
Prefeitura Municipal de 

Processo Seletivo Simplificado
 
 O Prefeito do Município de 
César Cândido da Silva, torna públic
para a contratação de Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo e Educador Físico, 
suprir necessidade temporária de excepcional interesse público da Administração direta
perante o NASF (Núcleo de Apoio à 
local; com as Leis Municipais pertinentes à espécie
competentes mandamentos constitucionais
Edital.   
 
1. Disposições Preliminares: 
1.1. A contratação, objeto deste Processo Seletivo Simplificado
jurídico estatutário (o previdenciário é o da Previdência Social) e 
meses, facultada uma prorrog
contratação, a possibilidade do provimento em face 
processo seletivo definitivo, 
obrigatoriedade da redução de despesas com pessoal, a Prefeitura
unilateralmente o respectivo contrato
1.2. A operacionalização deste P
específica (Portaria 24/2017), 
Minas – MG, CEP nº 36604-000, CNPJ nº 
 
2. Condições para Inscrição: 
2.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, na forma da Lei.
2.2. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital.
 
3. Condições para a Contratação
3.1. Ter sido aprovado e classificado no 
3.2. Estar quites com as obrigações eleitorais e, também, se do sexo masculino, com as 
militares. 
3.3. Ter, na data da contratação
3.4. Estar em gozo dos direitos políticos.
3.5. Atender à escolaridade, habilitação e pré
3.6. Possuir aptidão física e mental compatível com o exercício do cargo pretendido.
3.7. Estar com o Cadastro de Pessoas 
 
4. Inscrições: 
4.1. As inscrições deverão ser realizadas 
www.rochedodeminas.mg.gov.br
dia 24 de maio de 2017. 
4.2. Aos candidatos com dificuldade de acesso à internet será disponibilizado 
presencial na sede do CRAS 
Antônio Augusto Frederico de Castro s/nº, centro, Rochedo de Minas/MG, 
horas dos dias 22, 23 e 24 de 
4.3. O candidato que comparecer ao local de 
inscrição deverá estar munido dos seguintes documentos:
4.3.1. Original da cédula de identidade ou outro documento equivalente, de valor legal;
4.3.2. Original do CPF. 
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Processo Seletivo Simplificado (PSS) - Edital nº 

O Prefeito do Município de Rochedo de Minas, Estado de Minas Gerais, 
torna público a realização de Processo Seletivo Simplificado
sioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo e Educador Físico, 

suprir necessidade temporária de excepcional interesse público da Administração direta
Núcleo de Apoio à Saúde da Família), em consonância com a Lei Orgânica 

local; com as Leis Municipais pertinentes à espécie, sobretudo a de nº 908/2014
competentes mandamentos constitucionais, que normatizam as regras insertas no presente 

 
A contratação, objeto deste Processo Seletivo Simplificado (PSS), será 

(o previdenciário é o da Previdência Social) e pelo prazo 
prorrogação por igual período. Contudo, nas hipóteses 

, a possibilidade do provimento em face da realização de concurso público; 
processo seletivo definitivo, da ineficiência funcional, da extinção d
obrigatoriedade da redução de despesas com pessoal, a Prefeitura 

respectivo contrato. 
deste PSS caberá à Prefeitura Municipal, através de Comissão 

(Portaria 24/2017), com sede na Praça Sebastião Gomes nº 92, Cent
000, CNPJ nº 18.558.080/0001-60, tele/fax nº (32) 3

 
Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, na forma da Lei. 
Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 

a Contratação: 
Ter sido aprovado e classificado no PSS, na forma estabelecida neste Edital.
Estar quites com as obrigações eleitorais e, também, se do sexo masculino, com as 

contratação, 18 (dezoito) anos de idade completos. 
Estar em gozo dos direitos políticos. 
Atender à escolaridade, habilitação e pré-requisitos associados ao cargo concorrido.
Possuir aptidão física e mental compatível com o exercício do cargo pretendido.
Estar com o Cadastro de Pessoas Físicas – CPF - regular perante a Receita Federal do Brasil.

As inscrições deverão ser realizadas via internet, através do endereço eletrônico 
www.rochedodeminas.mg.gov.br, no período de22 a 24 de maio de 2017, até 

Aos candidatos com dificuldade de acesso à internet será disponibilizado 
o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, 

Antônio Augusto Frederico de Castro s/nº, centro, Rochedo de Minas/MG, 
de maio de 2017. 

O candidato que comparecer ao local de atendimento presencial para efetuar sua 
inscrição deverá estar munido dos seguintes documentos: 

Original da cédula de identidade ou outro documento equivalente, de valor legal;
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, Estado de Minas Gerais, senhor Ricardo 
Processo Seletivo Simplificado (PSS) 

sioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo e Educador Físico, visando 
suprir necessidade temporária de excepcional interesse público da Administração direta, 

em consonância com a Lei Orgânica 
908/2014, e com os 

as regras insertas no presente 

, será sob o regime 
pelo prazo de12 (doze) 

as hipóteses de sobrevir à 
concurso público; de 

da extinção do NASF e da 
 poderá rescindir 

Prefeitura Municipal, através de Comissão 
92, Centro, Rochedo de 

ele/fax nº (32) 3262-1222. 

 

, na forma estabelecida neste Edital. 
Estar quites com as obrigações eleitorais e, também, se do sexo masculino, com as 

requisitos associados ao cargo concorrido. 
Possuir aptidão física e mental compatível com o exercício do cargo pretendido. 

regular perante a Receita Federal do Brasil. 

através do endereço eletrônico 
de 2017, até as 23h59min do 

Aos candidatos com dificuldade de acesso à internet será disponibilizado atendimento 
Centro de Referência de Assistência Social, situada à Rua 

Antônio Augusto Frederico de Castro s/nº, centro, Rochedo de Minas/MG, das 13 às 17 

para efetuar sua 

Original da cédula de identidade ou outro documento equivalente, de valor legal; 
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4.4. O candidato que não puder, pessoalmente, comparecer ao local de 
presencial para efetuar sua inscrição, poderá constituir um procurado
apresentar no ato da inscrição o instrumento legal de procuração, acompanhado de sua 
identidade e dos documentos do candidato, conforme mencionado no subitem anterior. Não 
há necessidade de reconhecimento de firma na procuração.
4.5. Não haverá a necessidade de entrega de quaisquer documentos na inscrição via 
presencial, exceto no caso de candidatos inscritos como Pessoas com Deficiência
desejarem entregar a documentação
4.6. A taxa de inscrição, que é de
deverá ser recolhida em favor da 
boleto bancário gerado no ato da inscrição, 
boleto, observado o horário de atendimento das 
4.7. Caso o vencimento indicado no boleto
pagamento poderá ser efetuado até
4.8. O boleto bancário será emitido 
impressora a laser ou jato de tinta, para
do código de barras, e deverá ser
em outro tipo de impressora 
4.9. A Prefeitura não se responsabiliza por solicitação de
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
transferência de dados. Ressalta
forem de responsabilidade da Prefeitura
4.10. Cada candidato poderá apenas fazer inscrição p
pena do respectivo indeferimento.
4.11. As inscrições, porventura indeferidas, 
mural da Prefeitura e divulgada no site 
4.12. Não haverá inscrição via postal
4.13. Não serão confirmadas as inscriç
pagamento da taxa de inscrição.
 
