IX – DISPOSIÇÃO FINAIS
9. O candidato será o único e total responsável pelas informações prestada no formulário de inscrição podendo sofrer ações penais
por inveracidade nas informações prestadas.
9.1. em qualquer hipótese e sob nenhum pretexto a taxa de Inscrição do candidato será devolvida.
9.2. Os candidatos portadores de deficiência física devem declarar, no ato da Inscrição, qual o tipo de deficiência para efeito de
elaboração das provas, quando convocados, submeterem-se a exame médico oficial, que terá decisão conclusiva sobre o grau de
deficiência para o exercício do cargo a que concorre.
9.3

Após a conclusão do concurso publico, o resultado do será publicado ma sede da Prefeitura Municipal e na Câmara
Municipal

9.4. será eliminado do concurso Publico o candidato que:
a) – agir agressivamente com qualquer membro de equipe responsável pela execução e coordenação do concurso
b) – apresenta declaração falsa ou inexata:
c) – for surpreendido em qualquer tipo de comunicação – oral, escrita, mímica, consultas a textos, eletrônica o outra qualquer forma
não autorizada pela comissão geral do concurso, que caracterizar atitudes fraudulenta, durante a realização das provas.
d) – tentar subornar por quaisquer meio, pessoas envolvidas no concurso Publico com o objetivo de assegurar sua própria
classificação ou de terceiros.
e) – não preencher os requisitos exigidos para o ingresso no quadro funcional da Prefeitura Municipal de Dianópolis, constantes do
item VII – INGRESSO:
F) – faltar a qualquer prova ou chegar após o fechamento dos portões;
g) – ausentar-se da sala sem acompanhamento do fiscal;
9.5 A classificação no Concurso não assegurar o direito á nomeação do candidato, constituindo-se em mera expectativa de direito.
9.6. O presente concurso terá validade de 2 (dois) anos a contar da data de publicação do ato de homologação de seu resultado final,
podendo ser prorrogado,por igual período, uma única vez, a critério da Prefeitura Municipal de Dianópolis.
9.7. O candidato classificado que foi convocado para a nomeação fica obrigado a decharar expressamente e, por escrito, se aceita o
cargo. O não pronunciamento, no tempo hábil, implica exclusão do processo.
9.8. O candidato classificado que declinar da nomeação quando convocado, perdera a vaga, mesmo que decline de forma tácita.
9.9. A inscrição do candidato importara no conhecimento das presentes instruções e em sua aceitação, tais como se acham
estabelecidas neste Edital e normas legais pertinentes.
9.10. Os casos omissos serão resolvido pela Comissão Realizadora do concurso.
Dianópolis – TO, 22 de março de 2006

José Salomão Jacobina Aires
PREFEITO MUNICIPAL de DIANÓPOLIS

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS

Rua Jaime Pontes, nº 256 - Centro- CEP 77.300-000
Telefone (63) 3692-2427
Diário Oficial 577/2021 - Prefeitura de Dianópolis-TO
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE DIANOPOLIS:01138957000161 - 01.09.2021 20:44:42 - Página 8/31

Quarta Feira, 01 de Setembro de 2021

Prefeitura de Dianópolis-TO

ANO V - Edição 577/2021

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS
“DIANÓPOLIS É A NOSSA BANDEIRA”
GESTÃO: 2021/2024

CONCURSO PÚBLICO – Edital n° 011/2006

EDITAL DE RETIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Dianópolis, Estado do Tocantins, torna publico para o conhecimento
do interessados, a retificação do Edital n°.001/2006, de 22 de março de 2006, do concurso publico destinado ao preenchimento de
vagas dos cargos de provimento efetivo, de seu quadro pessoal, conforme abaixo:
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O item 1 passa a ter a seguinte redação:
Ensino Médio – Professor: I
COD.
EMP1
EMP2

CARGO DO CONCURSO
Professor PI
Professor P-I – Zona rural

QUANT.
30
11

CARGA
HORARIA
20 HORAS
SEMANAIS

SALARIO
R$ 442,00
R$ 442,00

PRÉ-REQUISITO
Ensino Médio Magistério
Ensino Médio Magistério

Ensino Superior – Professor III

COD

CARGO DO CONCURSO

ESP1

Professor Educação física-Zona rural

ESP2

Professor Pedagogia ou Normal
Superior – Zona Urbana
Professor Educação Física-Zona rural

QUANT.

CARGA
HORARIA

1

ESP3

3
1

ESP4
ESP5
ESP6

Professor Pedagogia ou normal
superior – Zona rural
Professor Pedagogia ( Hab. Em
Orientação Educacional)
Professor Matemática – Zona rural

SALARIO
R$ 780,00

20 HORAS
SEMANAIS

R$ 780,00
R$ 780,00

4

R$ 780,00

1

R$ 780,00

1

R$ 780,00

PRE-REQUISITO
Ensino Superior Completo e
Registro no Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e
Registro no Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e
Registro no Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e
Registro no Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e
Registro no Órgão de Classe
Ensino Superior Completo e
Registro no Órgão de Classe

II – PAGAMENTO DA TAXA E EFETIVAÇÃO DAS ESCRIÇÕES
O item 2 Passa a ter a seguinte redação:
2. O candidato deverá encaminhar-se ao prédio da prefeitura Municipal ( antigo fórum), localizado na Av. Madre Belém, n° 291,
centro, DIANÓPOLIS-TO, ao lado da Câmara Municipal, no Horário das 08hs ás 12hs e das 14hs ás 18hs, devidamente munido da
cópia do documento de identificação pessoal de fé publica (RG), para:
- Realizar sai inscrição, através de formulário próprio que deverá ser preenchido, sem rasuras, cujo preenchimento das informações
nele prestadas é de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato;
- proceder a retirada do boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição.

