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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

N.º 015/CEPUERJ/2011

APRESENTAÇÃO

O Prefeito Municipal de Itaguaí no uso de suas atribuições legais torna público, por intermédio do 
Centro de Produção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CEPUERJ), que realizará Concurso 
Público para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva, sob o regime 
estatutário para os quadros de pessoal de nível superior da Prefeitura, de acordo com a Lei Orgânica do 
Município, artigo 20, inciso II. 

1 . DA  PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Itaguaí é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, localizado na Microrregião de Itaguaí 

pertencente a Mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro a 73 km da capital fluminense.  A 

Companhia Siderúrgica do Atlântico, que fica em Santa Cruz, bairro do Rio vizinho à cidade, promete 

dinamizar a economia local, além do Porto de Itaguaí. Novos portos, privados, estão por se instalar na 

cidade, além de estaleiros civil e militar. 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. O Concurso Público será regido pelo Edital em referência e será executado pelo 
CEPUERJ/Coordenação de Processos Seletivos, com sede na Rua São Francisco Xavier 524, Pav. 
João Lyra Filho, 1º andar, Bloco A, sala 1006. 

2.2. O presente Concurso Público visa ao preenchimento de 587 (quinhentos e oitenta e sete) vagas 
existentes e formação de cadastro de reserva, distribuídas de acordo com o quadro a seguir:
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CARGO 

Nº DE VAGAS  

CG       PNE 

 

VENCIMENTO 
BASE 

(Referência 
Maio de 2011) 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 

ESCOLARIDADE / 
REQUISITOS 

Advogado 03 00 1.113,43  20 Horas Ensino Superior Completo 
em Direito e registro no 

Conselho Regional 

Assistente Social  26 02 890,78 16 Horas Ensino Superior Completo 
em Serviço Social e registro 

no Conselho Regional 
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Biólogo 02 00 890,78 16 Horas 

Ensino Super ior Completo 
em Biologia e registro no 

Conselho Regional 

Biblioteconomista 01 00 1.224,77 24 Horas 

Ensino Super ior Completo 
em Biblioteconomia e registro 

no Conselho Regional 

Cirurgião Dentista 19 01 890,78 16 Horas Ensino Super ior Completo 
em Odontologia e registro no 

Conselho Regional 

Cirurgião Dentista 
Bucomaxilofacial 05 00 890,78 16 Horas Ensino Super ior Completo 

em Odontologia e registro no 
Conselho Regional 

Contador 03 00 890,78 16 Horas Ensino Super ior Completo 
em Ciências Contábeis e 

registro no Conselho 
Regional 

 
Enfermeiro 07 01 1.113,43 24 X 72 Horas Ensino Super ior Completo 

em Enfermagem e registro no 
Conselho Regional 

 
Enfermeiro 05 01 2.226,85 40 Horas Ensino Super ior Completo 

em Enfermagem e registro no 
Conselho Regional 

Enfermeiro 05 01 1.113,43 

 

16 Horas 

Ensino Super ior Completo 
em Enfermagem e registro no 

Conselho Regional 

Enfermeiro Neonatologista 
/ Intensivista 

01 00 1.174,04 

 

24 X 72 Horas 

Ensino Super ior Completo 
em Enfermagem e registro no 

Conselho Regional 

Engenheiro Agrônomo 01 00 1.113,43 16 Horas 

Ensino Super ior Completo 
em Engenhar ia e registro no 

Conselho Regional 

Engenheiro Florestal 01 00 1.113,43 16 Horas 

Ensino Super ior Completo 
em Engenhar ia e registro no 

Conselho Regional 
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Farmacêutico 01 00 890,78 

 

16 Horas 

 

Ensino Superior Completo 
em Farmácia e registro no 

Conselho Regional 

Farmacêutico 04 00 1.113,43  

 

12 X 60 Horas 

 

Ensino Superior Completo 
em Farmácia e registro no 

Conselho Regional 

 

Fisioterapeuta 

12 01 890,78 16 Horas Ensino Superior Completo 
em Fisioterapia e registro no 

Conselho Regional 

Fonoaudiólogo 05 01 890,78 16 Horas Ensino Superior Completo 
em Fonoaudiologia e registro 

no Conselho Regional 

Fonoaudiólogo 02 00 1.224,77 24 Horas Ensino Superior Completo 
em Fonoaudiologia e registro 

no Conselho Regional 

Médico Angiologia  01 00 1.113,43  16 Horas Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Anestesista  17 01 1.336,10 PL 24 Horas Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Cardiologista  03 00 1.113,43  16 Horas Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Cirurgião Geral  09 01 2.946,61 16 Horas Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Clínica Médica 58 03 1.336,10 PL 24 Horas 

 
Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Clínica Médica 17 01 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 
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Médico Clínica Médica 
Rotina 

01 00 1.781,48 32 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Dermatologista  01 00 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Endocrinologista 01 00 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Gastro/Endosc opia 01 00 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico 
Ginecologia/Obstetrícia  

06 01 1.336,10 PL 24 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico 
Ginecologia/Obstetrícia 

16 01 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Hemoterapia / 
Hematologia 

02 00 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Intensivista 05 01 1.336,10 PL 24 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Mastologista  01 00 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico do Trabalho  01 00 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Neonatologista  05 01 1.336,10 PL 24 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Neurologista  01 00 1.336,10 24 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Neurologista  03 00 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Ortopedista / 
Traumatologista  

06 01 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 
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Médico Ortopedista / 
Traumatologista  

06 01 1.336,10 24 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico 
Otorrinolaringologista  

02 00 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Pediatria 14 01 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Pediatria 19 01 1.336,10 PL 24 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Pediatria / Rotina 01 00 1.781,48 32 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Pneumologista  15 01 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Psiquiatria 04 00 1.113,43 16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Radiologista  01 00 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Reumatologista  02 00 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Sanitarista 01 00 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Ultrassonografia  01 00 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Urologista 02 00 1.113,43  16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina e registro no 

Conselho Regional 

Médico Veterinário  02 00 890,78 16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Medicina Veterinária e 

registro no Conselho 
Regional 

Nutricionista 02 00 890,78 16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Nutrição e registro no 

Conselho Regional 
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Nutricionista 02 00 1.224,77 24 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Nutrição e registro no 

Conselho Regional 

Orientador Educacional  09 01 1.276,58 20 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Pedagogia – Habilitação 

Orientação 

Psicólogo 17 01 890,78 16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Psicologia e registro no 

Conselho Regional 

Psicólogo 03 00 1.224,77 24 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Psicologia e registro no 

Conselho Regional 

Supervisor Educacional  11 01 1.276,58 20 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Pedagogia – Habilitação 

Supervisão 

Terapeuta Ocupacional  01 00 890,78 16 Horas 

Ensino Superior Completo 
em Terapia Ocupacional e 

registro no Conselho 
Regional 

Professor De – 4 / História 21 01 777,85 16 Horas 

12h regência e 
4h em atividades 
complementares 

na UE 

Ensino Superior Completo 
com licenciatura em História  

Professor De – 4 / 
Matemática 

30 02 1.011,20  16 Horas 

12h regência e 
4h em atividades 
complementares 

na UE 

Ensino Superior Completo 
com licenciatura em 

Matemática 

Professor De – 4 / 
Português 

35 02 1.011,20  16 Horas 

12h regência e 
4h em atividades 
complementares 

na UE 

Ensino Superior Completo 
com licenciatura em Letras/ 

Língua Portuguesa 
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Professor De – 4 / 
Geografia 

19  01 1.011,20  16 Horas 

12h regência e 
4h em atividades 
complementares 

na UE 

Ensino Superior Completo 
com licenciatura em 

Geografia 

Professor De – 4 / 
Educação Física 

29  02 1.011,20  16 Horas 

12h regência e 
4h em atividades 
complementares 

na UE 

Ensino Superior Completo 
com licenciatura em 

Educação Física e registro no 
Conselho Regional 

Professor De – 4 / 
Ciências Físicas e 
Biológicas  

24  02 1.011,20  16 Horas 

12h regência e 
4h em atividades 
complementares 

na UE 

Ensino Superior Completo 
com licenciatura em Biologia 

e registro no Conselho 
Regional 

Professor De – 4 / 
Literatura 

04  00 1.011,20  16 Horas 

12h regência e 
4h em atividades 
complementares 

na UE 

Ensino Superior Completo 
com licenciatura em Letras / 

Literatura 

Professor De – 4 / Artes 06  01 1.011,20  16 Horas 

12h regência e 
4h em atividades 
complementares 

na UE 

Ensino Superior Completo 
com licenciatura em Artes  
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l

CG – Concorrência Geral                           PNE – Portador de Necessidades Especiais

2.3. Farão parte das vagas existentes e do cadastro de reserva (CR) os candidatos aprovados nas 
provas de acordo com os critérios estabelecidos neste edital. A utilização do cadastro de reserva 
obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final publicada no Diário Oficial do Município de 
Itaguaí.

3. DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS

3.1. Advogado - Postulam, em nome do município, em juízo, propondo ou contestando ações, 
solicitando providências junto ao magistrado ou ministério público, avaliando provas documentais e 
orais, realizando audiências trabalhistas e cíveis, e extrajudicialmente, medindo questões, 
contribuindo na elaboração de projetos de lei, analisando legislação para atualização e 
implementação, assistindo o município, assessorando negociações internacionais e nacionais; zelam 
pelos interesses do município e parecer administrativo.

