“A Pequena Cativante”
EDITAL N.º 002/2016
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO BRILHANTE-MS

SIDNEY FORONI, Prefeito Municipal de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições, torna pública a retificação e Inclusão nos Anexo I e II do Edital 001/2016 do Concurso Público de
Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal
de Rio Brilhante/MS, e será regido pelas normas e condições constantes neste Edital.
1. DA PRORROGAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE TAXA DE ISENÇÃO
1.1. O candidato poderá entregar a Ficha de Inscrição/Isenção e os comprovantes discriminados no Edital de
001/2016 até de 28 de março de 2016, na Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, localizada na Rua: Athayde
Nogueira, 1003, CEP 79130-000, em Rio Brilhante/MS, com atendimento no horário das 07 horas às 12 horas,
exceto sábados, domingos e feriados. e na FAPEC, situada na Rua 9 de Julho, 1922, Vila Ipiranga, CEP 79.081-050,
Campo Grande/MS, no horário das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, exceto sábados, domingos e feriados; ou
ainda enviar por Sedex para qualquer dos endereços acima, sendo considerada para fins de avaliação a data da
postagem.
2. DA RETIFICAÇÃO:
1.1. Os itens abaixo passam a constar com a seguinte redação:
6.1.1
Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos e Conhecimentos Gerais e Legislações, de acordo com a
especificidade e o nível de escolaridade que o cargo exige como segue:
CARGOS
NÍVEL MÉDIO

AGENTE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO,
AUXILIAR
DE
CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO,
TÉCNICO
EM
AGROPECUÁRIA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM HIGIENE
DENTAL, TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

MODALIDADES

NÚMERO DE QUESTÕES

VALOR DE CADA
QUESTÃO

TOTAL

Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Gerais e Legislações

10
20
10

05
05
05

50
100
50

6.1.6. Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com a especificidade e o nível de escolaridade que o cargo
exige como segue:
CARGOS
FUNDAMENTAIS INCOMPLETOS

MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS.

MODALIDADES

NÚMERO DE QUESTÕES

VALOR DE CADA
QUESTÃO

TOTAL

Língua Portuguesa
Matemática

10
15

08
08

80
120

1.CARGOS COM EXIGIBILIDADE DE NÍVEL SUPERIOR:

4.

AUDITOR
FISCAL

01

Curso Superior
de Graduação
em Ciências
Contábeis,
Economia,
Direito,
administração,
reconhecido
pelo MEC e
Registro no
órgão

A tributação, a fiscalização, a arrecadação e a cobrança
administrativa de impostos, taxas, contribuições de
melhoria e demais prestações compulsórias de
natureza tributária previstas em lei. O gerenciamento
privativo dos cadastros fiscais, das informações
econômico-fiscais e dos demais bancos de dados
econômico-fiscais de contribuintes, autorizando e
homologando
diretamente
sua
implantação
e
atualização. A orientação ao contribuinte fornecida pelo
Poder Público, na área tributária. A elaboração de
sugestões de aperfeiçoamento da legislação pertinente

20h

R$
2.477,76
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fiscalizador da
Profissão.

PEDAGOGO

01

a assuntos relacionados à competência tributária
municipal. A emissão de informações e de pareceres
técnicos
tributários
ou
fiscais
em
processos
administrativos tributários; A manifestação conclusiva
sobre situação perante o fisco de pessoas físicas ou
jurídicas sujeitas ao cumprimento de obrigação de
natureza tributária prevista na legislação tributária. O
planejamento, o controle e a efetivação de registros e
lançamentos
financeiros
relacionados
com
as
atividades mencionadas nos itens anteriores. O
gerenciamento
e
acompanhamento
de
desenvolvimento de software que visem dinamizar as
atividades da administração tributária. O planejamento
da ação fiscal. A apreciação de pedidos de: a) regimes
especiais, anistia, moratória, remissão, parcelamento e
outros benefícios fiscais, definidos em lei; b) isenção. A
solução de consultas tributárias, nos termos do Código
Tributário Municipal. A assessoria e a consultoria
técnica em matéria tributária aos órgãos e entidades
da Administração Pública, ressalvadas as competências
da
Procuradoria
Geral
do
Município.
O
acompanhamento das transferências provenientes da
participação do Município na arrecadação dos tributos
da União e do Estado de Mato Grosso do Sul, nos
termos dos artigos 161, III, da Constituição Federal. A
atividade examinadora das formalidades dos processos
administrativos tributários, tendente à preparação para
inscrição do crédito tributário em dívida ativa. A
auditoria da rede arrecadadora. A auditoria interna e a
correição, no âmbito de sua competência. O
pronunciamento decisório: a) no âmbito de processos
administrativos tributários; b) nos requerimentos de
quaisquer benefícios fiscais.
Estudar medidas que visem melhorar os processos
pedagógicos; elaborar projetos educacionais; participar
da elaboração de instrumentos específicos de orientação
pedagógica e educacional; elaborar manuais de
Curso Superior de orientação, catálogos de técnicas pedagógicas; participar
Licenciatura plena de estudos de revisão de currículo e programas de
R$
em Pedagogia,
ensino;
executar
trabalhos
especializados
de 20h
2.477,76
reconhecido pelo administração, orientação e supervisão educacional;
MEC.
participar de divulgação de atividades pedagógicas;
implementar programas de tecnologia educacional;
participar do processo de recrutamento, seleção e
treinamento do Município; executar outras tarefas
correlatas.