O item 2.1 passa a ter a seguinte redação:
2.1. O pagamento da taxa de inscrição será pago, conforme valores a baixo discriminados;
- R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para os cargos cuja escolaridade exigida é de nível Fundamental Completo ou Incompleto.
- R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos, cuja escolaridade exigida é de Nível Médio
-R$ 60,00 ( sessenta reais) para os cargo cuja escolaridade exigida é de Nível Superior.
IV – DAS PROVAS
O item 4.7 passa a ter a seguinte redação
4.7. Escolaridade: Ensino Superior – Professor III
Cargos: Professor – Educação Física ( Zona urbana e rural ), Professor – Pedagogia ou Normal
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Superior ( Zona urbana e rural), Professor – Pedagogia (Hab. Em Orientação Educacional ) e Professor – Matemática ( Zona rural).
Fase Única: Prova Escrita, com 5 (cinco) alternativas de Múltiplas escolha:
Português
Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

10 (dez) questões
10 (dez) questões
10 (dez) questões

Anexo I – DO CONTÉUDO PROGAMATICO
O Anexo I passa a ter a seguinte redação
Ensino Superior – Professor PIII
Cargos: Professor – Educação Física ( Zona urbana e rural), Professor – pedagogia ou Normal Superior (Zona urbana e
rural), Professor – Pedagogia (Hab. Em Orientação Educacional) e Professor – Matemática (Zona rural).
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Acentuação. Pontuação. Crase. Cargo das classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção: classificação e sentido que imprime ás relações entre as Orações.
Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e
figurado das palavras.
Raciocínio lógico. Esta prova avalia a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica da relação arbitrárias entre pessoas,
lugares, objetos, deduzir novas informações das relações fornecidas e compreender o processo lógico de um conjunto de hipóteses
conduzindo de forma válida, a conclusões determinados.
Conhecimento Específicos Professor – Educação Física ( Zona urbana e rural):
CONHECIMENTO PEDAGÓGICOS: Educação/sociedade e pratica escolar. Tendências
Pedagógicas na prática escolar. Didática e prática histórico-social. A. didática na formação do
Professor. Aspectos pedagógicos e sociais da pratica educativa, segundo as tendências pedagógicas. Processo ensino –
aprendizagem. Relação professor/aluno. Compromisso social e ético e do Professor, Componentes do processo de ensino: objetivos;
conteúdos; métodos, técnicos e meios. Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Planejamentos escolar – planos da escolar,
de ensino e de aula. CONHECIMENTO DE EDUCAÇÃO FISICA; bases legais e normativas da Educação Fisica. Bases
pedagógicas da Educação Fisica objetivos, planejamento, metodologia, do ensino, avaliação do processo ensino-aprendizagem.
Bases biológicas da Educação física: o exercício físico: crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente atividade Física,
nutrição, composição corporal é obesidade, aspectos Fundamentais da atividade Física, da ecologia e da Saúde. Fundamentos
fisiológicos do exercício físico. Jogos, Esportes, recreação e laser. Organização administração da Educação Física e dos Desportos.
Conhecimento especifico professor – pedagogia ou normal superior (zona urbana e rural) e Professor – Pedagogia (Hab. Em
Orientação Educacional): Educação/sociedade e prática escolar. Tendências pedagógicas na práticas escolar, Didática e prática
histórico-social. A didática na formação do professor. Aspectos pedagógicos e sociais da pratica educativa, segunda as tendências
pedagógicas. Processo ensino – aprendizagem. Relação professor/aluno. Compromisso social ético do professor. Componentes do
processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos, técnicos e meios. Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas.
Planejamento escolar – planos: da escolar, de ensino de aula. O significado da escola para as diversas camadas da população do
ponto de vista sócio-econômico. Violência social. Educação e Escolarização. Os desafios na ação Educativa com as crianças
institucionalizada em abrigos e/ou em casas de privação de liberdade. Medidas sócio-educativas: limites e Possibilidade. Família,
educação e integração social. Educação e políticas sociais. Adolescências: características e contesto culturais. O papel das relações
pessoais na Educação. Educação e vida em grupo. Avaliação: possibilidades. Limite, processos e técnicas.
Conhecimentos Específicos Professor – Matemática
CONHECIMENTO PEDAGOGICO: Educação/sociedade e pratica escolar. Tendência pedagógicas na pratica escolar. Didático e
prática histórico-social. A didática na formação do professor. Aspecto pedagógico e social da pratica educativa, segundo as
tendências pedagógicas. Processo ensino – aprendizagem. Relação professor/aluno. Compromisso social
e ético do professor. Componentes do processo de ensino: objetivo; conteúdos; métodos, técnicas e meios. Avaliação escolar e suas
implicações pedagógicas. Planejamento escolar – planos: da escola, de ensino e de aula. CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA:
Conjuntos: noções de conjunto; operações, subconjuntos; conjunto das partes de um conjunto; relação números naturais e inteiro
divisibilidade, fatoração, MDC, MMC e congruências. Números racionais: razões e proporções. Números reais: representação de
números por pontas na reta. Representação decimal, potenciação e radiciação, percentagem, regras de três simples e composto.
Números complexo: conceituação, operações, forma trigonométrica, potencias e raízes. Álgebra. Equações Algébricas: equações de
1° e de 2° graus e equações redutíveis ao 2° grau, matrizes: tipos de matrizes, operações, determinantes, matriz inversa. Sistemas de
equação lineares: resolução de sistema
Lineares por escalonamento. Polinômios: propriedades, operações fatoração, raízes, teorema fundamental da álgebra: inequações de
1°e de 2° graus. Combinatória é probabilidade calculo combinatório: arranjo, permutação e combinações, números binomiais,
binomio de Newton e suas propriedades. Probabilidade de um evento. Interseção e união de eventos. Probabilidade condicional lei
da probabilidade. Geometria. Geometria plana: elementos primitivos, semi-retas, semiplanos, segmento e ângulo. Retas
perpendiculares e retas paralelas. Triângulos. Quadriláteros. Circunferência, segmento proporcional. Semelhança de polígonos.
Relações métricas em triângulos, círculos e polígonos regulares. Áreas de polígonos, de círculos e de figuras circulares. Geometria
no espaço. Perpendicularidade e paralelismo de retas e planos. Noções sobre triedros. Poliedros. Área e volume dos prismas, cones,
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pirâmides e respectivos troncos. Esfera e cilindros: área e volumes: Geômetria analítica. Coordenadas cartesianas no plano.
Distancia entre dois pontos. Estudo analítico da reta. Da circunferência, da elipse, da parábola e da hipérbole, translação e rotação d
eixos. Trigonometria Ângulos arcos trigonométricos. Identidades trigonométricas para adição, subtração, multiplicação e divisão de
arcos. Fórmulas trigonométricas para a Transformação de soma em produtos. Equações trigonométricas. Aplicações da
trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. Funções Conceito de função: domínio, imagem e gráficos. Composição de
funções. Funções inversas, funções polinomiais, função modular, função exponencial, função logarítmicas, funções trigonométricas
e suas inversas. Limite: propriedades, limites laterais, limites infinitos e não infinitos. Continuidade: funções continuas e suas
propriedades, teoremas.
Do valor Intermediário e dos valores extremos. Derivado. Integral. Questões Relacionados ao Processo de ensino- aprendizagem de
matemática.

