
EDITAL 028/2014 

 

ABRE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

007/2014, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

DE PROFESSOR DE PEDAGOGIA, OPERADOR 

DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, OPERÁRIO, 

MÉDICO – PSF, AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL E SERVENTE. 

 

CLEOMAR JOÃO SCANDOLARA, Prefeito Municipal de São Valentim/RS, no uso 

de suas atribuições legais, considerando a necessidade emergencial por excepcional interesse 

público no preenchimento de cargos para o andamento normal das Secretarias municipais, torna 

público, que no período entre os dias 16 a 17 de julho de 2014, estarão abertas as inscrições ao 

Processo Seletivo Simplificado 007/2014, junto à Secretaria Municipal de Administração no 

horário das 8h 30min às 11h 30min e das 13h 30min às 16h 30min, para a contratação 

temporária de servidores para os seguintes cargos: 04 Professores de Pedagogia, Área 1, Nível 3, 

20 horas semanais, 04 Operadores de Máquinas Rodoviárias, 44 horas semanais, 02 Operários, 

44 horas semanais, 02 Médicos  - PSF, 40 horas semanais, 01 Auxiliar de Educação Infantil, 40 

horas semanais e 02 Serventes, 44 horas semanais, amparado nas leis municipal n° 1.939/2003 e 

alterações, 2.244/2009 e alterações, 2.536/2013, 2.540/2013, 2.536/2014, 2.564/2014, 

2.570/2014, 2.572/2014 e Decreto Municipal 143/2013. 

CARGO CARGA 

HORARIA 

VAGAS REMUNERAÇÃO 

R$ 

ESCOLARIDADE 

 

Professor Área 1, 

Nível 3 -  Pedagogia              

 

20h 

 

04 

 

916,56 

Normal ensino 

médio e/ou Normal 

superior e/ou 

Pedagogia completo. 

Operador de 

Máquinas Rodoviárias 

 

44h 

 

04 

 

1.456,60 

2ª Série do Ensino 

Fundamental e CNH 

Categoria “C” 



Operário 44h 02 736,16 Ler e escrever 

 

Médico – PSF 

 

40h 

 

02 

 

8.341,80 

Diploma de Curso 

Superior na Área e 

registro no Órgão de 

Classe (CRM) 

Auxiliar de Educação 

Infantil 

40h 01 891,07 Ensino Fundamental 

Completo 

Servente 44h 02 771,10 Ler e escrever 

 

Para inscrição, serão exigidos os seguintes requisitos e documentos: 

a) idade mínima de 18 anos; 

b) cópia da carteira de identidade; 

c) cópia do CPF; 

d) foto 3x4. 

 

No momento da nomeação os aprovados deverão comprovar a habilitação técnica exigida 

para o cargo. 

 

O Edital com a homologação das inscrições será publicado no dia 18 de julho de 2014 

às 14horas, no mural de publicações oficiais do município junto ao Centro Administrativo 

Municipal, tendo o interessado o dia 21 de julho de 2014 até as 16h, como prazo para 

interposição de recurso, sem efeito suspensivo, o qual será julgado e terá o resultado 

publicado até as 17h do dia 21 de julho de 2014. 

 

Para o cargo de Professor – Pedagogia, o Processo Seletivo será através de Prova e 

Títulos. 

 

A prova escrita tem peso de 90 (noventa) pontos e será realizada no dia 23 de julho de 

2014, das 18h. às 20h., tendo como local a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora 

Azídia dos Santos Capellari, situada a Rua Waldemar Cabral Vieira, Bairro Bela Vista, nesta 

cidade de São Valentim/RS. 



Os títulos têm peso de 10 (dez) pontos e deverão ser apresentados através de cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do original, no dia em que o candidato solicitar a 

inscrição para o cargo, não serão computados os títulos que não forem apresentados no dia da 

inscrição.  

 

A pontuação dos títulos obedecerá aos seguintes critérios: 

 

a) mestrado ou doutorado na área de atuação, 10 pontos;  

b) pós-graduação na área de atuação, 5 pontos; 

c) cursos com 40 horas ou mais, 2 pontos até no máximo de 10 pontos.  

 

Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, cinquenta por cento de 

acerto das vinte questões que compõem a prova escrita, cada questão terá o valor de 4,5 de 

ponto. 

 

 A classificação final será feita pela soma da pontuação da prova escrita com a pontuação 

dos títulos. 