3.2. Assistente Social - Efetuam o atendimento e acompanhamento aos usuários que procuram pelos 
serviços públicos municipais, efetuando escuta qualificada dos problemas, avaliações sócio-
econômica e visitas domiciliares sempre que necessário. Orientando indivíduos, famílias, comunidade 
e instituições sobre direitos, deveres (normas, códigos e legislação), serviços, recursos sociais e 
programas vinculados às políticas públicas. Planejam, coordenam e avaliam planos, programas e 
projetos sociais – circunscrito as especificidades da política setoriais de lotação do assistente social. 
Elaboram laudos e pareceres técnicos relacionados à matéria específica do serviço social.  
Desempenham demais tarefas específicas ao Assistente Social. Participam de programa de 
capacitação e supervisionar estagiários de Serviço Social.
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Professor De – 4 / Música 01 00 1.011,20  16 Horas 

12h regência e 
4h em atividades 
complementares 

na UE 

Ensino Superior Completo 
com licenciatura em Música  

Professor De – 4 / Inglês 07 01 1.011,20  16 Horas 

12h regência e 
4h em atividades 
complementares 

na UE 

Ensino Superior Completo 
com licenciatura em Letras / 

Inglês 

TOTAL 549 38    
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l3.3. Cirurgião Dentista - Atendem e orientam pacientes e executam tratamento odontológico, 
realizando, entre outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de 
dentes, tratamento de doenças gengivais, canais, pequenas cirurgias, tratamentos estéticos e de 
reabilitação oral, confecção de prótese oral e estra-oral. Diagnosticam e avaliam pacientes e planejam 
tratamento. Realizam auditorias e perícias odontológicas, administram local e condições de trabalho, 
adotando medidas de precaução universal de biossegurança. Podem desenvolver pesquisas na 
prática odontológicas, administram local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução 
universal de biossegurança. Podem desenvolver pesquisas na prática odontológica e integrar 
comissões de normatização do exercício da profissão.

3.4. Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial - Realizam implantes, enxertos, transplantes e 
reimplantes; Biópsias; Cirurgia com finalidade protética; Cirurgia com finalidade ortodôntica; Cirurgia 
ortognática; Diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos; afecções radiculares e perirradiculares; 
doenças das glândulas salivares; doenças da articulação têmporo-mandibular; lesões de origem 
traumática na área buco-maxilar; malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares e da 
mandíbula; tumores benignos da cavidade bucal; tumores malignos da cavidade bucal, quando o 
especialista deverá atuar integrado em equipe de oncologia e, de distúrbio neurológico, com 
manifestação maxilo-facial, em colaboração com neurologista e neurocirgião.

3.5. Contador - Registram atos e fatos contábeis: controlam o ativo permanente; gerenciam custos; 
elaboram demonstrações contábeis; prestam informações gerenciais; realizam auditoria interna e 
atendem aos órgãos fiscalizadores da administração pública.

3.6. Enfermeiro - Prestam assistência ao paciente em postos de saúde, hospitais, ambulatórios, 
transportes e em domicílio, prescrevendo ações, coordenando e auditando serviços de enfermagem, 
implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Podem realizar pesquisas.

3.7. Enfermeiro Neonatologista/Intensivista - Participam da estrutura e organização da Unidades 
Neonatais; Planejar e executar a assistência de enfermagem ao recém-nascido;- Implementar normas 
e rotinas; Capacitar e desenvolver sua (educação permanente em serviço). Deve proporcionar ao RN e 
família; melhores condição de adaptação à vida extra-uterina; Assistência Integral; Reduzir o índice 
morbimortalidade neonatal; promover e incentivar o aleitamento materno, Estimular e facilitar a 
participação da mãe nos cuidados, Estimular e desenvolver atividades de ensino na assistência 
neonatal, Assistência de enfermagem ao recém-nascido, cuidados imediatos.

3.8. Farmacêutico - Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, 
controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica, tais como 
medicamentos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizam análises clínicas, 
toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, micorbiológicas e bromatológicas; participam da elaboração, 
coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exercem fiscalização sobre 
estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientam sobre uso de produtos e 
prestam serviços farmacêuticos.
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3.9. Fisioterapeuta - Atendem pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação e pessoas 
utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia, terapia ocupacional e ortopedia. 
Habilitam pacientes, realizam diagnósticos específicos; analisam condições dos pacientes. Orientam 
pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliam baixa visão; ministram testes e tratamentos 
ortópticos no paciente. Desenvolvem programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de 
vida; exercem atividades técnico-científicas.

3.10. Fonoaudiólogo - Atendem pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas 
utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Tratam de pacientes, efetuam 
avaliação e diagnóstico fonoaudiólogo; orientam pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; 
desenvolvem programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida.

Fonoaudiólogo (SME) - Desenvolvem trabalho de orientar, na forma de assessoria preventiva, 
transmitindo conhecimentos técnicos e específicos de prevenção, auxiliando, esclarecendo e 
orientando a equipe pedagógica, os responsáveis e os alunos, através de palestras, leituras dirigidas e 
intervenção fonoaudiológica; realizar triagem observando e levantando dados relativos aos casos 
específicos junto à equipe técnico-pedagógica, com a finalidade de detectar possíveis alterações que 
possam dificultar o processo de aprendizagem, verificando a elegibilidade ou não para a terapia 
fonoaudiológica e/ou outras, tais como: avaliação médica, psicológica e odontológica, dando 
encaminhamento para setores públicos de atendimento clínico existentes no município; assessorar a 
comunidade escolar em assuntos específicos e globais relacionados à Fonoaudiologia; participar de 
atividades vinculares às técnicas psicomotoras, quando destinadas à correção de distúrbios auditivos 
ou de linguagem, dando assistência aos professores envolvidos; integrar equipe multidisciplinar, 
orientando as atividades específicas que atendam às nesessidades educativas especiais, favorecendo 
o desenvolvimento global e linguístico no processo evolutivo e de aprendizado dos alunos portadores 
de necessidades especiais; selecionar pesquisar e estudar assuntos específicos de seu campo de 
trabalho, procurando manter-se atualizado aos processos de aprendizagem.

3.11. Médico Angiologista - Realizam atendimento de pacientes portadores de patologia de origem 
arterial, venosa e linfática, incluindo assistência clínica e tratamento, e executar qualquer outra 
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à 
área. 

3.12. Medico Anestesista - Examinam e auxiliam o paciente; prescrever a medicação pré-anestésica; 
requisitar exames subsidiários, quando necessário; aplicar anestesias gerais e parciais; fazer 
acompanhamento do paciente, controlando as perturbações no decurso da anestesia e no pós-
operatório imediato; instala respiração auxiliada e controlada; orienta a equipe multiprofissional na 
anestesia ventilatória aos pacientes internados; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, 
equipamentos e local de trabalho; comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade; 
participar de projetos de treinamento e programas
educativos; cumprir e fazer cumprir as normas do setor de saúde; propor normas e rotinas relativas à 
sua área de competência, mantém atualizados os registros das ações de sua competência; fazer 
pedidos de material e equipamentos necessários à sua área de competência; fazer parte de comissões 
provisórias e permanentes instaladas no setor de saúde; executar outras tarefas correlatadas à sua 
área de competência.
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3.13. Médico Cardiologista - Realizar atendimento na área de cardiologia; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnósticos, terapêutica e 
acompanhamento dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área.

3.14. Médico Cirurgião Geral - Realizam avaliação cirúrgica e cirurgias de urgência e emergência; 
Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico prescrever medicamentos e realizar tratamento de 
enfermidades; Executar outras atividades correlatas.

3.15. Médico Clínica Médica - Executam procedimentos buscando a prevenção primária, definida 
como a promoção da saúde e a prevenção da ocorrência de enfermidades ou profilaxia; a prevenção 
secundária, definida como a prevenção da evolução das enfermidades ou execução de procedimentos 
diagnósticos ou terapêuticos; e a prevenção terciária, definida como prevenção da invalidez ou 
reabilitação de enfermos.

3.16. Médico Clínica Médica (Rotina) - Anotam a admissão de todos os doentes internados nos leitos 
de sua responsabilidade, utilizando o seguinte roteiro: identificação completa do paciente; história 
clínica completa, exame físico; revisão do prontuário; impressão diagnóstica; solicitação de exames de 
rotina de internação: hemograma completo, hemossedimentação, uréia, glicose, creatinina; urina – 
EAS, fezes – parasitológico, raios-X de tórax. Eventualmente, quando indicado, solicitar exames 
especiais; Anotar na papeleta todos os exames solicitados e ordens médicas; Prescrever o tratamento 
inicial e a dieta; anotar detalhada e diariamente a evolução clínica, o tratamento prescrito e os novos 
exames solicitados. Relatar tudo que aconteceu ao paciente e das mudanças de conduta 
eventualmente ocorridas; Por ocasião da alta, preencher o sumário em todos os seus campos e fazer 
um resumo do caso no verso da folha do Sumário de Alta.

3.17. Médico Dermatologista - Executam atividades de estudo, avaliação e tratamento da pele e seus 
anexos (unhas, cabelo, glândulas sebáceas e sudoríparas), abrangendo a clínica, a cirurgia 
dermatológica, a cosmiatria, a micologia e a patologia, atendo-se, além da prevenção e tratamento de 
doenças da pelé, com a estética e conservação da integridade desse órgão.

3.18. Médico Endocrinologista - analisam as disfunções hormonais do corpo e tratar a maioria das 
doenças glandulares, realizaram tratamento de patologias do sistema endócrino no intuito de 
recuperar e preservar a saúde e bem estar dos pacientes; emitir diagnósticos; prescrever 
medicamentos e realizar outras formas de tratamentos para diversos tipos de enfermidades na 
especialidade de endocrinologia, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; realizar 
atividades de pesquisas, palestras educativas na sua área de formação para promover a saúde e o 
bem-estar do paciente.

3.19. Médico Gastro/Endoscopia - Fazem exames médicos, emitem diagnósticos, prescreve 
medicamentos e outras formas de tratamento para afecções do aparelho digestivo, empregando 
processos adequados e instrumentos específicos, cirúrgicos e até clínicos, preservando a saúde e bem 
estar do paciente.
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3.20. Médico Ginecologista/Obstetrícia - Executam atividades inerentes à promoção, proteção e 
recuperação da saúde da mulher, compreendendo as doenças dos órgãos genitais internos e externos, 
abrangendo os setores de Colposcopia, Laparoscopia e Hiteroscopia.