2.CARGOS COM EXIGIBILIDADE DE NÍVEL MÉDIO:
Assistir
e
orientar
equipes
auxiliares
na
operacionalização
dos
serviços
e
cuidados
de
enfermagem, de acordo com os planos estabelecidos
pelo
enfermeiro,
transmitindo
instruções
e
acompanhando a realização das atividades; Participar no
planejamento, programação da assistência, orientação e
supervisão das atividades de enfermagem; Prestar
Ensino Médio,
cuidados de enfermagem, atuando na prevenção e
acrescido de curso
C
TÉCNICO
EM
controle das doenças transmissíveis em geral e
R$
07 específico na área
40h
O
ENFERMAGEM
programas de vigilância epidemiológica; Executar ações
1.431,66
com registro no
M
assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do
COREN.
enfermeiro; Participar nos programas e nas atividades
E
de assistência integral a saúde individual e de grupos
X
específicos, particularmente daqueles prioritários e auto
I
risco, de higiene e segurança do trabalho, bem como de
G
acidentes
e
doenças
profissionais;
Preparar
e
I
administrar medicamentos via oral, e parenteral aos
B
pacientes, conforme prescrição médica, registrando no
C
A
R
G
O
S
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I
L
I
D
A
D
E

prontuário e comunicando a equipe de saúde sinais e
sintomas apresentados; Integrar a equipe de saúde,
participando das atividades de assistência integral a
saúde do indivíduo, da família e da comunidade;
Controlar, distribuir e ministrar medicamentos via oral e
parenteral aos pacientes; Executar atividades de
lavagem, desinfecção e esterilização de materiais,
instrumentos e equipamentos de acordo com método
adequado para cada tipo de esterilização; Atuar na
prevenção e controle sistemáticos de danos físicos que
possam ser causados a pacientes durante a assistência
de saúde; Auxiliar na organização de arquivos, envio e
recebimento de documentos, pertinentes a sua área de
atuação para assegurar a pronta localização de dados;
Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando
equipamentos de proteção apropriados, quando da
execução dos serviços; Desenvolver suas atividades,
aplicando normas e procedimentos de biossegurança;
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza
dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados,
bem como do local de trabalho; Manter-se atualizado em
relação às tendências e inovações tecnológicas de sua
área
de
atuação
e
das
necessidades
do
setor/departamento; Executar outras tarefas correlatas.

D
E
N
I
V
E
L
M
É
D
I
O
:
2
6

TÉCNICO EM
HIGIENE
DENTAL

02

Ensino Médio,
acrescido de
curso
específico na
área com
registro no
CRO.

Sob a supervisão do odontólogo, realizar procedimentos
preventivos, individuais ou coletivos, nos usuários para o
atendimento clínico, como escovação supervisionada,
evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de
flúor, selantes, raspagem, alisamento e polimento,
bochechos
com
flúor,
entre
outros;
Realizar
R$
40h
procedimentos reversíveis em atividades restauradoras,
1.431,66
sob supervisão do cirurgião dentista; Cuidar da
manutenção
e
conservação
dos
equipamentos
odontológicos; Acompanhar e apoiar o desenvolvimento
dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante
à saúde bucal; Executar outras tarefas correlatas.