5. Isenção da taxa de inscrição:
5.1. O candidato poderá requerer isenção da taxa de inscrição, 
Prefeitura, no dia 19 de maio de 2017,
Identificação Social. 
5.2. Será isento da taxa de ins
Sociais do Governo Federal –
junho de 2007, desde que esteja recebendo algum benefício pertinente
5.3. Ao candidato que informar equivocadamente o nº do NIS 
taxa de inscrição. 
5.4. O indeferimento da isenção do pagamento d
própria afixada no mural da Prefeitura e publicada no site 
em 29/05/2017. 
 
6.Tratamento Especial: 
6.1. Portadores de necessidades especiais e gestantes, que necessitarem de tratamento 
especial no dia das provas, deverão 
Especial, especificando os meios necessários para a realização dessas provas
sede da Prefeitura ou pela EBCT, 
situação do candidato, sob pena de ser 
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O candidato que não puder, pessoalmente, comparecer ao local de 
para efetuar sua inscrição, poderá constituir um procurador, o qual deverá 

apresentar no ato da inscrição o instrumento legal de procuração, acompanhado de sua 
identidade e dos documentos do candidato, conforme mencionado no subitem anterior. Não 
há necessidade de reconhecimento de firma na procuração. 

averá a necessidade de entrega de quaisquer documentos na inscrição via 
presencial, exceto no caso de candidatos inscritos como Pessoas com Deficiência
desejarem entregar a documentação comprobatória de sua condição. 

, que é de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para 
favor da Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas

gerado no ato da inscrição, até o dia do vencimento constante no 
observado o horário de atendimento das entidades bancárias. 

7. Caso o vencimento indicado no boleto bancário recaia em sábado, domingo ou
pagamento poderá ser efetuado até o dia útil imediatamente seguinte. 

8. O boleto bancário será emitido em nome do candidato e deverá ser impresso em
impressora a laser ou jato de tinta, para possibilitar a correta impressão e leitura dos
do código de barras, e deverá ser pago no prazo nele indicado. A impressão 

 é de exclusiva responsabilidade do candidato. 
não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida 

de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
ção, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a

transferência de dados. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas
a Prefeitura 

Cada candidato poderá apenas fazer inscrição para um cargo e por uma única vez, sob 
pena do respectivo indeferimento. 

, porventura indeferidas, constarão de uma relação que será 
e divulgada no site www.rochedodeminas.mg.gov.br, em 

Não haverá inscrição via postal, fax ou condicional, provisória ou fora do prazo fixado.
Não serão confirmadas as inscrições com documentação incompleta e por falta de 

pagamento da taxa de inscrição. 

Isenção da taxa de inscrição: 
O candidato poderá requerer isenção da taxa de inscrição, diretamente na sede da 

no dia 19 de maio de 2017, informando o número de seu NIS 

Será isento da taxa de inscrição o candidato inscrito no Cadastro Único para Programas 
– CadÚnico, de que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de 

, desde que esteja recebendo algum benefício pertinente. 
Ao candidato que informar equivocadamente o nº do NIS não será concedida 

isenção do pagamento da taxa de inscrição constará de listagem 
própria afixada no mural da Prefeitura e publicada no site www.rochedodeminas.mg.gov.br

Portadores de necessidades especiais e gestantes, que necessitarem de tratamento 
especial no dia das provas, deverão preencher, no ato da inscrição, Pedido de Tratamento 
Especial, especificando os meios necessários para a realização dessas provas
sede da Prefeitura ou pela EBCT, com postagem até 25/05/2017, laudo médico descrevendo a 
situação do candidato, sob pena de ser indeferido sumariamente. 
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O candidato que não puder, pessoalmente, comparecer ao local de atendimento 
r, o qual deverá 

apresentar no ato da inscrição o instrumento legal de procuração, acompanhado de sua 
identidade e dos documentos do candidato, conforme mencionado no subitem anterior. Não 

averá a necessidade de entrega de quaisquer documentos na inscrição via 
presencial, exceto no caso de candidatos inscritos como Pessoas com Deficiência, que 

) para todos os cargos, 
refeitura Municipal de Rochedo de Minas, por meio de 

do vencimento constante no próprio 

ancário recaia em sábado, domingo ou feriado, o 

e deverá ser impresso em 
possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e 

 desse documento 

inscrição via Internet não recebida 
comunicação, congestionamento 

ordem técnica que impossibilitem a 
disposição só será válida se as falhas ocorridas não 

ara um cargo e por uma única vez, sob 

constarão de uma relação que será afixada no 
em 29/05/2017. 

condicional, provisória ou fora do prazo fixado. 
ões com documentação incompleta e por falta de 

diretamente na sede da 
informando o número de seu NIS - Número de 

crição o candidato inscrito no Cadastro Único para Programas 
CadÚnico, de que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de 

não será concedida a isenção da 

constará de listagem 
www.rochedodeminas.mg.gov.br, 

Portadores de necessidades especiais e gestantes, que necessitarem de tratamento 
Pedido de Tratamento 

Especial, especificando os meios necessários para a realização dessas provas, entregando na 
laudo médico descrevendo a 
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7. Portadores de Deficiência:
7.1. É assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever no presente 
em igualdade de condições com os demais candidatos, para 
desde que suas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora.
7.2. Cinco por cento (5%) do número de vagas 
pessoas portadoras de deficiência, desprezadas as frações.
7.3. Se ao longo do prazo de validad
e/ou disponibilizadas outras vagas além daquela
(cinco por cento) delas também serão reservadas aos portadores de deficiência.
7.4. Será considerada portadora
especificadas no art. 4º do Decreto Federal 3.298/1999.
7.5. Os candidatos portadores de deficiência, se aprovados, serão submetidos, quando 
convocados, à avaliação médico
com as atividades do cargo. 
 