3.21. Médico Hemoterapia - Hematologista - Diagnosticam, avaliam e tratam agravos relativos a 
alterações morfológicas, fisiológicas e patológicas no sangue e órgãos hematopoéticos; indicar e 
proceder a transfusão de sangue, componentes e derivados.

3.22. Médico Intensivista - Realizam atendimento nas áreas hospitalar e clínica, na vigilÂncia em 
saúde, no diagnóstico e enfrentamento das epidemias, no estudo das doenças emergentes e 
reemergentes, entre outras frentes., bem como executar qualquer outra atividade que, por sua 
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área.

3.23. Médico Mastologista - Elaboram de programas de promoção a saúde das mamas organizando 
atividades ativas populacionais; Elaborar programas populacionais de tratamento diagnóstico e 
tratamento do câncer de mama; Coordenar equipes multidisciplinares envolvendo assistentes sociais 
psicólogas; Enfermeiras no atendimento ao câncer de mama; Atender a paciente envolvendo 
diagnóstico, comunicação de câncer, tratamento, seguimento e prognóstico de doenças benignas e 
malignas da mama; Atendimento ambulatorial de doenças benigna se malignas de mama; Atendimento 
ambulatorial ginecomastia; Realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, como biopsia de agulha 
grossa, P.A.A.F., curativos e etc.; Realizar procedimentos cirúrgico de competência da Mastologia 
envolvendo cirurgia da especialidade de todos os portes e noções de cirurgia plástica; Elaborar 
programas de rastreamento populacional com mamografia e auto palpação de mamas; Organizar e 
capacitar equipes de saúde no atendimento primário na área de Mastologia.

3.24. Médico do Trabalho - Realizam exames pré-admissionais, exames periódicos, exames 
demissionais, cumprir todas as portarias referentes à saúde do trabalhador inspecionando fator de 
insalubridade, doenças do trabalho, propor medidas para reduzir acidentes no trabalho, participar em 
inquéritos médicos no trabalho e de programas profiláticos; estabelecer medidas para atendimento de 
emergência, promover treinamento de primeiros socorros nas unidades de saúde; promover exames 
médicos periciais.

3.25. Médico Neonatologista - Recepcionam todo recém-nascido em sala de parto, de acordo com o 
protocolo do serviço; visita aos pacientes recém-nascidos internados na UTI neonatal, cuidados 
intermediários, e enfermaria canguru; conversar com os familiares dos pacientes internados; visita aos 
recém-nascidos que estão no alojamento conjunto; realizar procedimentos invasivos, quando 
necessários; comunicar ao SCIH quando identificar na cultura algum patógeno suspeito de 
contaminação hospitalar e aguardar orientações desses serviços; atender o plantão controlador 
quando houver vaga na unidade neonatal; manter o serviço de ginecologia e obstetrícia em cada 
plantão, informando as condições de atendimento na unidade neonatal; responder todas as 
solicitações da ouvidoria, diretoria e das comissões existentes no hospital, quando solicitado; 
passagem de plantão de médico para médico, não deixando a unidade neonatal enquanto o outro 
médico não chegar; cadastrar pacientes que necessitem de transferência no plantão controlador a 
cada 12 horas; obedecer o protocolo implantado na unidade neonatal; preencher todos os documentos 
da internação na admissão.
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3.26. Médico Neurologista - Realizam atendimento na área de neurologia; Desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

3.27. Médico Ortopedista - Traumatologista - Atuam em ambulatório de especialidades atender 
pacientes referenciados da rede básica na área de ortopedia; realizam procedimentos ambulatoriais 
inerentes a sua especialidade (aparelho gessado, tratamento conservador fraturas, entorses e 
luxações, etc); avaliam as condições físico-funcionais do paciente, realizar diagnósticos e tratam 
afecções agudas, crônicas ou traumáticas dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos e/ou 
cirúrgicos, para perícia médica INSS/CAT; preencher prontuários dos pacientes atendidos; garantir 
referência. Ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário.

3.28. Médico Otorrinolaringologista - Realizam exames médicos, emitem diagnósticos, prescreve 
medicamentos e outras formas de tratamento para as afecções e anomalias dos ouvidos, nariz e 
garganta, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para recuperar ou melhorar as funções desses 
órgãos.

3.29. Médico Pediatra - Realizam atendimento na área de pediatria; desempenham funções da 
medicina preventiva e curativa; realizam atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e 
acompanhamento dos pacientes, bem como executam qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área.

3.30. Médico Pneumologista - Realizam exames médicos, emitem diagnósticos, prescrevem 
medicamentos e outras formas de tratamento para patologia clinicas ou cirúrgicas do aparelho 
respiratório e vias respiratórias.

3.31. Médico Psiquiatra - Realizam atendimento na área de psiquiatria; desempenham funções da 
medicina preventiva e curativa; realizam atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e 
acompanham os pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área.

3.32. Médico Radiologista - Realizam exames de imagens e execução de laudos - raio - X simples e 
contrastado, mamografia, ultrasonografia, tomografia, computadorizada e ressonância nuclear 
magnética.

3.33. Médico Reumatologista - prescrevem e aplicam especialidades farmacêuticas de uso internos e 
externos indicados em Medicina; atestam, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e 
outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego. Atuam na área de sua especialidade. 
Conhecem ética e legislação profissional.

3.34. Médico Sanitarista - Coordenam, planejam, programam, orientam e executam ou fazem 
executar, sob sua supervisão direta, atos no campo de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental; 
participam de atividades de educação em saúde; participam do desenvolvimento tecnológico e da 
gestão, planejamento e desenvolvimento institucional.
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3.35. Médico Ultrassonografia - Realizam, diagnosticam e emitem laudos de exames 
ultrassonográficos abrangendo a ecografia geral e/ou específica (pélvica obstétrico abdominal, 
pediátrico, peq. partes etc.) empregando técnicas específicas da medicina preventiva e terapêutica, a 
fim de promover a proteção, recuperação ou reabilitação da saúde.

3.36. Médico Urologista - Realizam procedimentos para diagnóstico e terapêutica (clínica e/ou 
cirurgia) nas patologias de bexiga, próstata, cálculo renal, sistema urogenital, tumores do trato 
geniturinário, reprodução e disfunção sexual masculina e DST.

3.37. Médico Veterinário - Exercem atividades de vigilância ambiental em saúde, de controle de 
zoonoses, de doenças transmissíveis (infecciosas e parasitárias) e de veiculação hídrica, orientar e 
executam ações de vigilância sanitária na área de alimentos serviços veterinários e produtos 
veterinários, e outros serviços e produtos sujeitos à regulação pela Vigilância Sanitária; promovem 
ações de assistência, controle populacional de animal e exames de laboratório vinculados a zoonoses.

3.38. Nutricionista - Realizam atividades de supervisão, coordenação, programação e execução 
especializada, referente a trabalhos relativos à educação alimentar, nutrição e dietética, para 
individuos ou coletividades de vigilância sanitária na área de alimentos, principalmente da área 
hospitalar (cozinha hospitalar, lactários, alimentação enteral) e serviços de alimentação de maneira 
geral e de acolhimento institucionalizados.

Nutricionista (SME) - Planejam cardápio seguindo o que é recomendado pelo Prgrama Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), atendendo às necessidades nutricionais dos alunos, de acordo com sua 
faixa etária; realizam visitas técnicas às unidades (escolares, creches e abrigos) para acompanhar a 
confecção e distribuição da merenda, observando a higiene e a forma de preparo; analisam a qualidade 
de produtos alimentícios utilizados na merenda escolar; planejam e ministram palestras voltadas para 
os profissionais da merenda, para aperfeiçoar a atuação destes na preparação dos alimentos; 
promovem a avaliação nutricional dos escolares; dar apoio técnico às escolas, quando da realização 
de eventos que envolvam a preparação e distribuição de alimentos; promovem palestras sobre noções 
de nutrição para os pais de alunos; elaboram relatórios sobre as atividades desenvolvidas nas 
unidades escolares e encaminhá-los à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

3.39. Psicólogo - Realizam atendimento na área de Psicologia, acompanham pacientes e executar 
atividades de supervisão e coordenação, relativas ao estudo do comportamento humano e da dinâmica 
da personalidade, com vista à orientação psicopedagógica e ao ajustamento individual; planejar, 
programam, coordenam e desenvolvem projetos de capacitação de recursos humanos (educação 
continuada e educação permanente).

Psicólogo (SME) - Realizam pesquisa psicossocial e diagnóstico institucional, a fim de subsidiar a 
elaboração de planos e políticas referentes ao Sistema Educacional; desenvolvem projetos na área de 
Psicologia Escolar, junto ao corpo de alunos, à comunidade e à equipe pedagógica, visando a 
promover o pleno desenvolvimento, a auto-realização e o exercício crítico da cidadania; elaboram 
procedimentos em situações escolares específicas, que levem a uma reflexão das relaçoes 
vivenciadas no ambiente ecolar, com o objetivo de favorecer a resolução de conflitos interpessoais, 
ev i tando ,  des te  modo,  e fe i tos  p re jud ic ia is  ao  p rocesso  de  aprend izagem;  
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oferecem à equipe pedagógica subsídios teóricos/técnicos que colaborem nas atividades 
desenvolvidas pelas Unidades Escolares; participam do trabalho de planejamento pedagógico e de 
políticas educacionais, contribuindo com conhecimentos relacionados ao desenvolvimento humano, à 
aprendizagem e às relações interpessoais e intrapessoais; desenvolvem pesquisas relacionadas ao 
processo de ensino-aprendizagem e às questões psicossociais que fundamentem a construção e 
reconstrução do projeto político-pedagógico da escola; desenvolvem, junto às equipes pedagógica e 
docente, ações preventivas que promovam a saúde e o desenvolvimento integral dos educandos; 
diagnosticam dificuldades dos educandos que entravem sua plena realização no ambinete escolar e 
encaminhá-los aos serviços de apoio existentes na comunidade (Médicos, Fonoaudiólogos, 
Psicólogos, Clínicos, Assistentes Sociais, etc.); participar de reuniões técnico-pedagógico-
administrativas para contribuir com conhecimentos específicos da área de Psicologia.