Os demais termos e informações do Edital n°001/2006, de 22 de março de 2006, permanecem inalteradas.
DIANÓPOLIS – TO, 31 DE MARÇO DE 2006.

Jose Salomão Jacobina Aires
PREFEITURA MUNICIPAL de DIANÓPOLIS

Anexo I
CONTÉUDO PROGRAMATICO

Ensino Fundamental Incompleto
Cargos: Auxiliar de Serviços gerais, Auxiliar de serviço gerais (Zona rural), Vigia, Auxiliar Mecânico, Eletricista, Pedreiro,
Mecânica I, Motorista II, Operador de trator agrícola, Operador de Maquinas pesadas.
Português: Compreensão de Texto. Sinônimos. Antônimos. Ortografia. Plural e
Feminino dos substantivos e adjetivos. Emprego dos pronomes pessoais. Verbos. Concordância entre substantivo e adjetivos e entre
verbo e substantivo.
Matemática:. Operações com números inteiros e fracionários. Sistema de medidas usuais (medidas de comprimento, massa,
volume, área). Medidas de tempo. Porcentagem. Gráficos. Expressões numéricas. Resolução de situação de situações-problema.
Conhecimentos Gerais: Atualidades referentes ou município de Dianópolis e suas vinculações históricas. Atualidades referente ao
Estado do Tocantins e suas vinculações históricas. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como políticas,
economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações Internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, arte e
literatura, e suas vinculações históricas.