 

Havendo empate, será classificado o candidato com maior idade. Persistindo o empate, 

sorteio. 

 

Para os cargos de Auxiliar de Educação Infantil, Médico – PSF, Operador de 

Máquinas Rodoviárias, Operário e Servente o Processo Seletivo será através de prova escrita. 

 

A prova escrita tem peso de 100 (cem) pontos e será realizada no dia 23 de julho de 

2014, das 18h. às 20h., tendo como local a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professora Azídia dos Santos Capellari, situada a Rua Waldemar Cabral Vieira, Bairro Bela 

Vista, nesta cidade de São Valentim/RS. 

 



Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, cinquenta por cento 

de acerto das vinte questões que compõem a prova, cada questão terá o valor de 0,5 (cinco 

décimos) de ponto. 

 

A classificação será feita através de maior pontuação recebida na prova escrita 

realizada. 

 

O Edital de resultados será publicado em 24 de julho de 2014, às 14 horas, no Centro 

Administrativo, no Mural de Publicações Oficiais, tendo os interessados um dia útil (25 de julho) 

para interpor recurso, sem efeito suspensivo. 

 

Em havendo recurso o resultado será publicado em 28 de julho de 2014 e a classificação 

final do Processo Seletivo no dia 29 de julho de 2014. 

 

Os locais de trabalho e os turnos de atividades serão definidos pelas Secretárias 

municipais a qual o servidor estiver vinculado, conforme as necessidades. 

 

Caso o aprovado não queira assumir, será automaticamente desclassificado, chamando-se 

o próximo classificado. 

 

As inscrições serão gratuitas, podendo ser realizada através de instrumento procuratório 

com firma reconhecida. 

 

São Valentim, 15 de julho de 2014. 

 

 

 

CLEOMAR JOÃO SCANDOLARA 

Prefeito de São Valentim 

 

 

 



ANEXO I 

Conteúdos Programáticos 

PROFESSOR, ÁREA 1, NÍVEL 3 PEDAGOGIA 

 

LEGISLAÇÃO 

Lei Municipal 2.365/10 e alterações; 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (CAPÍTULO III DA EDUCAÇÃO, DA 

CULTURA E DO DESPORTO). 

Lei Municipal 1.939/2003 e alterações; 

Lei Municipal 2.244/2009 e alterações; 

 

PORTUGUÊS 

CONHECIMENTOS GERAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA - Ortografia: acentuação gráfica, 

crase, grafia correta de vocábulos, hifenização (conforme Acordo Ortográfico 2009), pontuação, 

"por que/porque". Morfologia: classes gramaticais (substantivo, adjetivo, pronome, verbo, 

advérbio, conjunção, preposição). Sintaxe: análise sintática. Colocação pronominal. 

Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Verbo (tempo, modo, pessoa), 

interpretação de texto. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Elementos da política brasileira; cultura e sociedade brasileira; meio ambiente e cidadania: 

problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais; questões da economia e do 

cotidiano brasileiro; ética profissional. Conhecimentos sobre a história local, estadual e nacional. 

Obs.: Todos esses assuntos podem ser tomados em amplitude local, estadual e/ou nacional, bem 

como serem constituídos por fatos históricos ou atuais. Conhecimentos específicos referente a 

área de atuação. 

 

 

 

 

 



OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 

 

LEGISLAÇÃO 

Lei Municipal 1.939/2003 e alterações; 

Lei Municipal 2.244/2009 e alterações; 

Lei 9.503/1997. 

 

PORTUGUÊS 

CONHECIMENTOS GERAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA – Linguagens formal e 

informal Letras L e U; Ponto-final, ponto de interrogação e ponto de exclamação, Família das 

palavras Letras X e CH, Letras R e RR Masculino e Feminino Substantivo: comum e próprio, 

Consoante + L Consoante + R; Substantivo, Letras G e J. 

 

MATEMÁTICA 

Adição, Multiplicação, Divisão e Subtração. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Elementos da política brasileira; cultura e sociedade brasileira; meio ambiente e cidadania: 

problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais; questões da economia e do 

cotidiano brasileiro; ética profissional. Conhecimentos sobre a história local, estadual e 

nacional; conhecimentos sobre mecânica. Obs.: Todos esses assuntos podem ser tomados em 

amplitude local, estadual e/ou nacional, bem como serem constituídos por fatos históricos ou 

atuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERÁRIO 

 

LEGISLAÇÃO 

Lei Municipal 1.939/2003 e alterações; 

Lei Municipal 2.244/2009 e alterações; 

 

PORTUGUÊS 

CONHECIMENTOS GERAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA – Linguagens formal e 

informal Letras L e U; Ponto-final, ponto de interrogação e ponto de exclamação, Família das 

palavras Letras X e CH, Letras R e RR, Letras G e J. 