3.40. Terapeuta Ocupacional - Dedicam-se a tratamento, desenvolvimento e reabilitação de 
pacientes portadores de necessidades especiais e ou psíquicas, promovendo atividades com fins 
específicos, para ajudá-los na recuperação e integração social, baseado em laudos técnicos.

3.41. Engenheiro Agrônomo – Realizam o planejamento e execução de obras e serviços técnicos de 
engenharia, incluindo cultivos, meio ambiente, construções para fins rurais e suas instalações 
complementares, irrigação e drenagem para fins agrícolas. Estudo, planejamento e projeto para uso 
racional e sustentável dos recursos naturais e renováveis, bem como os de natureza ecológica e 
agrometeorologia. Estudos e projetos ambientais, de processos de adubação, de métodos de colheita. 
Vistoria, avaliação, e parecer técnico relativo ao campo de atuação do engenheiro agrônomo. Atuação 
no licenciamento Ambiental.

3.42. Engenheiro Florestal - Realizam o planejamento e execução do potencial dos ecossistemas 
florestais, a fim de manter e fiscalizar o uso das áreas utilizadas. Atuar no aproveitamento racional de 
forma sustentável, garantido sua perpetuação e a manutenção das formas de vida vegetal. Necessário 
para o bom andamento das atividades de Manejo Florestal, Ecologia Aplicada e Tecnologia de produtos 
Florestais entre outras. Atuação no Licenciamento Ambiental

3.43. Biólogo - Realizam o planejamento e execução da conservação, manejo e sustentabilidade da 
biodiversidade e dos ecossistemas; Gestão ambiental; Educação Ambiental; Estudos ambientais; 
Estudos e inventários das espécies animais, vegetais e microbianas; Gestão de efluentes e resíduos; 
controle ambiental; Recuperação/restauração de ambientes degradados; Tratamento, controle e 
monitoramento biológico da qualidade do ar, água e solo. Atuação no Licenciamento Ambiental.

3.44. Orientador Educacional - Realizam trabalhos relativos ao desenvolvimento pedagógico da 
escola, especialmente à questão do processo de ensino e aprendizagem, atuando junto aos alunos, 
suas famílias e professores. O orientador desenvolve ainda ações político-pedagógicas na escola 
visando atividades que favoreçam o processo.

3.45. Professor DE – 4 História - Promovem o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da 
criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão. Participar do processo de 
c o n s t r u ç ã o  c o l e t i v a  d o  P r o j e t o  P o l í t i c o  P e d a g ó g i c o  d a  U n i d a d e  
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Escolar, elaborar planos de aula, manter atualizado o diário de classe, no aspecto da frequencia e 
registro de desempenho e conteúdo dos alunos. Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, 
atualização e outros. Participar de outros eventos proposto pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação.

3.46. Professor DE - 4 Matemática - Promovem o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
da criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão, dentro de sua área de atuação. 
Participar do processo de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, 
elaborar planos de aula, manter atualizado o diário de classe, no aspecto da frequência e registro de 
desempenho e conteúdo dos alunos. Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, 
atualização e outros. Participar de outros eventos proposto pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação.

3.47. Professor DE - 4 Português - Promovem o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
da criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão, dentro de sua área de atuação. 
Participar do processo de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, 
elaborar planos de aula, manter atualizado o diário de classe, no aspecto da frequencia e registro de 
desempenho e conteúdo dos alunos. Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, 
atualização e outros. Participar de outros eventos proposto pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação.

3.48. Professor DE - 4 Geografia - Promovem o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
da criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão, dentro de sua área de atuação. 
Participar do processo de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, 
elaborar planos de aula, manter atualizado o diário de classe, no aspecto da frequencia e registro de 
desempenho e conteúdo dos alunos. Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, 
atualização e outros. Participar de outros eventos proposto pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação.

3.49. Professor DE - 4 Educação Física - Promovem o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, da criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão, dentro de sua 
área de atuação. Participam do processo de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da 
Unidade Escolar, elaboram planos de aula, manter atualizado o diário de classe, no aspecto da 
frequencia e registro de desempenho e conteúdo dos alunos. Participam de cursos de treinamento, 
aperfeiçoamento, atualização e outros. Participam de outros eventos proposto pela escola e/ou 
Secretaria Municipal de Educação.

3.49. Professor DE - 4 Cências Físicas e Biológicas - Promovem o desenvolvimento da capacidade 
de aprendizagem, da criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão, dentro de sua 
área de atuação. Participam do processo de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da 
Unidade Escolar, elaborar planos de aula, manter atualizado o diário de classe, no aspecto da 
frequencia e registro de desempenho e conteúdo dos alunos. Participam de cursos de treinamento, 
aperfeiçoamento, atualização e outros. Participam de outros eventos proposto pela escola e/ou 
Secretaria Municipal de Educação.
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3.50. Professor DE - 4 Literatura - Promovem o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, da 
criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão, dentro de sua área de atuação. 
Participar do processo de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, 
elaboram planos de aula, manter atualizado o diário de classe, no aspecto da frequencia e registro de 
desempenho e conteúdo dos alunos. Participam de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, 
atualização e outros. Participam de outros eventos proposto pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação.

3.51. Professor DE - 4 Artes - Promovem o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, da 
criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão, dentro de sua área de atuação. 
Participam do processo de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, 
elaborar planos de aula, manter atualizado o diário de classe, no aspecto da frequencia e registro de 
desempenho e conteúdo dos alunos. Participam de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, 
atualização e outros. Participam de outros eventos proposto pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação.

3.52. Professor DE - 4 Música - Promovem o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, da 
criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão, dentro de sua área de atuação. 
Participam do processo de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, 
elaborar planos de aula, manter atualizado o diário de classe, no aspecto da frequencia e registro de 
desempenho e conteúdo dos alunos. Participam de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, 
atualização e outros. Participar de outros eventos proposto pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação.

3.53. Professor DE - 4 Inglês - Promovem o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, da 
criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão, dentro de sua área de atuação. 
Participam do processo de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, 
elaborar planos de aula, manter atualizado o diário de classe, no aspecto da frequencia e registro de 
desempenho e conteúdo dos alunos. Participam de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, 
atualização e outros. Participam de outros eventos proposto pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação.

3.54. Supervisor Educacional - Participam da definição de estratégias que visem à efetiva melhoria 
do desempenho das turmas, dos alunos e dos profissionais envolvidos no processo pedagógico; 
integrar a equipe técnico-administrativo-pedagógica da unidade escolar, participando da elaboração 
coletiva, consecução e avaliação do Projeto Político-Pedagógico; pesquisar, estudar e selecionar 
assuntos específicos de sua área, procurando manter-se atualizado; analisar e interpretar a legislação 
vigente, prestando assistência pedagógico-administrativa; participar de reuniões pedagógicas e 
conselhos de classe, promovendo uma reflexão crítica sobre os diferentes aspectos do processo de 
ensino/aprendizagem; analisar e orientar, juntamente com o diretor e o secretário escolar, o 
preenchimento dos documentos relacionados com a vida escolar do aluno, assim como conferir os 
documentos recebidos na matrícula; analisar e orientar a elaboração de documentos da unidade 
escolar, tais como: livro de matrícula, livro de atas, livro de movimento escolar, livro de ponto e outros 
livros afins; analisar e definir, junto a equipe técnico-administrativo-pedagógica, a situação de alunos 
egressos de outros estabelecimentos e/ou de outros sistemas de ensino, visando à sua adequada 
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adaptação à série ou etapa em que forem matriculados, possibilitando a sua classificação caso 
necessário; acompanhar o cumprimento do calendário escolar e o processo avaliativo e o de 
recuperação de aprendizagem.

3.55. Biblioteconomista - Atualizam e enriquecem o acervo da Biblioteca Pública Municipal, 
promovendo a recuperação e / ou restauração deste acervo cultural, incentivando também a criação de 
bibliotecas escolares, planejando a aquisição de livros através de compras por verbas deliberadas e 
/ou doações.

4. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4.1. Será reservado aos candidatos portadores de necessidades especiais, o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas oferecidas de acordo com a Lei Estadual nº 2.482/95 e Decreto Federal 3.298/99, 
alterado pelo Decreto 5.296/05, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadores.

4.2. Serão consideradas pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas a seguir:

4.2.1. Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando–se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas 
e as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções;

4.2.2. Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500 Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;

4.2.3. Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 
e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer condições anteriores;

4.2.4. Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; 
utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e 
trabalho;

4.2.5. Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.

4.3. Para fazer jus à reserva de vaga de que trata o subitem 4.1, o candidato deverá declarar 
expressamente a deficiência de que é portador no ato de inscrição e obrigatoriamente apresentar a 
seguinte documentação:
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a) Laudo Médico original ou cópia autenticada especificando: o tipo, a causa, o grau e o nível da 
deficiência, o código correspondente, segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID, 
a data de expedição, a assinatura e o carimbo com o nº do CRM do Médico que está emitindo o 
Laudo. Este Laudo deverá conter também, o seu nome, documento de identidade (RG), número 
do CPF, o nome do concurso e o cargo ao qual concorre. Somente serão aceitos os laudos cuja 
expedição não ultrapasse o prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, 
conforme modelo constante do Anexo I,

b) O candidato portador de deficiência visual, além do envio da documentação indicada na letra 
“a” deste item, deverá solicitar no Formulário de Solicitação de Inscrição, até o término das 
inscrições, a confecção de prova especial Ampliada, ou ainda, a necessidade da leitura de sua 
prova, especificando o tipo de deficiência.

c) O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da 
prova, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar 
solicitação, por escrito, até o término das inscrições, com justificativa acompanhada de parecer 
emitido por especialista da área de sua deficiência.