Ensino Fundamental Completo
Cargos: Auxiliar Administração.
Português: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Acentuada gráfica. Flexão de gênero, número é grau
do substantivo e do adjetivo. Empregos de pronomes e verbos. Colocação pronominal. Concordância nominal E verbal.
Matemática: Operações com números inteiros e fracionários ( conjunto dos números racionais e reais). Potenciação e radiação.
Sistemas de medidas usuais. Números relativos. Comprimento de circunferência. Área do circulo, retângulo paralelogramo,
triangulo e losango. Razão e proporção. Regra de três simples. Porcentagem. Juros simples. Equação da 1° grau. Operação com
polinômios. Reta e segmento de reta. Media e mediana. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Gerais: Atualidades referentes ao município de Dianópolis e suas vinculações históricas. Atualidades referentes ao
estado do Tocantins e suas vinculações históricas. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política,
economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e
literatura, e suas vinculações históricas.
Ensino Médio
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Cargos: Assistente Administrativo, Agente de Vigilância Ambiental, Agente de Vigilância Sanitária, Auxiliar de Secretaria.
Fiscal de Obras, Fiscal de Tributos, Fiscal Imobiliário, Fiscal Sanitário, Recepcionista.
Português: Interpretação de texto. Ortografia, Acentuação, Pontuação, Crase, Cargo das classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio preposição conjunção: classificação e sentido que imprime ás relações entre as orações.
Colocação pronominal, concordância nominal e verbal, Regência nominal e verbal. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e
figurado das palavras.
Matemática: Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma fracionária e decimal).Funções. Progressões aritméticas
e geométricas. Matrizes determinantes. Grandezas (comprimento massa tempo, área, capacidade) e respectivas unidades de medida.
Razão e proporção porcentagem. Regras de três simples e compostos. Juro Simples e compostos. Equações do 1° e 2° graus. Noções
básicas de trigonometria. A reta no plano cartesiano. Média e mediano. Resolução de situações-problema. Grandezas diretamente e
inversamente proporcionais.
Informática: Conhecimento sobre principio básicos de informática e dos recursos do computador e seus periféricos; conceitos e
serviços relacionado a internet e a correios eletrônico. Uso do navegador Internet Explore, Sistema Operacional WIONDOWS;
MICROSOFT EXCEL; MICROSOFT WORD;
Ensino Médio comcurso técnico
Cargo: Técnico Agrícola, Auxiliar de enfermagem – Zona Urbana, Auxiliar de enfermagem – Zona Rural, Técnico de laboratório.
Português: interpretação de texto. Ortografia. Acentuação. Pontuação. Crase. Cargo das Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, classificação e sentido que imprime as relação entre as orações.
Colocação. Pronominal. Concordância nominal e verbal, Regência nominal e verbal. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e
figurado das palavras.
Matemática: operações com números naturais, inteiros e racionais ( forma fracionaria e decimal). Funções. Progressões aritméticas
e geométricas, matrizes e determinantes. Grandezas (Comprimento Massa, tempo, área, capacidade) e respectivas unidades de
medida. Razão e proporção porcentagem. Regra de três simples e composta. Juros Simples e compostos. Equações da 1°e 2° graus.
Noções básicas de trigonometria. A reta no plano cartesiano. Média e mediana resolução de situações-problema. Grandezas
diretamente e inversamente proporcionais.
Conhecimento Especifico: Técnico Agrícola
Solos: Formação e constituição: propriedades física: matéria orgânica e organismo do
solo; Corretivo e fertilizante: propriedades básicas; classificação e emprego. Defensivos agrícolas: característica; principais tipos e
emprego. Culturas agrícolas: milho, feijão, mandioca, mamão, maracujá, citros, abacaxi e banana: botânica: adubação e calagem,:
propagação; pragas: doenças e seu controle; manejo, doenças; pragas e seu controle, legislação Ambiental. Legislação Federal.
Legislação Estadual. Legislação Municipal Competência dos Principais Órgãos Ambientais – Instituto Brasileiro do meio Ambiente
e Recurso naturais Renováveis – IBAMA, Superintendência de defesa florestal – SDF, centro de recuso Ambientais – CRA,
Conselho Estadual de Proteção ao meio ambiente – CEPRAM,Conselho nacional do meio - Ambiente - CONAMA, Ministério do
meio Ambiente-MMA; Noções gerais a cerca das unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanentes e parques Estaduais.
Noções Gerais de Educação Ambiental. Conceitos Gerais em ecologia.. Os Ecossistema. Ciclo de nutrientes. A Biosfera.
Queimadas e Desmatamento. Educação Ambiental – Reciclagem e Reflorestamento. Preservação e Conservação de recursos
naturais Instalação de horta : tipo localização, ferramentas e utensílios. Solo e clima. Adubação, irrigação, Semeadura, espaçamento
e canteiros. Ervas daninhas. Nematóides. Nematóides. Época de colheita e plantio. Tratos culturais – Escarificação, Transplantação,
desbaste, amontoa e cobertura morta. Cultura de hortaliças, condimentos, frutas, leguminosas, grãos e tubérculos. Produção de
mudas, podas e enxertias. Rotação e consorciação.
Conhecimento Específicos: Auxiliar de Enfermagem – Zona Urbana, Auxiliar de Enfermagem – Zona Rural.
Código de ético dos profissionais de enfermagem: dos direitos; das responsabilidade; dos deveres; das proibições. Noções de
anatomia e fisiologia humana. Enfermagem medica: transtornos cardiovasculares; distúrbio gastrointestinais; problemas respiratorio
problemas dos sistema unitário.Enfermagem cirúrgica: desinfecção;esterilização; assistência de enfermagem ao paciente no prétrans
– pos operatório. Noções de pronto atendimento: parada cardio-respiratória: insuficiência respiratória; politraumas; choque. Noções
de saúde pública: imunização e calendário de vacinas; DST; Noções de enfermagem em ginecologia e obstetrícia: modificações
fisiológica durante a gestação; complicação; assistência ao pré-natal e ao parto. Noções de farmacologia cálculo de medicamento;
cuidados na administração.
Conhecimento Especifico: Técnico em Laboratório
Esterilização: Conceito, utilização, métodos e equipamentos: amostra: coleta procedimentos e cuidados na obtenção, conservação,
transportes, armazenamento, descarte, utilização de anticoagulantes, processamento de amostras; Bioquímica: Fundamentos,
valores de referencia e principais métodos utilizados nas analises bioquímico (enzimas, carboidratos, composto nitrogenados não
protéicos, lipídios, cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio, cloro e ferro). Equilíbrio ácido-básico. Proteínas plasmáticas: de
separação, cálculos de urina 24 horas: Urinalise: Teste
Físico. Químico, sedimento, proteína de Bence Jones , proteinúria: Microbiologia: Classificação e Função dos meios de culturas,
métodos de coloração, características morfotintoriais das bactérias, diagnóstico laboratorial pela bacterioscopia, semeadura de
matérias clínico para cultura. Coprocultura, irinocultura, hemocultura. Teste utilizados para identificação bacteriana. Teste de
sensibilidade e antimicrobianos; Imunologia: sistema imune, respostas imune, antígeno, anticorpo, sistema completo, técnicas
sorológicas (precipitação, floculação, ELISA, hemaglutinação, imunofluorescência, nefelometria ). Hematologia: Distribuição
celular no sangue periférico, hematócrito, índices hematimétricos, reticulócitos, células LE, hemograma e sua interpretação.
Classificação.
Sanguínea ABO/Rh. Pesquisa de anticorpo irregulares, prova cruzado, teste de Coombs, Teste basicos usados em hemostasia;
Parasitólogo: Nomenclatura e classificação dos passistas de importância Medica, parasita intestinais, parasita do sangue e outros
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tecidos; Tipo, limpeza e desinfecção: Outros: Noções de Biossegurança. Preparo de soluções. conceitos: Solvente, soluto,
moralidade, normalidade, Controle de qualidade.especrofotometria: Lei de Lambert-Beer. Microscopia.
Ensino Médio – Professor PI
Cargo: Professor PI e Professor P-I – Zona Rural
Português: Interpretação de Texto. Ortografia Acentuação. Pontuação. Crase. Cargo das classes de Palavras: Substantivo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, classificação, e sentido que imprime ás relações entre as orações.
Colocação pronominal, concordância nominal e verbal, regência, nominal e verbal. sinônimo e antônimo. Sentido próprio e figurado
das palavras.
Matemática: Operações com números naturais, inteiros e racionais ( forma fracionaria e decimal). Funções. Progressões
aritméticas e geométricas, Matrizes determinantes. Grandezas, (comprimento massa tempo, área capacidade) e respectivas unidades
de medida. Razão e proporção porcentagem. Regra de três simples e composto. Juros simples e composto. Equações do 1° e 2°
Graus Noções básica de trigonometria. A reta no plano cartesiano. Média de mediana. Resolução de situações problema. Grandezas
Indiretamente proporcionais.
Conhecimento Especifico: A Educação básica no Brasil. A questão do fracasso escolar: evasão e repetência. A organização da
educação básica Fundamental. A lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (lei N° 9.394/96). OS parâmetros curriculares
nacionais. A organização da estrutura escolar por ciclo, fases e seriação. Currículo e organização do processo pedagógico. O livro
de didático: política e utilização. Avaliação e objetivos educacionais. O processo de ensino-aprendizagem: relação professor-aluno
bases psicológica da aprendizagem, planejamento de ensino de seus elementos constitutivos: objetivos e conteúdo de ensino;
métodos e técnicas e a multimídia educativa e a avaliação educacional metodológia de projetos: um caminho entre a teoria e a
pratica, interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. Análise de dificuldade, problemas e potencialidade no cotidiano
escolar em sua relação com a sociedade concreta. Educação continuada dos profissionais da escolar.