 

MATEMÁTICA 

Adição, Multiplicação, Divisão e Subtração. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

História da política Municipal, Estadual e Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉDICO - PSF 

 

LEGISLAÇÃO  

Lei Municipal 1.939/2003 e alterações;  

Lei Municipal 2.244/09 e alterações; 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Da Saúde. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

Conteúdos Programáticos do Ensino Médio, como por exemplo: FONÉTICA E 

FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros 

Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Vogais – Semivogais – Separação de 

sílabas. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas – Uso do 

"Porquê" – Uso do hífen – Ortoépia. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação 

tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As 

regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de 

pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – 

Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – 

Prefixos – Sufixos – Afixos – Radicais – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos 

Regulares e Irregulares – Verbos auxiliares – Verbos defectivos – Classe de Palavras – Flexão 

nominal e verbal – Emprego de locuções – Substantivo – Artigo – Adjetivo – Numeral – 

Pronome – Locução verbal – Advérbio – Preposição – Conjunção – Interjeição – Vozes 

verbais. SINTAXE: Predicação verbal – Concordância nominal – Concordância verbal – 

Regência nominal – Regência verbal – Pontuação – Colocação dos pronomes – Orações 

Coordenadas e Subordinadas – Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da 

Passiva, Objeto direto e indireto, Advérbio, Vozes Verbais – Termos Essenciais da Oração – 

Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de 

Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das 

palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. SEMÂNTICA: Sinônimos – Antônimos – 

Denotação e Conotação – Figuras de Linguagem: Eufemismo; Hipérbole; Ironia; 

Prosopopéia; Catacrese; Paradoxo – Figuras de Palavras: Comparação; Catacrese; Metonímia 

– Figuras de construção: Elipse; Hipérbato; Pleonasmo; Silepse – Figuras de pensamento: 



Antítese – Vícios de Linguagem. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do 

hífen – O uso da Crase. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: 

Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Coesão 

Textual. Conteúdos Programáticos do Ensino Médio.  

  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 

educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia, e suas vinculações históricas.  

 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA  

SUS – princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa de Saúde 

da Família. Ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: 

conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de notificação 

compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Pacto pela Saúde. Gestão 

Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho intersetorial. Identificação de 

situações de risco individual/familiar/coletivo. Código de Ética Médica. Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, Seção II – Da Saúde.  

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Dor fisiopatologia; Dor torácica; Dor abdominal; Cefaléias; Dor lombar e Cervical; Distúrbios 

da regulação térmica; Calafrios e Febre; Dores musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza 

muscular; Tosse e hemoptise; Dispnéia e edema pulmonar; Edema; Cianose, hipoxia e 

policitemia; Hipertensão arterial; Síndrome de choque; Colapso e morte cardiovascular súbita; 

Insuficiência cardíaca; Insuficiência coronária; Bradiarritmias; Taquiarritmias; Cateterismo e 

Angiografia cardíaca; Febre reumática; Endocardite infecciosa; Miocardiopatias e 

miocardites; Infarto agudo do miocárdio; Cor pulmonale; Parada cardiorrespiratória; 

Constipação; Diarréia e Distúrbios da função ano retal; Aumento e perda de peso; 

Hematêmese e melena; Hepatite aguda e crônica; Icterícia e hepatomegalia; Cirrose; 

Distensão abdominal e ascite; Coledocolitiase; Doenças do pâncreas; Líquidos e eletrólitos; 

Acidose e alcalose; Anemias; Hemorragia e trombose; Biologia do envelhecimento; Problema 



de saúde do idoso; Diagnóstico e manuseio das afecções mais comuns da pessoa idosa; 

Avaliação e diagnóstico das doenças infecciosas; Diarréia infecciosa aguda e intoxicação 

alimentar; Doenças sexualmente transmissíveis; Síndrome de angustia respiratória do adulto; 

Estado de mal asmático; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Tromboembolismo pulmonar; 