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGO: PSICÓLOGO
Ética profissional. Concepções sobre o desenvolvimento e aprendizagem. Teorias psicológicas dos processos de
desenvolvimento, aprendizagem e suas aplicações na educação. O desenvolvimento humano. Contribuições da
psicologia aos processos de ensino e aprendizagem. Psicologia pedagógica. Teorias e técnicas de aconselhamento e
orientação psicossocial. Elaboração de documentos decorrentes de avaliação psicológica. Psicopatologias.
Abordagens psicoterápicas. Psicodiagnóstico. Políticas de saúde mental. Famílias e indivíduos em situação de risco
pessoal e social, por violação de direitos (atendimento individual, familiar e em grupo). Conhecimentos e
experiência de trabalho em equipe interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos em
situação de risco pessoal e social, por violação de direitos; Conhecimentos e habilidade para escuta qualificada das
famílias/indivíduos. Políticas Públicas de Assistência e trabalho em equipe.
CARGO: ENFERMEIRO – ESF
Competências do Enfermeiro segundo a Lei do Exercício Profissional. Princípios éticos e legais da prática
profissional. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Organização do processo de trabalho em
enfermagem (Administração em Enfermagem). Enfermagem em Saúde Pública: atenção básica de saúde;
promoção da saúde; prevenção de doenças, riscos, agravos e eventos à saúde e reabilitação do cliente; educação
em saúde; doenças como problemas de saúde pública (emergentes, reemergentes e negligenciadas); doenças
tropicais e infectocontagiosas; Políticas Nacionais de Saúde no Brasil; Sistema de Vigilância à Saúde:
epidemiológica, ambiental e sanitária; atuação do enfermeiro (a) nos programas do Ministério da Saúde
(assistência à saúde da mulher, homem, saúde da criança e do adolescente, saúde do trabalhador, saúde do adulto
e do idoso, DST e AIDS, Tuberculose e Hanseníase, Hipertensão e Diabetes). Programa Nacional de Imunização e
de Imunológicos Especiais. Vacinas e suas indicações. Programa Nacional de Segurança do Paciente. Assistência de
enfermagem a clientes/pacientes em tratamento clínico (portadores de afecção digestiva, cardiovascular,
pulmonar, renal, hepática, endócrina, neurológica e hematológica). Assistência de enfermagem a clientes/pacientes
submetido a diferentes tratamentos cirúrgicos (submetidos às cirurgias de cabeça e pescoço, tórax, de abdome, de
membros e vascular) nos períodos pré, trans e pós-operatórios. Centro cirúrgico e aspectos fundamentais para a
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enfermagem. Cirurgia Segura. Assistência de enfermagem materno-infantil: à gestante, à parturiente, à puérpera,
ao recém-nascido e à criança. Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência (suporte básico
e avançado de vida em situações clínicas e traumáticas). Assistência de enfermagem a clientes/pacientes
pediátricos e adultos em estado grave. Enfermagem em Saúde Mental. Prevenção e controle das infecções
relacionadas aos serviços de saúde e infecções hospitalares. Acidentes de trabalho com material biológico.
Emprego de precauções por via de transmissão de doenças e medidas de biossegurança. Boas práticas para o
processamento de produtos para saúde (classificação de artigos e superfícies hospitalares, desinfecção, limpeza,
esterilização de material). Atuação do enfermeiro em central de material esterilizado Métodos e técnicas de
avaliação clínica: exame físico, sinais vitais, pressão venosa central, identificação de sinais e sintomas por
disfunção de órgãos e sistemas, exames de diagnósticos laboratoriais, de imagem e complementares.
Procedimentos relacionados ao atendimento às necessidades de higiene e conforto, alimentação, eliminações,
prevenção de feridas e tratamento com diferentes tipos de curativos, diferentes tipos de drenos e drenagens,
preparo e administração de medicamentos, cateterismo vesical, gastrointestinal e vascular. Legislação do
Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições
para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei
n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS
e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de
Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.
CARGO: AGENTE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503 e suas alterações; Resolução nº 160/2004-CONTRAN e suas alterações
(Resolução nº 180/2005, Resolução nº 236/2007, Resolução nº 243/2007, Resolução nº 483/2014, Resolução nº
486/2014); e Noções de Primeiros Socorros.
2. DA INCLUSÃO:
2.1. Fica incluído no Anexo I do Edital 001/2016, Quadro dos Cargos de Ensino Médio o seguinte cargo:

AUXILIAR DE
CONSULTORIO 04
ODONTOLÓGICO

Ensino Médio
completo
com registro
no CRO, ou
Curso de
Auxiliar ou
técnico de
Enfermagem
com registro
no COREN.