8. Cargos Ofertados: 

Cargos 

Fisioterapeuta 

Nutricionista 

Psicólogo 

Educador Físico 

 
8.1. Todos os cargos são do NASF.
 
9. Escolaridade e Requisitos Mínimos para 

Fisioterapeuta: curso superior completo em fisioterapia e registro no CREFITO;
Nutricionista: curso superior completo em nutrição e registro no CRN;
Psicólogo: curso superior completo em psicologia e registro no CRP;
Educador Físico: curso superior completo em educação física e registro no CREF.

 
10. Atribuições dos Cargos: 

Fisioterapeuta: diagnosticar através de levantamentos, os problemas de saúde que requeiram 
ações preventivas de deficiências e das necessidades de reabilitação em todas as fases da vida 
dos indivíduos; avaliar, programar e efetuar o tratamento das incapacidades físicas, va
se de técnicas específicas; desenvolver atividades com o grupo da ESF; outras atribuições 
correlatas; 
Nutricionista: elaborar em conjunto com as Equipes de Saúde da Família, rotinas de atenção 
nutricional e atendimento para doenças relacionadas a 
produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente; promover a 
articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários; 
desenvolver atividades com grupos nas ESF; outras at
Psicólogo: realizar atividades clínicas pertinentes à suas responsabilidades profissionais; criar 
em conjunto com a Equipe de Saúde da Família estratégia para abordar problemas vinculados 
a violência e abuso de álcool e outras drogas;
comunitários buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade, como 
oficinas comunitárias; outras atribuições correlatas;
Educador Físico: elaborar atividades de acordo com a necessidade do público alvo 
estabelecido na estratégia de atenção; propor ações preventivas com vistas à melhora da 
condição em aspectos tais como: físico
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Portadores de Deficiência: 
É assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever no presente 

em igualdade de condições com os demais candidatos, para contratação no cargo 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora.

Cinco por cento (5%) do número de vagas de cada cargo ofertado ficam reservadas 
pessoas portadoras de deficiência, desprezadas as frações. 

Se ao longo do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado 
e/ou disponibilizadas outras vagas além daquelas ofertadas para os cargo
(cinco por cento) delas também serão reservadas aos portadores de deficiência.

Será considerada portadora de deficiência a pessoa que se enquadrar nas categorias 
especificadas no art. 4º do Decreto Federal 3.298/1999. 

Os candidatos portadores de deficiência, se aprovados, serão submetidos, quando 
convocados, à avaliação médico-pericial, para a verificação da compatibilidade da deficiência 

Vagas Vaga 
p/portadores de 

deficiência 

Carga 
horária 

semanal

01 00 20 h

01 00 20 h

01 00 20 h

01 00 20 h

NASF. 

Escolaridade e Requisitos Mínimos para a Contratação: 

curso superior completo em fisioterapia e registro no CREFITO;
curso superior completo em nutrição e registro no CRN; 

curso superior completo em psicologia e registro no CRP; 
curso superior completo em educação física e registro no CREF.

iagnosticar através de levantamentos, os problemas de saúde que requeiram 
ações preventivas de deficiências e das necessidades de reabilitação em todas as fases da vida 
dos indivíduos; avaliar, programar e efetuar o tratamento das incapacidades físicas, va
se de técnicas específicas; desenvolver atividades com o grupo da ESF; outras atribuições 

laborar em conjunto com as Equipes de Saúde da Família, rotinas de atenção 
nutricional e atendimento para doenças relacionadas a alimentação e nutrição; estimular a 
produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente; promover a 
articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários; 
desenvolver atividades com grupos nas ESF; outras atribuições correlatas; 

ealizar atividades clínicas pertinentes à suas responsabilidades profissionais; criar 
em conjunto com a Equipe de Saúde da Família estratégia para abordar problemas vinculados 
a violência e abuso de álcool e outras drogas; desenvolver ações de mobilização de recursos 
comunitários buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade, como 
oficinas comunitárias; outras atribuições correlatas; 

laborar atividades de acordo com a necessidade do público alvo 
estabelecido na estratégia de atenção; propor ações preventivas com vistas à melhora da 

tais como: físico, mental, articular, postural, fisiológico
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É assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever no presente PSS, 
cargo pretendido, 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora. 
ofertado ficam reservadas para as 

 forem instituídas 
cargos existentes, 5% 

(cinco por cento) delas também serão reservadas aos portadores de deficiência. 
de deficiência a pessoa que se enquadrar nas categorias 

Os candidatos portadores de deficiência, se aprovados, serão submetidos, quando 
o da compatibilidade da deficiência 

Carga 
horária 

semanal 

Vencimento 
mensal (R$) 

0 h 1.720,93 

0 h 1.720,93 

0 h 1.720,93 

0 h 1.720,93 

curso superior completo em fisioterapia e registro no CREFITO; 

curso superior completo em educação física e registro no CREF. 

iagnosticar através de levantamentos, os problemas de saúde que requeiram 
ações preventivas de deficiências e das necessidades de reabilitação em todas as fases da vida 
dos indivíduos; avaliar, programar e efetuar o tratamento das incapacidades físicas, valendo-
se de técnicas específicas; desenvolver atividades com o grupo da ESF; outras atribuições 

laborar em conjunto com as Equipes de Saúde da Família, rotinas de atenção 
alimentação e nutrição; estimular a 

produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente; promover a 
articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários; 

ealizar atividades clínicas pertinentes à suas responsabilidades profissionais; criar 
em conjunto com a Equipe de Saúde da Família estratégia para abordar problemas vinculados 

desenvolver ações de mobilização de recursos 
comunitários buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade, como 

laborar atividades de acordo com a necessidade do público alvo 
estabelecido na estratégia de atenção; propor ações preventivas com vistas à melhora da 

, mental, articular, postural, fisiológico ou mesmo 
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social. Os exercícios serão trabalhados visando à diminuição de dores articulares, o aumento 
de densidade mineral óssea, a melhora de utilização de glicose e também do perfil lipídico, o 
aumento da capacidade aeróbica, o ganho de força e de flexibilidade e a melhora da 
coordenação motora. 