Ensino Superior
Cargos: Assistência Social, Biomédicos e/ou Bioquímico, Odontólogo, Enfermeira, Farmacêutico Fisioterapeuta,
Médico, psicólogo, Fonoaudiólogo.
Português: Interpretação de texto. Ortografia. Acentuação. Pontuação. Crase. Cargo das classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, pronome verbo, advérbio, preposição, conjunção, classificação sentido que imprime ás relações entre as orações.
Colocação pronominal concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sinônimo e antônimo. Sentido próprio e figurado
das palavras.
Raciocínio lógico: Esta prova avalia a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de relações arbitrarias entre pessoas,
lugares, objetos,; deduzir novas informações das relações fornecidas e compreender o processo lógico de um conjunto de hipóteses
conduzindo de forma valida. As conclusões determinadas.
Conhecimento Especifico: Assistência Social
Ambiente de atuação do assistente social. Instrumental de pesquisa em processo de investigação social: elaboração de projetos,
métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. Proposta de intervenção na área social: planejamento estratégico, planos, programas,
projetos e atividades de trabalho. Avaliação de programas e políticas sociais. Estratégias, Instrumentos, e técnicas de intervenção:
sindicância, abordagem individual, Técnica de entrevista, abordagem coletiva, trabalho com grupos, em redes, e com famílias,
atuação na equipe interprofissional ( relacionamento e competência). Diagnostico. Estratégias de trabalho institucional. Conceito de
instituição. Estrutura Brasileira de recursos sociais. Uso de recursos Institucionais e comuinitários. Redação e correspondência
oficiais: laudo e parecer
(sociais e psicossociais ), estudo de caso, informação e avaliação social. Atuação em programas de prevenção e tratamento. Uso do
álcool, tabaco e outras drogas: questão cultural, social, e psicológica. Doenças sexualmente transmissíveis. Aids. Atendimento ás
vitimas. Políticas Sociais. Relação Estado/Sociedade. Contexto atual e o neoliberalismo. Políticas de Seguridade e previdência
social. Políticas de Assistência e Lei Orgânica de assistência Social. Política Nacional do idoso. Legislação de serviço Social.
Níveis,
Áreas em limite de atuação do profissional de serviço Social. Ético Profissional.
Política. Diretrizes, ação e desafio na área da família, da criança e do adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa
de direitos da criança e do adolescente. O papel do conselho, centro de defesa e delegacias. A adoção e a guarda normas, processo
jurídico e psicossocial, adoção a brasileira e adoção internacional Violência contra criança e adolescentes e combate a violência.
Formas de violência contra criança e adolencente: maus tratos, abuso sexual, negligencia e abandono. Prostituição infanto-juvenil.
Exploração Sexual no trabalho e no trafico de drogas. Trabalho infanto-juvenil. Novas modalidades de família: diagnóstico,
abordagem sistêmica e estratégia de atendimento e acompanhamento. Alternativas para a resolução de conflitos: conciliação e
mediação.
Conhecimento Especifico: Biomédico e/ou Bioquímico
Bioquímico. Dosagem hormonais e de enzimas. Eletroforese,de hemoglobina, lipoproteínas e proteínas. Equilibro ácido-base.
Propriedades da Água. Radicais livres. Automação em bioquímica. Biologia Molecular. Técnicas de engenharia Genética.
Citologia. e citopatologia ginecoligica. Métodos de diagnostico. Genética e reprodução humana. Diagnostica citogenético.
Laboratório de reprodução humana. Hematologia. Teste hematológicos. Automação em
Hematologia Imunologia. Alergias Avaliação da Função imune. Carcinogénese. Doenças auto-imunes Leucemias. Microbiologia
da água e dos alimentos. Métodos de analise. Parâmetros legais.microbiologia Médica (bacteriologia, virologia e micologia).
Urinalise. EAS. Bioquímica. Cultura Teste de Gravidez, Escolha, coleta, e conservação de amostra para diagnostico. Preparo de
vidraria, reagentes e soluções. Preparos de meios de cultura Equipamento (princípios e fundamentos). Potenciômetros. Autoclaves e
formos, Microscópios, Centrifugas. Espectrofotômetros e leitores de Elisa Termocicladores. Citômetros de fluxo.
Filtros,destiladores e purificação de água. Cromatografia e eletroforese. controle de qualidade no laboratório clinico.
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Conhecimento Especifico: Odontólogo
Conceitos. Materiais restauradores, Amálgama, Resinas compostas. Cimentos de ionômero de vidro instrumentais. Materiais
protetores. Diagnostico e plano de tratamento. Métodos preventivos. Oclusão. Ajuste Oclusão. Movimentos oclusivo. Posições:
ralação cêntrica, máxima intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica. Disfunção miofacial.