 4.4. O candidato portador de deficiência de acordo com a Lei nº 1.224, participará do Certame em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das Provas, à 
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, ao horário, ao local de aplicação, ao tempo de realização 
das Provas e à nota mínima exigida, sendo-lhe, porém, assegurada a acessibilidade ao recinto onde se 
realizarão as Provas, segundo critérios de razoabilidade, proporcionalidade e viabilidade. O candidato 
que necessitar de condições especiais para a realização da prova, deverá solicitá-la de acordo com o 
Calendário de Atividades.

4.5. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial Ampliada serão oferecidas 
provas nesse sistema. O candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova Ampliada, entre 14 
ou 16. Não havendo a indicação de tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 16. O 
cartão-resposta não será ampliado, em virtude das dimensões do equipamento eletrônico. Caso o 
candidato apresente dificuldade para a marcação do referido cartão, o candidato deverá comunicar à 
coordenação do concurso que providenciará um fiscal especializado para auxiliá-lo.  

4.6. O Laudo Médico deverá ser entregue até o último dia de inscrição no CEPUERJ, Rua São 
Francisco Xavier 524, Pav. João Lyra Filho, 1º andar, Bloco A, sala 1002 – Maracanã – RJ – Protocolo, 
das 9 às 17 horas, de 2ª a 6ª feira ou enviado via Sedex registrado com AR, postado até o dia 
24/08/2011 para a Caixa Postal nº 46.520, Agência Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.551-970.

4.7. O Candidato que porventura apresentar Laudo que NÃO contenha qualquer dos itens constantes 
no subitem 4.3., será considerado como não portador de deficiência, não terá a prova especialmente 
preparada ou tempo adicional para realizar a prova, passando assim, a concorrer somente às vagas 
denominadas Concorrência Geral (CG).
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4.8. O acesso dos portadores de necessidades especiais para realização da Prova, e sua eventual 
aprovação não implicam no reconhecimento da deficiência declarada e/ou a compatibilidade da 
deficiência com a atividade pertinente às atribuições do cargo, a qual será determinada por meio de 
exame médico previsto na etapa de convocação para nomeação.

4.9. O candidato portador de deficiência aprovado no Concurso, quando convocado, deverá, munido 
de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada por Equipe da Prefeitura 
de Itaguaí ou por ela credenciada. Esta avaliação objetiva verificar se a deficiência se enquadra na 
previsão do Anexo Único da Lei Estadual nº 2.298/94, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, observadas às seguintes disposições:

4.9.1. A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada por equipe 
multiprofissional composta de três a cinco profissionais capacitados e atuantes nas áreas das 
deficiências em questão, sendo pelo menos um deles médico.

4.9.2. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando as informações prestadas pelo candidato 
no ato da inscrição, a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a 
desempenhar, a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho 
na execução das tarefas e a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios 
que habitualmente utilize;

4.9.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato portador de deficiência à avaliação tratada no item 4.9;

4.9.4. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame. 

4.9.5. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência assinalada, no Formulário de 
Solicitação de Inscrição, não se fizer constatada conforme item 4.2, devendo o mesmo permanecer 
apenas na lista de classificação geral.

4.10. A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, a primeira contendo a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos, observada a rigorosa ordem de classificação.

4.11. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste item implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas a deficientes.

4.12. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será 
devolvido.

4.13. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão 
de aposentadoria.
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4.14. Será eliminado o candidato: 
a) Inscrito para as vagas reservadas que porventura firmar declaração falsa sobre a condição;
b) Que não for considerado portador de deficiência pela Junta Médica; 
c) Cuja deficiência for considerada, pela Junta Médica, incompatível com as funções do cargo 

pretendido.

4.15. As vagas reservadas nos termos dos subitens 2.2 e 4.1, que não forem ocupadas por falta de 
candidatos portadores de deficiência, ou por reprovação destes no Concurso Público ou no Exame 
Médico, serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância à ordem classificatória.

4.16. O candidato que não atender aos subitens anteriores não será considerado deficiente, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação e não terá prova especialmente preparada, seja qual 
for o motivo alegado.

5. DOS REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DOS CARGOS 

a) ter sido aprovado e classificado no concurso público, de acordo com o que estipula este Edital, 
seus anexos e retificações;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data de efetivo início do exercício no 
cargo;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
e) estar inscrito regularmente no Cadastro de Pessoas Físicas;
f) ter a escolaridade exigida para cada cargo realizadas em instituições reconhecidas pelo 
MEC e demais cursos adicionais, conforme descrito na tabela do subitem 2.2;
g) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, na forma do art. 12 § 1º da Constituição Federativa do Brasil de 1988, com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 03/94, nos termos do Decreto nº 3.297/2001.
h) possuir registro no Conselho Regional respectivo, quando for o caso;
i) estar com a situação regularizada junto ao Conselho Regional respectivo, quando for o caso;
j) ser considerado apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo no 
exame médico admissional e entregar os documentos que se fizerem necessários por ocasião 
da posse.

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente através da Internet no endereço eletrônico 
http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link Prefeitura Municipal de Itaguaí 2011, das 
10h do dia 15/08/2011 às 21:00 horas do dia 24/08/2011, observado o horário oficial de Brasília.
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6.2. O valor da taxa de inscrição será de R$ 75,00;

6.3. Procedimentos para inscrição:

a) Certificar-se que atende a todos os requisitos exigidos conforme item 5 do Edital em 
referência;

b) Acessar o endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link 
Prefeitura Municipal de Itaguaí 2011 onde estarão disponibilizados o Edital do concurso para 
donwload e impressão;

c) Acessar o link de inscrição e caso seja a primeira vez que se inscreve num concurso 
organizado pelo CEPUERJ, clique em Não Tenho Cadastro. Preencha todos os dados 
solicitados, digite o código captcha e clique em enviar. Caso já tenha cadastro, basta digitar 
seu CPF, senha e código captcha e enviar. Após este procedimento selecionar o cargo ao qual 
deseja concorrer e a opção Realizar Inscrição, preencher os dados solicitados e Enviar. 
Aguardar a geração completa do boleto bancário;

d) Imprimir em papel A4, o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento até 
a data de vencimento, em espécie, em qualquer Instituição Bancária, nos caixas eletrônicos 
ou nos serviços bancários na Internet, observados os horários definidos pelas agências 
bancárias para pagamento de títulos. 

6.4. Caso o candidato não possua acesso à internet, poderá fazer sua inscrição, também obedecendo 
aos procedimentos da inscrição descritas no subitem 6, de 2ª a 6ª feira – dias úteis, no horário de 10 às 
17 horas, comparecendo:

ØPrefeitura de Itaguaí – Teatro Municipal de Itaguaí, situado à Rua Amélia Louzada, 311, centro;

ØCampus da UERJ, situado à Rua São Francisco Xavier, 524, 1º andar, sala 1006, bloco A.

OBSERVAÇÃO: A taxa de inscrição poderá ser paga até o dia 25/08/2011.

6.5. Da Isenção da Taxa de Inscrição 

6.5.1. De acordo com o Decreto nº 6.593/08, serão aceitos pedidos de isenção de taxa de 
inscrição das 10hs do dia 15/08 até as 19hs do dia 17/08/2011 conforme Edital de Isenção, 
divulgado no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link 
Prefeitura Municipal de Itaguaí 2011.

6.5.2. Somente será concedida a isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, para 
aqueles candidatos que comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros, comprovarem 
renda bruta familiar mensal de até 2 (dois) salários mínimos ou possuam cadastro no CadÚnico, 
conforme Decreto 6.135/07 e entregarem a documentação necessária, conforme definido no 
Edital de Isenção de Taxa de Inscrição.
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6.5.3. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição que não 
atendam às condições para sua concessão, qualquer que seja o motivo e aqueles:

a) enviados via fax ou via correio eletrônico;
b) fora do prazo estabelecido no cronograma;
c) que não obedeçam aos critérios definidos do Edital de Isenção. 
d) que não contenham todas as documentações previstas. 

6.5.4. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido, e que desejar participar da 
seleção, deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, 
obedecendo ao prazo determinado no subitem 6.1 e seguindo as orientações conforme  subitens 
6.2 e 6.3.

6.5.5. A resposta das solicitações de isenção de taxa de isenção será divulgada no dia 
22/08/2011, a partir das 14 horas, no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br.

6.6. Informações Complementares

6.6.1. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma expressa de aceitação de todas 
as normas constantes no presente Edital, das quais o candidato não poderá alegar 
desconhecimento.

6.6.2. Não serão aceitas inscrições condicionais e/ou fora do período e horários estabelecidos, 
quaisquer que sejam as razões alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente 
divulgado.

6.6.3. Não serão aceitas inscrições via fax, correio eletrônico ou por qualquer outra via que não 
especificada neste Edital.

6.6.4. A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma, ainda que tenha sido efetuada
em duplicidade, nem haverá parcelamento da mesma. A taxa só será devolvida em caso de 
cancelamento do certame.

6.6.5. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do 
Formulário de Solicitação de Inscrição e escolha do cargo pretendido.

6.6.6. O candidato que fizer qualquer declaração falsa ou inexata ao se inscrever ou que não 
possa satisfazer todas as condições enumeradas neste Edital, terá cancelada sua inscrição e 
serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que tenha sido aprovado nas provas.

6.6.7. O candidato deverá manter sob sua guarda uma cópia do comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição, por questões de segurança e para esclarecimentos de eventuais dúvidas.
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6.6.8. O CEPUERJ não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por 
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transmissão de dados. 

6.6.9. O simples recolhimento da taxa de inscrição na agência bancária não significa que a 
inscrição no concurso tenha sido efetivada. A efetivação será comprovada através do 
recebimento do crédito do pagamento pela instituição bancária e do recebimento da 
documentação exigida, quando for o caso.