 
11. Prova: 
11.1. O Processo Seletivo Simplificado
 
12. Prova Objetiva de Múltipla Escolha
12.1. A prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será 
realizada na sede do Município de 
localizada na Praça Nossa Senhora da Piedade s/n°, centro, Rochedo de Minas/M
10h00min do dia 10 de junho
12.2. A prova objetiva constará de 
ponto cada questão, totalizando assim 
(duas horas), sendo classificado o candidato que obtiver no 
cento) do total de pontos da prova de conhecimentos específicos e 
do total geral de pontos. Cad
apenas uma opção por questão deverá ser assinalada pelo candidato, em cartão próprio 
fornecido no dia da prova, sob pena de nulidade da questão.
12.3. Os candidatos deverão estar no local da realização das provas 
do horário estipulado para o respectivo início
documento de identidade com o qual se inscreveu e caneta esferográfica azul ou preta.
12.4. O ingresso no local das provas apenas será permitido dentro do horário estabelecido, 
não sendo admitida a realização de provas fora do local designado e, sob nenhum pretexto, 
haverá segunda chamada para a realização das provas.
12.5. Será excluído do Processo Seletivo Simplificado
chegar após o horário estabelecido, ou que, durante a sua realização, for surpreendido em 
comunicação com outro candidato, bem como se utilizando de livros, notas, máquinas 
calculadoras, telefone celular, computador portátil, relógio tipo Data Bank, BIP, impressos não 
permitidos e qualquer outro material para consulta. Será excluído também o candidato que se 
retirar do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; que se ausentar 
do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde qu
companhia de fiscal; que usar de incorreções ou descortesias para com os coordenadores ou 
fiscais de provas, auxiliares e autoridades presentes; que fizer anotação de informações 
relativas às suas respostas em qualquer meio que não os permitidos; que 
de Respostas a lápis; que se recusar a entregar o Cartão de Respostas ao término do tempo 
destinado à sua realização e que se ausentar da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de 
Respostas. 
12.6. Os 3 (três) últimos candidatos só pod
local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do 
e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade.
12.7. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a este 
no quadro de aviso 
www.rochedodeminas.mg.gov.br
do preenchimento do requerimento de inscrição, fornecer o endereço completo
mail. 
12.8. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas.
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ão trabalhados visando à diminuição de dores articulares, o aumento 
de densidade mineral óssea, a melhora de utilização de glicose e também do perfil lipídico, o 
aumento da capacidade aeróbica, o ganho de força e de flexibilidade e a melhora da 

Processo Seletivo Simplificado constará apenas de Prova Objetiva de Múltipla Escolha

Prova Objetiva de Múltipla Escolha: 
A prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será 

a sede do Município de Rochedo de Minas, na Escola Municipal Dr. Augusto Glória, 
localizada na Praça Nossa Senhora da Piedade s/n°, centro, Rochedo de Minas/M

junho de 2017. 
A prova objetiva constará de 20 (vinte) questões de múltipla escolha

totalizando assim 20 (vinte) pontos, com duração máxima de 
, sendo classificado o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinq

da prova de conhecimentos específicos e 50% (cinquenta
Cada questão conterá 4 (quatro) opções (A, B, C, D)

penas uma opção por questão deverá ser assinalada pelo candidato, em cartão próprio 
fornecido no dia da prova, sob pena de nulidade da questão. 

Os candidatos deverão estar no local da realização das provas 15 (quinze
estipulado para o respectivo início, munidos do requerimento de inscrição

documento de identidade com o qual se inscreveu e caneta esferográfica azul ou preta.
O ingresso no local das provas apenas será permitido dentro do horário estabelecido, 

sendo admitida a realização de provas fora do local designado e, sob nenhum pretexto, 
haverá segunda chamada para a realização das provas. 

Processo Seletivo Simplificado o candidato que faltar à prova escrita ou 
estabelecido, ou que, durante a sua realização, for surpreendido em 

comunicação com outro candidato, bem como se utilizando de livros, notas, máquinas 
calculadoras, telefone celular, computador portátil, relógio tipo Data Bank, BIP, impressos não 

os e qualquer outro material para consulta. Será excluído também o candidato que se 
retirar do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; que se ausentar 
do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde qu
companhia de fiscal; que usar de incorreções ou descortesias para com os coordenadores ou 
fiscais de provas, auxiliares e autoridades presentes; que fizer anotação de informações 
relativas às suas respostas em qualquer meio que não os permitidos; que preencher o Cartão 
de Respostas a lápis; que se recusar a entregar o Cartão de Respostas ao término do tempo 
destinado à sua realização e que se ausentar da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de 

Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos. O candidato que insistir em sair do 
local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Processo Seletivo Simplificado
e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros 

lo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade. 
É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado, os quais serão afixados 
no quadro de aviso da Prefeitura Municipal e publicados no site 
www.rochedodeminas.mg.gov.br, devendo ainda manter atualizado seu endereço, e quando 
do preenchimento do requerimento de inscrição, fornecer o endereço completo

Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas. 
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ão trabalhados visando à diminuição de dores articulares, o aumento 
de densidade mineral óssea, a melhora de utilização de glicose e também do perfil lipídico, o 
aumento da capacidade aeróbica, o ganho de força e de flexibilidade e a melhora da 

de Múltipla Escolha. 

A prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será 
na Escola Municipal Dr. Augusto Glória, 

localizada na Praça Nossa Senhora da Piedade s/n°, centro, Rochedo de Minas/MG, às 

) questões de múltipla escolha, valendo 1 (um) 
, com duração máxima de 02h00min 

mínimo 50% (cinquenta por 
50% (cinquenta por cento) 

(A, B, C, D), sendo que 
penas uma opção por questão deverá ser assinalada pelo candidato, em cartão próprio 

quinze) minutos antes 
o requerimento de inscrição, 

documento de identidade com o qual se inscreveu e caneta esferográfica azul ou preta. 
O ingresso no local das provas apenas será permitido dentro do horário estabelecido, 

sendo admitida a realização de provas fora do local designado e, sob nenhum pretexto, 

o candidato que faltar à prova escrita ou 
estabelecido, ou que, durante a sua realização, for surpreendido em 

comunicação com outro candidato, bem como se utilizando de livros, notas, máquinas 
calculadoras, telefone celular, computador portátil, relógio tipo Data Bank, BIP, impressos não 

os e qualquer outro material para consulta. Será excluído também o candidato que se 
retirar do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; que se ausentar 
do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde que na 
companhia de fiscal; que usar de incorreções ou descortesias para com os coordenadores ou 
fiscais de provas, auxiliares e autoridades presentes; que fizer anotação de informações 

preencher o Cartão 
de Respostas a lápis; que se recusar a entregar o Cartão de Respostas ao término do tempo 
destinado à sua realização e que se ausentar da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de 

erão sair juntos. O candidato que insistir em sair do 
Processo Seletivo Simplificado 

e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros 

É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, 
, os quais serão afixados 

e publicados no site 
devendo ainda manter atualizado seu endereço, e quando 

do preenchimento do requerimento de inscrição, fornecer o endereço completo, inclusive e-
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12.9. Na correção da prova de múltipla escolha não serão computadas as questões não 
assinaladas no cartão de respostas e às que contenham mais de uma resposta, emendas ou 
rasuras. 
12.10. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha 
de conhecimentos específicos
 