Restaurações preventivas. Selantes. Ionômero de vidro. Resinas composta. Facetas estéticas. Prótese adesiva:
Direta e indireta clareamento dental, Inter – relação dentistica/periodontia. Restauração em dentes posteriores com resina composta.
Restaurações em amálgama. Flúor Mecanismo de ação do flúor. Farmacocinética do flúr, Toxicologia. CIRURGIA
DENTÁRIA; Princípio de cirurgia.inclusão dental.sirugia endodotia. Cirurgia pré-protética. Farmacologia. Anestesiologia.
Anatomia de cabeça e pescoço. Traumatologia. SUS – Sistema Único de Saúde.
Conhecimento Especifico: Enfermeira
Assistência sistematizar de enfermagem á saúde da mulher – Ciclo gravidico; puerperal gravidez. Diagnostico, intercorrências mais
comuns , gestoses e síndromes e hemorrágicas. II- parto: fatures fenômenos, tipos e fases clinicas. III- Puerpério: características,
evolução normal e com Intercorrências. Intercorrências Ginecológicas: câncer cérvico –uterino e de mama. Climatério. Assistência
sistematizada de enfermagem ao recém – nascido Normal: e de risco. Assistência sistematizada de enfermagem ou receinacido:
normal e de riso. Assistência sistematizada de enfermagem a criança: Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento.
Incentivo ao aleitamento materno. Imunização Básica, controle de doenças diarréicas e verminoses. Desnutrição, Hipovitaminoses e
Anemias. Assistência de enfermagem em doenças infecciosas e parasitarias: Notificação compulsória das doenças. Medidas
Biosegurança. Doenças Causadas por bactérias: I- Tuberculose, II- Febre Tifóide, III- Meningites, IV- Mal de Hansen, VLeptospirose, VI-Tétano. Doenças causados por Protozoários: I- Leishmaniose, II- toxoplanose, III -Amebíase, IV- Malária, VGiardiase. Doenças causadas por Helmintos: I- Ancilostomíase. Doença causadas por viros: I- dengue, II- Hepatites, III- AIDS.
Doenças causadas por fungos: I- Criptococose. Doenças sexsualmente transmissíveis. Distúrbios clinico: hipertensão arterial,
diabetes, infarto, agudo do miocárdio, asma brônquica e feridas: tipos e tratamento. Assistência sistemátizada de enfermagem em
urgência e emergências: traumatismos, fraturas, Queimaduras, Hemorragias, Mordeduras, de cães e cobras, acidentes por animais
peçonhentos. Coma diabético. Reanimação cardio-pulmonar. Processamento de Artigos médico-hospitalares. Ações de avaliação,
controle e orientação do enfermeiro dentro do PSF.
Conhecimento Especifico: Farmacêutico
Fármacos que atual nos diversos sistemas orgânicos. Fármaco cinética. Antimicrobianos / antinflamatórios / antineoplásicos,
medicamentos controlados. Manipulação de medicamento – produção de antisépticos e desinfetantes. Material descartável. Órteses
e Próteses. Dispensação de medicamento. Doses. Vias de administração. Padronização de medicamentos. Noções de vigilância
Epidemiológica. Inspeção em vigilância Sanitária;.legislaçãosanitaria. Controle de infecção hospitalar. Medicamentos genéricos,
medicamentos excepcionais , medicamentos específicos. Política nacional de medicamentos. Legislação farmacêutica: lei Federal
n°. n°5.991/73, Resolução n°328/99, Portaria n°344/98 e lei Federal n.° 6.437/77. Ética e legislação profissional. Norma de
armazenamento e transportes de fármacos.
Conhecimento Especifico: Fisioterapeuta
Anatomia geral. Osteologia, Miologia, Articulações, Neuroanatomia, Anatomia do troco encefálico. Anotamia do telencéfalo.
Anatomia de medula espinhal. Vascularização do SNC. Cinesiologia fisiologia e neurofisiologia muscular. Estrutura do músculo
esquelético. Excitação do nervo e das fibras musculares esquelética. Fontes de energia para contração muscular. Tipos de fibras
musculares. Unidade motora. Fibras nervosas. Receptores tendinosos, musculares e articulares. Controle motor – componentes
segmentares e supra segmentares. Tipo de contração muscular. Avaliação fisioterápica. Exames de membros superiores, inferiores
e coluna vertebral. Exame Da marcha. Teste muscular. Exame sensitivo – motor e reflexos. Patologia ortopédicas. Patologia óssea
gerais. Raquitismo. Osteoporose. Osteomalaceá. Artroses.infecções Piógenas: agudas e crônicas. Tuberculose óssea e articular.
Lesões traumáticas de membros superiores, inferiores, coluna vertebral, nervo periféricos e ligamentares. Patologias reumáticas.
Artrite reumatóide. Espondilite anquilosante. Enfermidades parareumáticas. Patologia neurológicas. Patologias neurológica dos
nervos periféricos. Patologia traumáticas e degenerativa da medula espinhal. Síndromes parquisonianas. Acidentes vasculares
cerebrais. Traumatismos craneano. Patologias musculares Reabilitação em hemofilia. Reabilitação do amputado. Próteses e órteses.
Eletroterapia. Termoterapia. Hidroterapia. Radiações.