Insuficiência renal aguda; Insuficiência renal crônica; Glomerulopatias; Obstrução das vias 

urinárias; Lúpus eritematoso sistêmico; Artrite reumatóide; Vasculites; Doença articular 

degenerativa; Artrite infecciosa; Distúrbios da coagulação; Diabetes mellitus; Doenças da 

tireóide; Doenças vasculares cerebrais, Traumatismo cranioencefálico e raquimedular; 

Viroses do sistema nervoso central: meningites e encefalites; Coma; Doenças ocupacionais; 

Acidentes do trabalho; Neoplasias; Carências nutricionais. Condições de saúde da criança 

brasileira. Alimentação da criança. O recém-nascido normal e patológico. Imunização e 

vacinas. Crescimento e desenvolvimento. Desnutrição protéico-calórica. Anemias na infância. 

Diarréia aguda e persistente. Cardiopatias na criança. Doenças respiratórias na criança. 

Refluxo gastroesofágico. Hemorragia digestiva. Doenças no trato geniturinário na criança. 

Doenças auto-imunes e colagenoses na criança. Doenças infectocontagiosas mais freqüentes 

na criança. Parasitoses intestinais. Dermatoses mais freqüentes na criança. Convulsões na 

criança. Patologias cirúrgicas mais freqüentes na criança. Principais neoplasias na criança. 

Fisiopatologia menstrual; Sangramento uterino anormal; Vulvovaginites; Doenças 

sexualmente transmissíveis (incluída doença inflamatória pélvica e AIDS); Neoplasias 

benignas, malignas (prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer ginecológico); Mastologia; 

Urgências em ginecologia; Planejamento familiar (contracepção/ infertilidade); Infertilidade; 

Endocrinologia ginecológica; Ginecologia na infância e na adolescência; Prolapso genital; 

Incontinência urinária; Patologia do trato genital inferior; Endometriose; Climatério; Ações 

coletivas em saúde da mulher; Abortamento legal: segundo Código penal; Abortamento 

provocado; Sexualidade; Violência sexual; Pré natal normal e critérios de risco, doenças 

comuns incidentes na paciente obstétrica. Saúde Pública: Noções Gerais de Epidemiologia; 

Noções Gerais de Vigilância Epidemiológica; Imunização; Estatísticas Vitais em Indicadores 

de Saúde; Saneamento Básico e Meio Ambiente. Todo Conteúdo Programático das 

Disciplinas Básicas da Especialidade (Currículo Básico).  

 

 



AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

LEGISLAÇÃO 

Lei Municipal 2.365/10 e alterações; 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (CAPÍTULO III DA EDUCAÇÃO, DA 

CULTURA E DO DESPORTO). 

Lei Municipal 1.939/2003 e alterações; 

Lei Municipal 2.244/2009 e alterações; 

 

PORTUGUÊS 

CONHECIMENTOS GERAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA - Ortografia: acentuação gráfica, 

crase, grafia correta de vocábulos, hifenização (conforme Acordo Ortográfico 2009), pontuação, 

"por que/porque". Morfologia: classes gramaticais (substantivo, adjetivo, pronome, verbo, 

advérbio, conjunção, preposição). Sintaxe: análise sintática. Colocação pronominal. 

Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Verbo (tempo, modo, pessoa), 

interpretação de texto. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Elementos da política brasileira; cultura e sociedade brasileira; meio ambiente e cidadania: 

problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais; questões da economia e do 

cotidiano brasileiro; ética profissional. Conhecimentos sobre a história local, estadual e nacional. 

Obs.: Todos esses assuntos podem ser tomados em amplitude local, estadual e/ou nacional, bem 

como serem constituídos por fatos históricos ou atuais. Conhecimentos específicos referente a 

área de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 



SERVENTE 

 

LEGISLAÇÃO 

Lei Municipal 1.939/2003 e alterações; 

Lei Municipal 2.244/2009 e alterações; 

 

PORTUGUÊS 

CONHECIMENTOS GERAIS DA LÍNGUA PORTUGUESA – Linguagens formal e 

informal Letras L e U; Ponto-final, ponto de interrogação e ponto de exclamação, Família das 

palavras Letras X e CH, Letras R e RR, Letras G e J. 

 

MATEMÁTICA 

Adição, Multiplicação, Divisão e Subtração. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

História da política Municipal, Estadual e Federal. 

 

 

 

CLEOMAR JOÃO SCANDOLARA 

Prefeito de São Valentim 

 

 