6.6.10. Não será aceito depósito em conta corrente, agendamento de pagamento, ordem 
de pagamento ou pagamento após a data de vencimento, constante do boleto bancário.

6.6.11. Após a identificação do recebimento do pagamento do boleto bancário referente a taxa de 
inscrição pelo CEPUERJ, o boleto bancário ficará indisponível para impressão. Assim sendo, o
candidato poderá após 72 horas de ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição, confirmar se o 
mesmo foi creditado corretamente, da seguinte maneira:

a) Acessar o endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link 
Prefeitura Municipal de Itaguaí 2011;

b) Digitar o CPF, senha e código Captcha e enviar. Escolher a opção Situação do Boleto. Neste 
momento, caso o pagamento tenha sido recebido, aparecerá a mensagem: “Você já se 
encontra em nosso cadastro e seu pagamento foi recebido com sucesso”.

6.6.12. Caso o candidato não possua acesso à internet, poderá verificar a situação de seu 
pagamento, de 2ª a 6ª feira – dias úteis, no horário de 10 às 17 horas, comparecendo:

ØPrefeitura Municipal de Itaguaí – Teatro Municipal de Itaguaí, situado à Rua Amélia 
Louzada, 311, centro; 

ØCampus da UERJ, situado à Rua São Francisco Xavier, 524, 1º andar, sala 1006, bloco A.

7. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

7.1. O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) estará disponível no endereço eletrônico 
http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link Prefeitura Municipal de Itaguaí 2011, opção 
Cartão de Confirmação de Inscrição, a partir das 14 horas, do dia 19/09/2011. 

7.2. É dever do candidato a conferência dos dados impressos no Cartão de Confirmação de Inscrição 
(CCI). Os eventuais erros de digitação como nome, identidade, etc. deverão ser corrigidos até as 19 
horas do último dia de inscrição no site do concurso. Após esta data e horário, os eventuais erros serão 
corrigidos na sala de realização da prova, através do preenchimento da Ata de Sala. 
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7.3. Caso o candidato não possua acesso à internet para obtenção ou correção de dados do CCI, o 
mesmo poderá de 2ª a 6ª feira – dias úteis, no horário de 10 as 17 horas, comparecer:

ØPrefeitura Municipal de Itaguaí – Teatro Municipal de Itaguaí, situado à Rua Amélia 
Louzada, 311, centro;

ØCampus da UERJ, situado à Rua São Francisco Xavier, 524, 1º andar, sala 1006, bloco A.

7.4. O candidato deverá imprimir o Cartão de Confirmação (CCI) e portá-lo no dia de realização das 
provas. 

7.5. As informações obtidas por meio de contato telefônico junto à Coordenadoria de Processos 
Seletivos ou a Prefeitura Municipal de Itaguaí não se revestem de caráter oficial, devendo o candidato 
utilizar-se dos meios indicados no presente Edital para informar-se sobre as datas, locais e horários de 
realização das provas.

7.6. Somente será permitida a realização das provas na respectiva data, horário e no local definido no 
CCI. Excepcionalmente será permitida a realização da prova em local diverso do que consta no CCI, 
nos casos previstos nos subitens 9.4.25 e 9.4.26.

7.7. O candidato que não efetuar as correções de dados pessoais até o último dia de inscrição ou no dia 
de realização da prova, arcará com as consequências advindas de sua omissão.

8. DAS ETAPAS DO CONCURSO

8.1. O Concurso compreenderá as seguintes etapas: Prova Objetiva, Prova de Títulos e Exame Médico 
Admissional, conforme quadro a seguir:  
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   CARGOS ETAPAS / 
TIPO DE 
PROVA 

Nº de 
QUESTÕES 

TOTAL 
DE 

PONTOS 

Advogado / Assistente Social / Cirurgião Dentista / Cirurgiao 
Dentista Bucomaxilofacial / Contador / Enfermeiro / Farmacêutico 
/ Fisioterapeuta / Fonoaudiólogo / Médico: Angiologista, 
Anestesista, Cardiologista, Cirurgião Geral, Clínica Médica, 
Dermatologista, Endocrinologista, Gastro/Endoscopia,  
Ginecologista/Obstetrícia, Hemoterapeuta – Hematologista,  
Intensivista, Mastologista, Medicina do Trabalho, Neonatologista, 
Neurologista, Ortopedista, Ortopedista – Traumatologista,  
Otorrinolaringologista, Pediatra, Pneumologista, Psiquiatra, 
Radiologista, Reumatologista, Sanitarista, Ultra-Sonografia,  
Urologista, Veterinário / Nutricionista /  Psicólogo /  Terapeuta 
Ocupacional / Engenheiro Agrônomo / Engenheiro Florestal / 
Biólogo / Orientador Educacional / Supervisor Educacional / 
Biblioteconomista. 

 

I – Objetiva 

II - Títulos 

III - Exame 
Admissional 

 

 

 

TOTAL                                                     

 

50 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

 

140 

   65 

-- 

 

 

 

 

205 
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9. DAS PROVAS 

9.1. DA PROVA OBJETIVA (Etapa I – Todos os cargos) – Eliminatória  e Classificatória 

9.1.1 A Prova Objetiva está prevista para ser realizada no dia 24/09/2011, às 9:00 horas, no 
Rio de Janeiro e terá a duração de 4 (quatro) horas.

9.1.2. A data prevista para a realização das provas poderá ser alterada, pois dependerá da 
disponibilidade de locais adequados à realização das mesmas. No Cartão de Confirmação de 
Inscrição serão informados os locais, o horário e a data definitiva da prova.

9.1.3. As Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, constarão de questões do tipo 
múltipla escolha, cada uma delas contendo 4 (quatro) opções de resposta e 1 (uma) única 
resposta correta, conforme quadro abaixo:
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Professor DE – 4: História, Matemática, Português, Geografia, 
Educação Física, Ciências Físicas e Biológicas, Literatura, Artes, 
Música, Inglês. 

I – Objetiva 

II - Títulos 

III – Exame 
Admissional 

 

TOTAL  

50 

-- 

-- 

-- 

150 

   65 

-- 

 

 

215 

 

Cargos: Advogado / Assistente Social / Biólogo /  Biblioteconomista  /  Cirurgião Dentista / Cirurgiao Dentista 
Bucomaxilo / Contador / Enfermeiro / Engenheiro Agrônomo  / Engenheiro Florestal  / Farmacêutico / 
Fisioterapeuta / Fonoaudiólogo / Médico Veterinário /  Nutricionista / Orientador Educacional  /  Psicólogo / 
Supervisor Educacional / Terapeuta Ocupacional . 

Conteúdo da prova Nº de Questões Peso de cada 
questão 

Total de Pontos 

Língua Portuguesa – LP 10 02 20 

Conhecimentos Específicos - CE 40 03 120 

TOTAL  50  140 
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Cargos: Médico: Angiologista, Anestesista, Cardiologista, Cirurgião Geral, Dermatologista, Endocrinologista, 
Gastro/Endoscopia, Ginecologista/Obstetrícia, Hemoterapeuta – Hematologista, Intensivista, Mastologista, 
Medicina do Trabalho, Neonatologista, Neurologista, Ortopedista, Ortopedista – Traumatologista,  
Otorrinolaringologista, Pediatra, Pneumologista, P siquiatra, Radiologista, Reumatologista, Sanitarista, Ultra -
Sonografia,  Urologista. 

Conteúdo da prova Nº de Questões Peso de cada 
questão 

Total de Pontos 

Língua Portuguesa – LP 10 02 20 

Clínica Médica - CM 10 03 30 

Conhecimentos Específicos - CE 30 03 90 

TOTAL 50  140 

 

Cargo: Médico - Clínica Médica 

Conteúdo da prova Nº de Questões Peso de cada 
questão 

Total de Pontos 

Língua Portuguesa – LP 10 02 20 

Conhecimentos Específicos - CE 40 03 120 

TOTAL 50  140 
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9.1.4. Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota igual 
ou superior a 50% (cinquenta) do total de pontos de cada cargo. 

9.1.5. As questões da Prova Objetiva serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático 
e as referências bibliográficas sugeridas que constam do Anexo II deste Edital.

9.1.6. Se houver empate na nota da Prova Objetiva, serão considerados para fins de desempate, 
os seguintes critérios, na ordem descrita a seguir: 

Para os cargos: Advogado / Assistente Social / Biólogo / Biblioteconomista / Cirurgião Dentista / Cirurgião 
Dentista Bucomaxilofacial / Contador / Enfermeiro / Engenheiro Agrônomo / Engenheiro Florestal / 
Farmacêutico / Fisioterapeuta / Fonoaudiólogo / Nutricionista / Orientador Educacional / Psicólogo / 
Supervisor Educacional / Terapeuta Ocupacional / Veterinário.

1º - ter obtido maior número de pontos no conteúdo de Conhecimentos Específicos (CE) 

2º - ter obtido maior número de pontos no conteúdo de Língua Portuguesa (LP);

3º - ser mais idoso, considerando dia, mês e ano de nascimento.

CEPUERJ
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Cargo: Professor DE – 4: Artes, C iências Fís icas e Biológicas, Educação Física,  Geografia, História, Inglês, 
Literatura, Matemática, Música, Português. 

Conteúdo da prova Nº de Questões Peso de cada 
questão 

Total de Pontos 

Língua Portuguesa – LP 10 02 20 

Conhecimentos Pedagógicos - 
CP 

15 02 30 

Conhecimentos Específicos - CE 25 04 100 

TOTAL 50  150 
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Para os cargos: Médico: Angiologista, Anestesista, Cardiologista, Cirurgião Geral, 
Dermatologista, Endocrinologista, Gastro/Endoscopia, Ginecologista/Obstetrícia, Intensivista, 
Hemoterapeuta – Hematologista, Mastologista, Medicina do Trabalho, Neonatologista, 
Neurologista, Ortopedista, Ortopedista – Traumatologista,  Otorrinolaringologista, Pediatra, 
Pneumologista, Psiquiatra, Radiologista, Reumatologista, Sanitarista, Ultra-Sonografia,  
Urologista.