Conhecimento Especifico: Médio
Cuidados gerais com o paciente em medicina internas. Doença cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia, isquêmica,
insuficiência cardíaca miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença
pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar, peneumonias e abecsos pulmonares; doença pulmona intersticial; hipertensão
pulmonar. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doença intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia,colelitíase e
colecistite, pancreatite hepatite virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência patica crônica.doenças renais:insuficiência renal aguda e
crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e
hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbio, das glândulas supra – renais, distúrbio das glândulas paratireóides.
Doenças reumáticas: artrite reumatóide , espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doença infecciosas e terapia antibiótica. Distúrbio
hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não – invasivos de uso corriqueiro na pratica clinica diária.
Emergência clinica. SUS - Sistema Único de Saúde.
Conhecimento Especifico: Psicólogo
Relações humanas. Ética no serviço publico. Qualidade no atendimento ao publico. Trabalho em equipe. Ética profissional. Teoria
de personalidade. Psicopatologia. Técnica psicoterapicas. Psicodiagnóstico. psicoterapia De problema especifico. Noções de
psicologia organizacional. Rotação de pessoal. Absenteísmo. Recrutamento de pessoal: fontes de recrutamento e meios de
recrutamento. Seleção de pessoal: planejamentos, técnicas, avaliação e controle de resultado. Avaliação de desempenho: objetivos,
métodos, implantação e acompanhamento. Analise de cargo: objetivos e métodos. Treinamento: levantamento de necessidade,
planejamento, execução e avaliação O papel do psicólogo na equipe de cuidados básicos á saúde.
Conhecimento Especifico: Fonoaudiólogo