13. Classificação: 
13.1. Será classificado o candidato que obtiver aprovação na pro
escolha, nos termos deste edital.
13.2. Na classificação final entre candidatos empatados com igual número de pontos
observância do disposto no art. 27, § único, da Lei Federal 10.741/2003 
serão fatores de desempate, sucessivamente:
13.2.1. Maior número de pontos
13.2.2. Maior número de pontos na prova de português;
13.2.3. Maior idade (ano, mês e dia), até o dia de divulgação da classificação final deste 
Processo Seletivo Simplificado, dentre aqueles que tenham idade inferio
13.2.4. Sorteio Público. 
 
14. Resultados e Recursos: 
14.1. O gabarito preliminar da prova objetiva de múltipla escolha ser
Prefeitura e no site www.rochedodeminas.mg.gov.br
02h30min. 
14.2. O resultado da prova objetiva de múltipla escolha também ser
Prefeitura e no site www.rochedodeminas.mg.gov.br
14.3. Caberá recurso de qualquer quesito da prova objetiva de múltipla escolha, até 
quatro) horas após a divulgação do gabarito oficial 
demonstre erro material e que seja devidamente fundamentado.
14.4. Caberá recurso contra erros materiais ou omissões de cada etapa, constituindo as etapas 
em indeferimento da inscrição, 
gabaritos preliminares, divulgação da pontuação na prova objetiva de múltipla escolha
divulgação do resultado final incluído o fator de desempate estabelecido, 
quatro) horas após a divulgação/publicação oficial das respectivas etapas.
14.5. Todos os recursos deverão ser protocolados na sede da Prefeitura
17h00min, devendo ser endereçados à Comissão Especial do 
14.6. Serão rejeitados os recursos protocolados fora do prazo 
fundamentados e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, 
como seu nome e endereço completo, número de inscrição e, ainda, serão rejeitados aqueles 
recursos enviados por fax, e-mail ou qualquer outro meio que não o previsto nes
14.7. Os prazos aqui estabelecidos serão contados em dias úteis, iniciando no dia útil 
subsequente ao da publicação/divulgação do ato.
14.8. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da 
prova objetiva de múltipla escolha, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os 
candidatos indistintamente, desde que não tenha sido o ponto da questão computado para o 
candidato em listagem anterior.
 
15. Convocação e Contratação
15.1. A contratação será efetivad
candidatos. 
15.2. A convocação será feita por ofício, no endereço indicado no Requerimento de Inscrição.
15.3. A contratação para o cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial, conforme 
indicação da Prefeitura Municipal de 
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Na correção da prova de múltipla escolha não serão computadas as questões não 
assinaladas no cartão de respostas e às que contenham mais de uma resposta, emendas ou 

Prova Objetiva de Múltipla Escolha conterá 10 questões de português
conhecimentos específicos. 

Será classificado o candidato que obtiver aprovação na prova objetiva de múltipla 
escolha, nos termos deste edital. 

Na classificação final entre candidatos empatados com igual número de pontos
observância do disposto no art. 27, § único, da Lei Federal 10.741/2003 – Estatuto do Idoso 
serão fatores de desempate, sucessivamente: 

Maior número de pontos na prova de conhecimentos específicos; 
Maior número de pontos na prova de português; 
Maior idade (ano, mês e dia), até o dia de divulgação da classificação final deste 

Processo Seletivo Simplificado, dentre aqueles que tenham idade inferior a 60 (sessenta) anos

O gabarito preliminar da prova objetiva de múltipla escolha será divulgado na sede da 
www.rochedodeminas.mg.gov.br, no dia 10 de junho

O resultado da prova objetiva de múltipla escolha também será divulgado no mural da 
www.rochedodeminas.mg.gov.br, no dia 14 de junho de 20

Caberá recurso de qualquer quesito da prova objetiva de múltipla escolha, até 
) horas após a divulgação do gabarito oficial (no dia 12 de junho de 20

demonstre erro material e que seja devidamente fundamentado. 
Caberá recurso contra erros materiais ou omissões de cada etapa, constituindo as etapas 

indeferimento da inscrição, indeferimento da isenção da taxa de inscrição, 
gabaritos preliminares, divulgação da pontuação na prova objetiva de múltipla escolha
divulgação do resultado final incluído o fator de desempate estabelecido, 

após a divulgação/publicação oficial das respectivas etapas. 
Todos os recursos deverão ser protocolados na sede da Prefeitura, 

h00min, devendo ser endereçados à Comissão Especial do Processo Seletivo.
Serão rejeitados os recursos protocolados fora do prazo estipulado neste edital 

fundamentados e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, 
como seu nome e endereço completo, número de inscrição e, ainda, serão rejeitados aqueles 

mail ou qualquer outro meio que não o previsto nes
estabelecidos serão contados em dias úteis, iniciando no dia útil 

ente ao da publicação/divulgação do ato. 
Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da 

últipla escolha, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os 
candidatos indistintamente, desde que não tenha sido o ponto da questão computado para o 
candidato em listagem anterior. 

Contratação: 
será efetivada em estrita obediência à ordem de classificação dos 

A convocação será feita por ofício, no endereço indicado no Requerimento de Inscrição.
para o cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial, conforme 

indicação da Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas. 
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Na correção da prova de múltipla escolha não serão computadas as questões não 
assinaladas no cartão de respostas e às que contenham mais de uma resposta, emendas ou 

português e 10 questões 

va objetiva de múltipla 

Na classificação final entre candidatos empatados com igual número de pontos, e após a 
Estatuto do Idoso - 

Maior idade (ano, mês e dia), até o dia de divulgação da classificação final deste 
60 (sessenta) anos. 

divulgado na sede da 
junho de 2017, às 

divulgado no mural da 
de 2017. 