1º - ter obtido maior número de pontos no conteúdo de Conhecimentos Específicos (CE)

2º - ter obtido maior número de pontos no conteúdo de Clínica Médica (CM); 

3º - ter obtido maior número de pontos no conteúdo de Língua Portuguesa (LP); 

4º - ser mais idoso, considerando dia, mês e ano de nascimento.

Para o cargo: Médico - Clínica Médica

1º - ter obtido maior número de pontos no conteúdo de Conhecimentos Específicos (CE)

2º - ter obtido maior número de pontos no conteúdo de Língua Portuguesa (LP); 

3º - ser mais idoso, considerando dia, mês e ano de nascimento.

Para os cargos: Professor DE – 4: Artes, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física, Geografia, 
História, Inglês, Literatura, Matemática, Música, Português.

1º - ter obtido maior número de pontos no conteúdo de Conhecimentos Específicos (CE);

2º - ter obtido maior número de pontos no conteúdo de Conhecimentos Pedagógicos (CP)

3º - ter obtido maior número de pontos no conteúdo de Língua Portuguesa (LP);

4º - ser mais idoso, considerando dia, mês e ano de nascimento.

9.1.7. Os resultados desta etapa serão divulgados no dia 10/10/2011, às 16 horas, no 
endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, link Prefeitura Municipal de Itaguaí 2011. 
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9.1.8. A listagem de pontuação obedecerá a seguinte legenda:

APROVADO 2ª ETAPA – atendeu ao critério descrito nos subitens 9.1.4 e 9.1.6 e deverá 
entregar a Prova de Títulos, conforme o cargo pretendido;

APROVADO - atendeu ao critério descrito nos subitens 9.1.4 e 9.1.6, mas não se encontra 
dentro do número de candidatos que deverá entregar a Prova de Títulos, conforme o cargo 
pretendido (ver 9.2.2);

REPROVADO – não atendeu ao critério descrito nos subitens 9.1.4 e 9.1.6;

ELIMINADO – faltou à prova ou desistiu de prestar o concurso.

9.2. DA PROVA DE TÍTULOS (Etapa II) – Classificatória

9.2.1. Esta etapa será de caráter classificatório e valerá 65 (sessenta e cinco) pontos como 
pontuação máxima, conforme modelo constante do Anexo III. 

9.2.2. Somente participarão desta etapa os candidatos aprovados na Prova Objetiva, até duas 
vezes o número de vagas de cada cargo com os critérios de desempate aplicados.

9.2.3. Os candidatos deverão entregar seus títulos, 10 às 17 horas, exceto fins de semana, 
feriados e pontos facultativos no período de 13 a 17/10/2011, nos seguintes locais: CEPUERJ, 
sala 1002 - Protocolo, 1º andar, Bloco A, Pavilhão João Lyra Filho, Rua São Francisco Xavier, 
524, Maracanã, das ou Posto de Inscrição de Itaguaí no Teatro Municipal de Itaguaí, Rua Amélia 
Louzada, 311, Centro – Itaguaí.

9.2.4. No período acima, o candidato deverá entregar as cópias autenticadas ou cópias simples 
acompanhadas dos originais dos documentos solicitados visando à autenticação. Os 
documentos anteriormente descritos deverão estar acompanhados do formulário próprio, 
conforme modelo constante do Anexo III, a ser obtido no endereço eletrônico 
http://www.cepuerj.uerj.br. 

9.2.5. Os candidatos que não entregarem a Prova de Títulos, no prazo e locais determinado, 
receberão nota zero na referida prova. 

9.2.6. Não será permitido o recebimento dos documentos posteriormente ao período 
anteriormente descrito. 

9.2.7. As notas obtidas na Prova de Títulos serão divulgadas no dia 04/11/2011, a partir das 14h, 
no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, exceto feriados e pontos facultativos:
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9.3. DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL( Etapa III) – Eliminatório

9.3.1. O exame médico admissional será realizado pelos candidatos selecionados de acordo 
com o número de vagas descrito no subitem 2.2 e terá por objetivo avaliar as condições físicas e 
mentais, consideradas as exigências das atividades inerentes ao cargo.

9.3.2. A convocação e o exame médico serão realizados pela Prefeitura Municipal de Itaguaí, em 
local a ser designado à época. 

9.3.4. O candidato uma vez convocado, se residir em local diverso, deverá se deslocar para o 
município de Itaguaí, com recursos próprios.

9.3.5. No exame médico não serão atribuídas notas, sendo o candidato apenas qualificado como 
“apto” ou “inapto”.

9.3.7. O candidato será eliminado desta etapa e do processo seletivo:

a) se não comparecer ao exame médico;

b) se for considerado inapto no exame médico;

c) se não atender as exigências e prazos estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Itaguaí.

9.3.8. Os candidatos convocados para a realização do exame médico deverão portar a carteira 
de identidade original com a qual se inscreveram.

9.3.9. Se algum candidato for considerado “inapto”, será convocado para avaliação médica o 
candidato de classificação subsequente e assim sucessivamente, até que todas as vagas 
estejam preenchidas.

9.4. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

9.4.1. O candidato deverá comparecer ao local destinado à realização das provas, com 
antecedência mínima de uma hora do horário fixado para seu início, portando caneta 
esferográfica transparente (tinta azul ou preta), cartão de confirmação de inscrição (CCI) e 
documento de identidade original informado no ato da inscrição.  

9.4.2. Não serão aceitas fotocópias nem protocolos de documentos sem foto como documento 
de identificação. Os documentos a serem apresentados deverão estar em boas condições, de 
forma a permitirem, com clareza, a identificação do candidato.

9.4.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia de realização das provas, o 
documento de identidade original, em virtude de roubo, furto ou perda, deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias. 
Nestes casos, o candidato será submetido a identificação especial (coleta de dados do 
candidato, assinatura e impressão digital) em formulário próprio.
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9.4.4. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios 
Militares e pelo Corpo de Bombeiro Militar; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc); passaporte, certificado de reservista, carteiras 
funcionais do Ministério Público e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgão 
público que, por Lei Federal, valem como identidade; carteira de trabalho, carteira nacional de 
habilitação (somente o modelo novo, com foto).

9.4.5. O candidato não poderá alegar desconhecimento do local de realização da prova, data e 
horário como justificativa de sua ausência.  O não comparecimento às provas, qualquer que seja 
o motivo alegado, caracterizará desistência do candidato.

9.4.6. Ao candidato só será permitida a realização das provas em data, local e horário constantes 
no cartão de confirmação de inscrição (CCI) ou no site do CEPUERJ, não havendo, portanto, 
segunda chamada das provas.

9.4.7. Não será admitido ingresso de candidato ao local de realização das provas após o horário 
fixado para seu início. Os portões dos locais de prova serão fechados impreterivelmente às 9:00 
horas.  

9.4.8. O cartão-resposta será considerado como documento único e definitivo para efeito de 
correção das provas objetivas, devendo ser preenchido corretamente pelo candidato, de acordo 
com as instruções contidas na contracapa da prova, não sendo substituído em hipótese alguma 
por erro do candidato no preenchimento.

9.4.9. Por ocasião do recebimento do cartão-resposta, o candidato será solicitado a registrar, em 
campo próprio do referido cartão-resposta, sua assinatura e transcrição de frase. Este 
procedimento servirá para eventual necessidade posterior de confirmação de sua identidade. 
Caso haja recusa em cumprir este procedimento, o candidato será eliminado do concurso.

9.4.10. Nenhuma marcação deverá ser realizada no cartão-resposta fora do campo destinado a 
marcação das respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lido pelo sistema de 
leitura, prejudicando assim, o desempenho do candidato.

9.4.11. As marcações feitas incorretamente no cartão-resposta são de inteira responsabilidade 
do candidato.

9.4.12. Não será permitida a marcação do cartão-resposta por outra pessoa que não seja o 
candidato, salvo o caso de o mesmo ter solicitado condições especiais, conforme subitens 9.4.25 
e 9.4.26, mediante autorização da Coordenação de Processos Seletivos.

9.4.13. Será atribuída nota zero à questão que, no cartão-resposta, não estiver assinalada, que 
contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível ou com campo 
de marcação não preenchido integralmente.
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9.4.4. Os candidatos deverão conferir seus dados pessoais impressos no cartão-resposta, tais 
como, nome, número de inscrição, cargo e identidade. Caso o candidato identifique erros durante 
a conferência das informações contidas no cartão-resposta da Prova Objetiva, estes deverão ser 
informados imediatamente ao fiscal de sala.

9.4.15. Os candidatos poderão ser identificados digitalmente nas respectivas salas da prova, 
através de sistema específico. 

9.4.16. Os celulares, relógios (digitais e analógicos) e outros dispositivos eletrônicos serão 
obrigatoriamente desligados e ficarão de posse do candidato em envelope lacrado, para garantir 
a lisura do certame até a saída do candidato do local de prova. Caso o candidato se recuse a 
lacrar o celular, relógio ou outros dispositivos, violar o envelope sem autorização, ou ainda se o 
telefone celular tocar durante a realização da prova, o fato será registrado na Ata de Sala e o 
candidato será eliminado do certame.

9.4.17. Ao término da prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal de sala o 
cartão-resposta da Prova Objetiva, podendo levar consigo o referido caderno de prova. O 
candidato que não devolver o cartão-resposta estará automaticamente eliminado do concurso.
9.4.18. Não haverá, qualquer que seja o motivo alegado, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação da prova em virtude de afastamento do candidato da sala de prova.