Rua Jaime Pontes, nº 256 - Centro- CEP 77.300-000
Telefone (63) 3692-2427
Diário Oficial 577/2021 - Prefeitura de Dianópolis-TO
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE DIANOPOLIS:01138957000161 - 01.09.2021 20:44:42 - Página 14/31

Quarta Feira, 01 de Setembro de 2021

Prefeitura de Dianópolis-TO

ANO V - Edição 577/2021

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS
“DIANÓPOLIS É A NOSSA BANDEIRA”
GESTÃO: 2021/2024
Sistema de aparelho auditivo: bases anatômicas e funcionais. Audiologia clinica Procedimentos subjetivos de testagem audiologica
– indicação seleção e adaptação de aparelho de ampliação sonora individual. Audiologica do trabalho: ruído vibração, e meio
ambiente. Audiologica Educacional. Neurofisiologia do sistema motor de fala. Funções neurolingúística. Sistema Sensorio – motor
– oral – etapas evolutivas. Desenvolvimento da linguagem. Deformidade crânio – faciais. Características fonoaudiologicas.
Avaliação mio-funcional. Tratamento fonoaudiológico. Distúrbio da voz. Disforias Aspectos preventivos. Avaliação e fonoterapia.
Distúrbio de linguagem da fala e da voz decorrentes de fatores neurológicos congênitos, psiquiátricos, psicologia e sócioambientais. Desvio fonológicos, Fisiologia de deglutição. Desequilíbrio da musculação oro – facial e desvio da deglutição.
Prevenção, avaliação e terapia mio – funcional. Disfonias: teorias, avaliação e tratamento fonoaudiólogico. Distúrbio da
aprendizagem da linguagem escrita: prevenção, diagnostico e intervenção fonoaudiológica. Aleitamento materno, vantagem –
fisiologia da lactação. Assistência fonoaudiológica domiciliar (Reabilitação Baseada na Comunidade – RBC). Ética e legislação
profissional.
Ensino Superior – Professor PIII
Cargo: professor – Educação Física, Professor Pedagogia, Professor – Pedagogia (Hab. Em Orientação Educacional).

Português: interpretação de texto. Ortografia, Acentuação. Pontuação, Crase. Cargos da Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção: classificação e sentido que imprime as relações entre as orações.
Colocação pronominal, concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sinônimo e antônimo. Sentido próprio e
figurado das palavras.
Raciocínio Lógico: Esta prova avalia a habilidade do candidato em entende a estrutura lógica de relações arbitrarias entre pessoas,
lugares, objetos, deduzir, novas informações das relações fornecidas e compreender o processo lógico de um conjunto de hipóteses
conduzindo de forma valida, a conclusões determinadas.
Conhecimento Específicos Professor – Educação Física:
CONHECIMENTO PEDAGOGICOS: Educação/sociedade e prática escolar. Tendências pedagógicas na pratica escolar. Didática e
pratica histórico-social. A didática na formação d o professor. Aspectos pedagógicos e sociais da pratica Educativa, segunda as
tendência pedagógicas. Processo ensino – aprendizagem Relação professor/aluno. Compromisso social e ético do professor.
Componentes do processo de ensino objetivos; conteúdos; métodos, técnicas e meios, Avaliação escolar e suas implicações
pedagógicas. Planejamento escolar – planos: da escola. De ensino e de aula.
CONHECIMENTO DE EDUCAÇÃO FISICA: Bases legais e normativas da educação física. Bases pedagogicas da educação
Física: objetivos, Planejamento metodologia do ensino, avaliação do processo ensino aprendizagem. Bases biológicas da Educação
Física, o exercício físico: crescimento e desenvolvimento da criança e do adolecente, atividade fisica, nutrição, composição corporal
e obesidade, aspecto fundamental da atividade Fisica, da ecologia e da saúde. Fundamentos fisiológico do exercício físico. Jogos,
Esportes, Recreação e lazer. Organização e a administração da Educação Fisica e dos Desportos.
Conhecimento Especifico Professor – Pedagógico e Professor – Pedagogia (Hab. Em Orientação Educacional):
Educação/sociedade e praticar escolar. Tendências pedagógicas na pratica escolar. Didática e pratica histórico/social. A didática na
formação do professo. Aspecto pedagógicos e sociais da pratica educativa, segundo a tendência pedagógicas. Processo Ensino –
aprendizagem. Relação professor/aluno. Compromisso Social e ético do professor. Componentes do processo de ensino: objetivos:
conteúdo: métodos, técnicas, e meios. Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Planejamento escolar – plano: da escolar
de ensino e de aula. O significado da escolar para as diversas camadas da população do ponto de vista sócio-econômico. Violência
social. Educação e escolaridarização. Os desafios na ação educativa com as crianças institucionalizadas em abrigos e/ou em casas
de privação de liberdade. Medidas sócio-educativas: limites e possibilidades. Família, educação e integração social. Educação e
políticas sociais. Adolescência: característica e contexto culturais. O papel das relações pessoais na educação. educação e vida em
grupo. Avaliação: possibilidades, limites, processos e técnicas.

ANEXO II
MODELO DE REQUERIMENTO – PORTADOR DE NESCESSDADES
ESPECIAIS

O(A) candidato(a)________________________________________________, RG N°
___________________________ CPF N°______________ , candidato (a) ao cargo de
_________________________________________________, no concurso publico N°
01/2006, do Município de Dianópolis, vem REQUERER vaga especial com PORTADOR DE NESCECIDADE ::
Tipo de deficiência de que é portado: ________________________________________
Código correspondente da classificação internacional de Doença
– CID: _______________________

(OBS: não serão considerado como deficiente os distúrbio de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia,
astigmatismo, estrabismo e congêneres)
Dados especiais para aplicação das PROVAS: ( marca com X no quadrículo caso necessite de Prova Especial ou não, em caso
positivo, discriminar o tipo de prova necessário)
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS
“DIANÓPOLIS É A NOSSA BANDEIRA”
GESTÃO: 2021/2024

NÃO NECESSITA PROVA ESPEC IAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL

NESSECITA DE PROVA OU CUIDADO ESPECIAIS (Discriminar abaixo qual o
Tipo de prova e/ou cuidado especial).

Observação:

Dianopolis – TO __________ de _________ de 2006

____________________________________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)

Dianópolis – TO, 31 de agosto de 2021.

JOSÉ SALOMÃO JACOBINA AIRES
Prefeito Municipal

MANOEL PINTO SUARES
Secretário de Finanças

JAQUELINE PINHEIRO ALVES
Diretora do Departamento de Finanças
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