Orientar pacientes sobre higiene bucal; Marcar consultas
e preparar o paciente para o atendimento; Manter em
ordem arquivo e fichário; Revelar e montar radiografias
intra-orais; Auxiliar no atendimento ao paciente;
Instrumentar o odontólogo e o técnico em higiene bucal,
junto a cadeira operatória; Manipular materiais
restauradores;
Colaborar
em
atividades
didáticocientíficas e em campanhas humanitárias; Auxiliar na
organização de arquivos, envio e recebimento de
documentos, pertinentes a sua área de atuação para
assegurar a pronta localização de dados; Zelar pela
R$
40h
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos
1.431,66
de proteção apropriados, quando da execução dos
serviços; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e
limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais
utilizados, bem como do local de trabalho; Executar o
tratamento e descarte de resíduos de materiais
provenientes de seu local de trabalho; Manter-se
atualizado em relação às tendências e inovações
tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades
do
setor/departamento;
Executar
outras
tarefas
correlatas.

2.2. Fica incluído no Anexo II do Edital 001/2016, conteúdo programático o seguinte cargo:
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
1. Noções sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil: princípios básicos: equidade,
universalidade, integralidade, regionalização, hierarquização; Atribuições do ACS; Processo de trabalho do ACS e o
desafio do trabalho em equipe; requisitos legais para o exercício da profissão de ACS; Carta dos direitos dos
usuários da saúde; Atenção Primária à Saúde; Atenção Primária à Saúde/Saúde da Família. 2. O processo saúde
doença: influência das condições de vida: educação, cultura, lazer, emprego, moradia, alimentação, saneamento e
segurança; o papel da família. 3. Saúde da criança: teste do pezinho; teste da orelhinha; teste do olhinho;
aspectos básicos do crescimento e desenvolvimento; caderneta de saúde; aleitamento materno - benefícios;
imunização (calendário de vacinas); Orientações alimentares. 4. Saúde do Adolescente: aspectos educativos;
distúrbios alimentares; doenças sexualmente transmissíveis. 5. Saúde do Adulto: saúde do Homem; tuberculose;
Hanseníase; Diabetes mellitus; Hipertensão arterial. 6. Saúde da Mulher: triagem neonatal; cuidados básicos com
a gravidez, o parto e puerpério; planejamento familiar; climatério; prevenção do câncer de mama e de colo
uterino; imunização da gestante. 7. Saúde do Idoso: doenças e agravos mais comuns; cuidados básicos. 8. Saúde
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Bucal: cuidados básicos. 9. Vigilância Sanitária: Saneamento Básico: abastecimento de água; destino dos dejetos;
destino do lixo. 10. Noções sobre Zoonoses – quais são, conceitos, como se transmite e prevenção: O agente
comunitário de saúde no controle da Dengue; O agente comunitário de saúde no controle da Febre amarela; O
agente comunitário de saúde no controle da Leptospirose; O agente comunitário de saúde no controle da
Leishmaniose; O agente comunitário de saúde no controle da Doença de Chagas. 11. Doenças sexualmente
transmissíveis (DST) mais comuns no Brasil – quais são, conceitos, formas de contágio e de prevenção: Sífilis;
Gonorreia; Clamídia; Herpes genital; HPV. 12. Atenção à pessoa portadora de deficiência e ao paciente de saúde
mental: papel do agente de saúde. 13. Animais domésticos: cuidados básicos para a prevenção de zoonoses, em
especial a Raiva e a Leishmaniose. 14. Problemas clínicos mais comuns junto à população em situação de rua:
problemas nos pés, infestações, tuberculose, DST, HIV e AIDS, gravidez de alto risco, doenças crônicas, Álcool e
drogas, Saúde bucal.
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Ética profissional. O processo de trabalho em saúde bucal. Trabalho em equipe. Anatomia dentária. Ergonomia em
saúde bucal. Educação em saúde bucal. Normas de funcionamento e protocolos de atendimento no setor saúde.
Biossegurança de trabalho no controle de infecção da prática odontológica. Procedimentos preventivos, individuais
ou coletivos, nos usuários para o atendimento clínico (escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana,
selantes, raspagem, alisamentos e polimentos, utilização do flúor). Normas para o exercício profissional. PSF –
desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal. Legislação do Sistema
Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais):
Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção
e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28
de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras
providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde
(SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 – Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de Abertura e seus anexos (Edital nº.
001/2016, de 11/03/2016).
3.2 - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão de
Concurso Público.

RIO BRILHANTE/MS, 21 DE MARÇO DE 2016.

SIDNEY FORONI
Prefeito Municipal