Caberá recurso de qualquer quesito da prova objetiva de múltipla escolha, até 24 (vinte e 
de 2017), desde que 

Caberá recurso contra erros materiais ou omissões de cada etapa, constituindo as etapas 
indeferimento da isenção da taxa de inscrição, divulgação dos 

gabaritos preliminares, divulgação da pontuação na prova objetiva de múltipla escolha e 
divulgação do resultado final incluído o fator de desempate estabelecido, até 24 (vinte e 

 das 13h00min às 
Processo Seletivo. 

estipulado neste edital ou não 
fundamentados e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, 
como seu nome e endereço completo, número de inscrição e, ainda, serão rejeitados aqueles 

mail ou qualquer outro meio que não o previsto neste edital. 
estabelecidos serão contados em dias úteis, iniciando no dia útil 

Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da 
últipla escolha, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os 

candidatos indistintamente, desde que não tenha sido o ponto da questão computado para o 

em estrita obediência à ordem de classificação dos 

A convocação será feita por ofício, no endereço indicado no Requerimento de Inscrição. 
para o cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial, conforme 
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15.4. O candidato, quando convocado para 
exigidos para o cargo, deverá
seguintes documentos: 
15.4.1. Carteira de Identidade.
15.4.2. Certidão de Nascimento ou Casamento.
15.4.3. Título Eleitoral e comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais.
15.4.4. Comprovante de regularidade com as obrigações militares, se do sexo masculino.
15.4.5. CPF e o Comprovante de sua Regularidade.
15.4.6. Número do PIS/PASEP ou declaração de que não é inscrito.
15.4.7. Diploma ou Certificado de Escolaridade
15.4.8. Declaração que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública.
15.4.9.  Duas fotografias 3x4, recentes.
15.4.10. Comprovante de inscrição no respectivo conselho de classe.
15.4.11. Outros documentos a critério da Administração Pública.
15.5. A lotação do servidor contratado
15.6. O candidato convocado para a contratação terá 
sede da Prefeitura, contados do dia útil subseq
da documentação elencada no subitem “1
consequência, convocação de outro candidato, em estrita obediência à ordem de classificação.
15.7. No prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, se ocorrer o acréscimo de 
número de vagas dos cargos, poderá ser feito o aproveitamento de candidatos aprovados e 
classificados além do limite das vagas aqui ofertadas, obedecida a respectiva ordem d
classificação, devendo o candidato, para isto, sempre manter atualizado seu endereço junto à 
Prefeitura Municipal. 
 
16. Disposições Finais: 
16.1. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 
ainda que verificadas posteriormente, deverão ser sanadas no prazo de dois dias úteis, 
contados da respectiva ciência (AR/EBCT) e 
eliminação do candidato e sem prejuízo das sanções penais pertinentes.
16.2. O candidato, no ato da inscrição, está dispensado de comprovar a escolaridade exigida 
para a respectiva contratação
comprove a escolaridade exigida ou, também, se a mesma não estiver concluída.
16.3. A aprovação no PSS, no limite das vagas ofertadas e no prazo de validade do certame 
(que é de um ano, a partir da data da homologação do resultado final
por apenas uma vez e por igual período
para o cargo que concorreu e foi aprovado, exceto nas hipóteses decorrentes de fatos 
supervenientes, devidamente justificados e comprovados. 
16.4. A Prefeitura Municipal não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e 
outras publicações referentes a este 
16.5. A inscrição implicará por parte do candidato, conhecimento e aceitação das normas 
contidas neste Edital. 
16.6. Não haverá informação individual aos candidatos (exceto nos casos previstos neste 
Edital), cabendo a estes, tomarem conhecimento de todos os atos, decisões e resultados deste 
PSS, no local indicado para divulgação. A responsabilidade pela busca de informações é 
exclusiva do candidato. 
16.7. Os prazos para interposição de recursos em qualquer fase deverão 
estrita observância do dia de publicação no mural da Prefeitura
www.rochedodeminas.mg.gov.br
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O candidato, quando convocado para a contratação, além de atender aos pré
exigidos para o cargo, deverá apresentar, obrigatoriamente, o original e fotocópia dos 

Carteira de Identidade. 
Certidão de Nascimento ou Casamento. 
Título Eleitoral e comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais.

vante de regularidade com as obrigações militares, se do sexo masculino.
CPF e o Comprovante de sua Regularidade. 
Número do PIS/PASEP ou declaração de que não é inscrito. 
Diploma ou Certificado de Escolaridade. 

e exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública.
Duas fotografias 3x4, recentes. 

15.4.10. Comprovante de inscrição no respectivo conselho de classe. 
Outros documentos a critério da Administração Pública. 

contratado será determinada pelo Prefeito Municipal.
O candidato convocado para a contratação terá cinco dias úteis para se apresentar na 

sede da Prefeitura, contados do dia útil subsequente à entrega do ofício convocatório, mu
da documentação elencada no subitem “15.4”, sob pena de renúncia à contratação e, via de 

ência, convocação de outro candidato, em estrita obediência à ordem de classificação.
No prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, se ocorrer o acréscimo de 

número de vagas dos cargos, poderá ser feito o aproveitamento de candidatos aprovados e 
classificados além do limite das vagas aqui ofertadas, obedecida a respectiva ordem d
classificação, devendo o candidato, para isto, sempre manter atualizado seu endereço junto à 

A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 
steriormente, deverão ser sanadas no prazo de dois dias úteis, 

contados da respectiva ciência (AR/EBCT) e na forma disposta no subitem “1
eliminação do candidato e sem prejuízo das sanções penais pertinentes. 

O candidato, no ato da inscrição, está dispensado de comprovar a escolaridade exigida 
contratação. Entretanto, se aprovado, não será contratado

comprove a escolaridade exigida ou, também, se a mesma não estiver concluída.
, no limite das vagas ofertadas e no prazo de validade do certame 

ano, a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogad
por apenas uma vez e por igual período), assegura ao candidato direito subjeti
para o cargo que concorreu e foi aprovado, exceto nas hipóteses decorrentes de fatos 
supervenientes, devidamente justificados e comprovados.  

A Prefeitura Municipal não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e 
as publicações referentes a este PSS. 

A inscrição implicará por parte do candidato, conhecimento e aceitação das normas 

Não haverá informação individual aos candidatos (exceto nos casos previstos neste 
estes, tomarem conhecimento de todos os atos, decisões e resultados deste 

indicado para divulgação. A responsabilidade pela busca de informações é 

Os prazos para interposição de recursos em qualquer fase deverão ser contados com 
estrita observância do dia de publicação no mural da Prefeitura
www.rochedodeminas.mg.gov.br 
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, além de atender aos pré-requisitos 
apresentar, obrigatoriamente, o original e fotocópia dos 

Título Eleitoral e comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais. 
vante de regularidade com as obrigações militares, se do sexo masculino. 

e exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública. 

será determinada pelo Prefeito Municipal. 
para se apresentar na 

ente à entrega do ofício convocatório, munido 
à contratação e, via de 

ência, convocação de outro candidato, em estrita obediência à ordem de classificação. 
No prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, se ocorrer o acréscimo de 

número de vagas dos cargos, poderá ser feito o aproveitamento de candidatos aprovados e 
classificados além do limite das vagas aqui ofertadas, obedecida a respectiva ordem de 
classificação, devendo o candidato, para isto, sempre manter atualizado seu endereço junto à 

A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 
steriormente, deverão ser sanadas no prazo de dois dias úteis, 

na forma disposta no subitem “16.8”, sob pena de 

O candidato, no ato da inscrição, está dispensado de comprovar a escolaridade exigida 
será contratado, caso não 

comprove a escolaridade exigida ou, também, se a mesma não estiver concluída. 
, no limite das vagas ofertadas e no prazo de validade do certame 

, podendo ser prorrogada 
, assegura ao candidato direito subjetivo à contratação 

para o cargo que concorreu e foi aprovado, exceto nas hipóteses decorrentes de fatos 

A Prefeitura Municipal não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e 

A inscrição implicará por parte do candidato, conhecimento e aceitação das normas 

Não haverá informação individual aos candidatos (exceto nos casos previstos neste 
estes, tomarem conhecimento de todos os atos, decisões e resultados deste 

indicado para divulgação. A responsabilidade pela busca de informações é 

ser contados com 
estrita observância do dia de publicação no mural da Prefeitura e no site 
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16.8. Na contagem dos prazos recursais, excluir
se-á o dia do vencimento, desde que seja dia útil. Em caso contrário, ou seja, se não for dia útil, 
o período previsto será prorrogado para o primeiro dia útil subseq
16.9. As informações aos candidatos serão através da Comissão Especial do 
telefones (32) 3262-1222 e (32) 84
excetuando-se àquelas relativas ao resultado do 
16.10. Outras informações também poderão ser obtidas pelo
tesouraria@rochedodeminas.mg.gov.br
16.11. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Especial do 

Rochedo de Minas
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Na contagem dos prazos recursais, excluir-se-á o dia da publicação/divulgação e incluir
á o dia do vencimento, desde que seja dia útil. Em caso contrário, ou seja, se não for dia útil, 

o período previsto será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 
As informações aos candidatos serão através da Comissão Especial do 

2 e (32) 8400-2826, nos dias úteis, das 13h00min às 1
se àquelas relativas ao resultado do PSS, que não serão prestadas por

Outras informações também poderão ser obtidas pelo
tesouraria@rochedodeminas.mg.gov.br e saa.concurso@yahoo.com.br  

Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Especial do PSS. 
 

Rochedo de Minas - MG, 27 de abril de 2017. 
 
 
 

RICARDO CESAR CÂNDIDO DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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á o dia da publicação/divulgação e incluir-
á o dia do vencimento, desde que seja dia útil. Em caso contrário, ou seja, se não for dia útil, 

As informações aos candidatos serão através da Comissão Especial do PSS, pelos 
h00min às 17h00min, 

, que não serão prestadas por telefone. 
Outras informações também poderão ser obtidas pelos e-mails 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 

Português (comum para todos os cargos)
gráfica. Fonética: encontros vocálicos, dígrafos e implicações na divisão silábica. Processos 
sintáticos: coordenação e subordinação. Emprego dos sinais de pontuação. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes: classificação e emprego; a colocação 
pronominal. Verbos: formação dos tempos simples; discurso direto e indireto; emprego dos 
tempos; flexão de verbos irregulares. Preposições: relações semânticas estab
preposições e locuções prepositivas; o emprego do sinal indicativo da crase. Conjunções: 
classificação; relações semânticas estabelecidas por conjunções e locuções conjuntivas. 
Textualidade: coerência e coesão. Vocabulário: sentido denotativo 
vocabulário das áreas semânticas de causa, conseq
sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e polissemia. Estilística: figuras de linguagem 
(metáfora, metonímia, pleonasmo, polissíndeto, assínd
eufemismo, ironia e prosopopeia
 

Conhecimentos Específicos:
 
Fisioterapeuta: o Programa de Saúde da Família (Estratégia Saúde da Família)
Apoio à Saúde da Família. Saúde Pública.
Efeitos fisiológicos, indicações e contraindicações
Massoterapia – cinesioterapia
traumatoortopedia e Reumatologia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia
Obstetrícia. Fisioterapia em Pediatria, Geriatria e Neonatologia. Fisioterapia em 
Cardiovascular; Amputação; Prótese e Órtoses
Fisioterapia respiratória; Fisioterapia
aguda e crônica; Infecção do Aparelho Respiratório;
Ventilação Mecânica. Fisioterapia
Ocupacionais relacionadas ao trabalho; Práticas Preventivas no ambiente do trabalho.
Assistência Fisioterapêutica Domiciliar
 
Nutricionista: o Programa de Saúde 
à Saúde da Família. Saúde Pública.
aplicada; Nutrição materno-infantil; Nutrição da criança e do
e do idoso; Nutrição oral, enteral e parenteral; Terapia
transmissíveis; Terapia Nutricional nas doenças
doenças neurológicas; Técnica Dietética;
Nutrição; Avaliação nutricional
 
Psicólogo: o Programa de Saúde da Família (Estratégia Saúde da Família)
Saúde da Família. Saúde Pública.
Fundamentos da medida psicológica.
e interpretação dos resultados. Psicologia do desenvolvimento normal e patológico:
desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, adolescente e adulto. Psicodiagnóstico. 
Psicopatologia. Psicossomática.
grupos. 
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ANEXO ÚNICO 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

(comum para todos os cargos): Ortografia: emprego das letras e acentuação 
gráfica. Fonética: encontros vocálicos, dígrafos e implicações na divisão silábica. Processos 
sintáticos: coordenação e subordinação. Emprego dos sinais de pontuação. Concordância 

ominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes: classificação e emprego; a colocação 
pronominal. Verbos: formação dos tempos simples; discurso direto e indireto; emprego dos 
tempos; flexão de verbos irregulares. Preposições: relações semânticas estab
preposições e locuções prepositivas; o emprego do sinal indicativo da crase. Conjunções: 
classificação; relações semânticas estabelecidas por conjunções e locuções conjuntivas. 
Textualidade: coerência e coesão. Vocabulário: sentido denotativo e sentido conotativo; 
vocabulário das áreas semânticas de causa, consequência, fim, tempo, condição e oposição; 
sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e polissemia. Estilística: figuras de linguagem 
(metáfora, metonímia, pleonasmo, polissíndeto, assíndeto, elipse, antítese, hipérbole, 

prosopopeia). Interpretação de textos. 

Conhecimentos Específicos: 

o Programa de Saúde da Família (Estratégia Saúde da Família)
Saúde Pública. SUS. Ética e legislação profissional. Fisioterapia Geral: 

Efeitos fisiológicos, indicações e contraindicações de termoterapia – fototerapia hidroterapia
cinesioterapia – eletroterapia – manipulação vertebral. Fisioterapia em 

edia e Reumatologia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia
Obstetrícia. Fisioterapia em Pediatria, Geriatria e Neonatologia. Fisioterapia em 

Amputação; Prótese e Órtoses – Mastectomias. Fisioterapia em Pneumologia: 
Fisioterapia respiratória; Fisioterapia Pulmonar – gasimetria arterial, insuficiência respiratória 
aguda e crônica; Infecção do Aparelho Respiratório; Avaliação Fisioterápica do paciente crítico; 
Ventilação Mecânica. Fisioterapia na Saúde do Trabalhador: Conceito de Ergonomia; Doenças 
Ocupacionais relacionadas ao trabalho; Práticas Preventivas no ambiente do trabalho.

utica Domiciliar – Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC).

o Programa de Saúde da Família (Estratégia Saúde da Família). Núcleo de Apoio 
Saúde Pública. SUS. Ética e legislação profissional. Nutrição básica e 

infantil; Nutrição da criança e do adolescente; Nutrição do adulto 
utrição oral, enteral e parenteral; Terapia nutricional nas doenças crônicas não 

transmissíveis; Terapia Nutricional nas doenças do trato digestório; Terapia Nutricional nas 
doenças neurológicas; Técnica Dietética; Administração em Unidades de Alimentação 
Nutrição; Avaliação nutricional.  

o Programa de Saúde da Família (Estratégia Saúde da Família). Núcleo de Apoio à 
Saúde Pública. SUS. Ética e legislação profissional. Avaliação Psicológica: 

Fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação 
e interpretação dos resultados. Psicologia do desenvolvimento normal e patológico:
desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, adolescente e adulto. Psicodiagnóstico. 

sicossomática. Teorias da Personalidade. Psicoterapia breve; Trabalho em 
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Ortografia: emprego das letras e acentuação 
gráfica. Fonética: encontros vocálicos, dígrafos e implicações na divisão silábica. Processos 
sintáticos: coordenação e subordinação. Emprego dos sinais de pontuação. Concordância 

ominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes: classificação e emprego; a colocação 
pronominal. Verbos: formação dos tempos simples; discurso direto e indireto; emprego dos 
tempos; flexão de verbos irregulares. Preposições: relações semânticas estabelecidas por 
preposições e locuções prepositivas; o emprego do sinal indicativo da crase. Conjunções: 
classificação; relações semânticas estabelecidas por conjunções e locuções conjuntivas. 

e sentido conotativo; 
ência, fim, tempo, condição e oposição; 

sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e polissemia. Estilística: figuras de linguagem 
eto, elipse, antítese, hipérbole, 

o Programa de Saúde da Família (Estratégia Saúde da Família). Núcleo de 
Fisioterapia Geral: 

fototerapia hidroterapia – 
vertebral. Fisioterapia em 

edia e Reumatologia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia Ginecologia e 
Obstetrícia. Fisioterapia em Pediatria, Geriatria e Neonatologia. Fisioterapia em                             

pia em Pneumologia: 
gasimetria arterial, insuficiência respiratória 

Avaliação Fisioterápica do paciente crítico; 
de Ergonomia; Doenças 

Ocupacionais relacionadas ao trabalho; Práticas Preventivas no ambiente do trabalho. 
Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). 

. Núcleo de Apoio 
Nutrição básica e 

adolescente; Nutrição do adulto 
nutricional nas doenças crônicas não 

do trato digestório; Terapia Nutricional nas 
Administração em Unidades de Alimentação e 

. Núcleo de Apoio à 
Avaliação Psicológica: 

critérios de seleção, avaliação 
e interpretação dos resultados. Psicologia do desenvolvimento normal e patológico: 
desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, adolescente e adulto. Psicodiagnóstico. 

Psicoterapia breve; Trabalho em      
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Educador Físico: o Programa de Saúde da Família (Estratégia Saúde da Família)
Apoio à Saúde da Família. Saúde Pública.
Educação Física. Planejamento, Prescrição e Orientação de Programas
voltados para: crianças, gestantes, adolescentes, adultos, idosos,
crianças com sobrepeso e obesidade. Planejamento, Prescrição
exercícios para Academia da Terceira Idade (ATI).
Princípios das Práticas de dança
Educação Física. Medidas e Avaliação em Educação 
Lazer e Recreação. Organização de eventos recreativos e esportivos. Atividade física e saúde. 
Fisiologia do esforço. Atividade física e reabilitação. Atividade
não transmissíveis. Atividade física e qualidade de vida. 
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o Programa de Saúde da Família (Estratégia Saúde da Família)
Saúde Pública. SUS. Ética e legislação profissional.

Educação Física. Planejamento, Prescrição e Orientação de Programas de Educação Física 
voltados para: crianças, gestantes, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência, 
crianças com sobrepeso e obesidade. Planejamento, Prescrição e Orientação de Programas de 
exercícios para Academia da Terceira Idade (ATI). Princípios das Práticas de Ginástica
Princípios das Práticas de dança. Desenvolvimento motor e sua aplicação em programas

Avaliação em Educação Física. Anatomia e fisiologia
Organização de eventos recreativos e esportivos. Atividade física e saúde. 

esforço. Atividade física e reabilitação. Atividade física e prevenção de doenças 
ividade física e qualidade de vida.  
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o Programa de Saúde da Família (Estratégia Saúde da Família). Núcleo de 
SUS. Ética e legislação profissional. Fundamentos da 

de Educação Física 
pessoas com deficiência, 

Orientação de Programas de 
Princípios das Práticas de Ginástica. 

Desenvolvimento motor e sua aplicação em programas de 
Física. Anatomia e fisiologia do exercício. 

Organização de eventos recreativos e esportivos. Atividade física e saúde. 
física e prevenção de doenças 