9.4.19. Não será permitida, em hipótese alguma, consulta a livros, revistas, texto, notas, códigos, 
folhetos ou assemelhados. Tampouco será permitida a utilização de quaisquer aparelhos 
eletrônicos, tais como máquinas de calcular, agendas, relógios com calculadora, walkman, 
gravador, pager, palm top, I-pods, I-pads, telefone celular, receptores que possibilitem 
comunicações a distância, sob pena de desclassificação. 

9.4.20. O candidato para se retirar do recinto das provas, somente poderá fazê-lo com a devida 
autorização da coordenação e acompanhamento de fiscal.

9.4.21. Por motivo de segurança, os candidatos só poderão ausentar-se, definitivamente, do 
recinto das provas após 60 minutos contados a partir do efetivo início das mesmas.

9.4.22. Ao final das provas, os 3 (três) últimos candidatos só serão liberados após todos terem
terminado ou encerrado o período de realização da prova, assinando a Ata de Prova, atestando, 
assim, a idoneidade da finalização da prova.

9.4.23. O candidato que não observar o disposto nos subitens 9.4.15, 9.4.16, 9.4.19, 9.4.20, 
9.4.21 e 9.4.22, deverá assinar o Termo de Ocorrência do Concurso. Caso o candidato se negue 
a assinar o documento, o fato será relatado no referido Termo de Ocorrência e assinado pelos 
fiscais de sala e pelo Coordenador Local.
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 9.4.24. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda da criança. O tempo de realização da prova não será estendido, tendo 
em vista o afastamento da candidata para a amamentação. A amamentação se dará nos 
momentos que se fizerem necessários, não tendo a candidata, neste momento, a companhia do 
seu acompanhante, mas sim de um fiscal.

9.4.25. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova, deverá 
além de assinalar no Formulário de Solicitação de Inscrição, enviar ao CEPUERJ/Coordenação 
de Processos Seletivos, Caixa Postal 46.520, Agência Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20.551-970, através de carta registrada com AR, requerimento com exposição de motivos, 
acompanhado de atestado médico original (com assinatura e número do registro profissional) até 
o dia 19/09/2011 (data da postagem).
9.4.26. O candidato que, à época de realização da Prova, estiver com doença infectocontagiosa 
que demande isolamento ou necessite de cuidados médicos especiais que comprovadamente 
impeçam o deslocamento ao campus da Uerj, deverá entrar em contato com o 
CEPUERJ/Coordenação de Processos Seletivos, através do Teleatendimento   (2334-0639), do 
dia 21/09 até as 12 horas do dia 22/09/2011. Obedecendo-se critérios de viabilidade e de 
razoabilidade, o CEPUERJ avaliará individualmente cada caso, no que tange à possibilidade de 
atender à demanda criada, o que poderá implicar mudança do local de realização da Prova.

9.4.27. Não serão concedidas condições especiais para a realização das provas ao candidato 
que não as solicitar no prazo determinado no subitem 9.4.25 e 9.4.26.

9.4.28. A solicitação de condições especiais para a realização das provas será atendida 
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.

10. DA DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS DA PROVA OBJETIVA E DOS RECURSOS

10.1. O gabarito da Prova Objetiva será divulgado no dia 26/09/2011, a partir das 14h, no endereço 
eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link Prefeitura Municipal de Itaguaí 
2011 e nos quadros de avisos do CEPUERJ – Rua São Francisco Xavier, nº 524, Bloco A -  1º andar -  
Maracanã – Rio de Janeiro – RJ.

10.2. O candidato poderá solicitar recurso das Provas Objetivas e de Títulos, de acordo com as datas 
descritas a seguir:

ØProva Objetiva (todos os cargos) – das 16h do dia 26/09 as 17h do dia 28/09/2011;
ØProva de Títulos: - das 16h do dia 04/11 as 17h do dia 08/11/2011;

10.2.1. Os recursos das Provas serão realizados por candidato, constando todas as questões que 
desejar recorrer ou os motivos pelos quais está insatisfeito com a nota divulgada. 

CEPUERJ
CONCURSOS

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Produção da Uerj

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ - NÍVEL SUPERIOR

CEPUERJ
CONCURSOS

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Produção da Uerj

36



10.2.2 O recurso da Prova Objetiva deverá constar a indicação precisa daquilo em que o 
candidato se julgar prejudicado, tomando por base apenas às referências bibliográficas 
sugeridas constantes do Anexo I, com indicação obrigatória do(s) título(s) da(s) referência(s), 
do(s) capítulo(s) e da(s) página(s) onde o fundamento do recurso é encontrado.

10.2.3. Os candidatos deverão adotar os procedimentos descritos abaixo para solicitar recursos:

a) Acessar o endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento e o 
link Prefeitura Municipal de Itaguaí 2011, onde estará disponível o modelo do Formulário de 
Solicitação de Recurso e o boleto de pagamento da taxa de recurso, no valor de R$ 22,00.
b) Digitar o CPF, senha, código Captcha e enviar. Escolher a opção Solicitação de Recurso e 
clicar no botão Enviar;
c) Preencher corretamente todos os campos do Formulário de Solicitação de Recurso 
discriminando as questões que são objeto de recurso e, enviá-lo através do botão específico 
(ENVIAR);
d) Aguardar a geração completa do boleto bancário para pagamento da taxa de recurso e 
imprimir o referido boleto em papel A4;
e) Efetuar o pagamento até a data de vencimento, em espécie, em qualquer Instituição 
Bancária, nos caixas eletrônicos ou nos serviços bancários na internet;
g) Caso o candidato não possua acesso à internet para solicitação de recursos, o mesmo 
poderá comparecer ao Campus da UERJ, situado à Rua São Francisco Xavier, 524, 1º andar, 
sala 1006, bloco A ou na Prefeitura Municipal de Itaguaí, no horário de 10 às 17 horas, de 2ª a 
6ª feira – dias úteis.
h) Os candidatos que tiverem obtido isenção da taxa de inscrição estão isentos do 
pagamento da taxa de recursos.

10.3. Não será aceito recurso por via postal, telegrama, fax ou qualquer outro meio que não seja o 
especificado neste Edital, qual seja o site do CEPUERJ disponível 24 horas por dia no período de 
solicitação de recurso.

10.4. Será indeferido, liminarmente, o recurso que:
a) não estiver fundamentado nas referências bibliográficas sugeridas indicadas no Anexo I; 
b) for interposto fora do período acima descrito;
c) não for constatado o pagamento da taxa de recurso no período definido e horário de 

pagamento bancário dos serviços de internet.

10.5. Após o julgamento dos recursos, o gabarito inicialmente divulgado poderá ser alterado e as 
provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial. Os pontos correspondentes às questões 
porventura anuladas serão atribuídos indistintamente a todos os candidatos, que não os obtiveram na 
correção inicial.

10.6. A decisão final da Banca Examinadora quanto ao gabarito da Prova Objetiva constitui última 
instância para recursos e revisão, sendo ela soberana em suas decisões, razão pela qual serão 
indeferidos, liminarmente, recursos ou revisões adicionais.
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10.7. Os resultados dos recursos estarão à disposição dos candidatos para ciência, no 
0 

CEPUERJ, Pav. João Lyra Filho, 1 andar, bloco A, sala 1006, das 10 às 17 horas, conforme 
descrito abaixo:

ØProva Objetiva: 10/10/2011;
ØProva de Títulos: 18/11/2011;
         

10.8. A taxa de recurso não será devolvida, sob nenhuma alegação.

10.9. Caso haja provimento dos pedidos de recursos referentes às provas, haverá divulgação de novo 
resultado a ser publicado no site do CEPUERJ.

11. DOS RESULTADOS DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

11.1. O resultado final do concurso será divulgado no dia 18/11/2011, a partir das 14 horas, no 
endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link Prefeitura Municipal de 
Itaguaí 2011: 

11.2. A classificação final dos candidatos será obtida através do somatório de todas as notas obtidas 
em cada uma das etapas realizadas. 

11.3. Se houver empate na classificação final, serão considerados para fins de desempate, os 
seguintes critérios, na ordem descrita a seguir:

1º - ter obtido maior número de pontos na prova Objetiva;

2º - ter obtido maior número de pontos na Prova de Títulos;

3º - ser mais idoso, considerando dia, mês e ano de nascimento.

11.4. A listagem de pontuação obedecerá à seguinte legenda:

a) SELECIONADO - atendeu ao critério especificado em cada etapa e encontra-se dentro do 
número de vagas prevista no subitem 2.2,

b) APROVADO – atendeu ao critério especificado em cada etapa, mas não se encontra dentro do 
número de vagas prevista no subitem 2.2,

c) REPROVADO – não atendeu aos critérios especificados em uma das etapas de prova;
d) ELIMINADO – faltou à prova ou desistiu de prestar o concurso ou deixou de atender as 

determinações previstas quando da realização da prova.
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12. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

12.1. Os resultados oficiais do concurso serão homologados em até um mês após a divulgação dos 
resultados no Diário Oficial do Município de Itaguaí.

12.2. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos a partir da data de publicação no Diário Oficial 
do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério da Prefeitura Municipal 
de Itaguaí.

12.3. Dentro da validade do Concurso Público que trata o subitem 12.2, a Prefeitura Municipal de 
Itaguaí, poderá disponibilizar novas vagas para provimento, mediante autorização do Prefeito.

12.4. O candidato selecionado de acordo com o número de vagas, será convocado para contratação e 
deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Certidão de nascimento ou casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
b) Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação 
eleitoral;
c) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo 
masculino;
d) Cédula de Identidade;
e) CPF;
f) Documento de inscrição no PIS ou PASEP, se houver;
g) 2 fotos 3x4 recentes;
h) Declaração de acumulação de cargo ou função pública, quando for o caso, ou sua negativa;
i) Diploma de conclusão do ensino fundamental e cursos exigidos, quando for o caso;
j) Carteira do conselho regional e certidão de regularidade, quando for o caso.

12.5. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias ou xerocópias não 
autenticadas.

12.6. Os candidatos que não apresentarem os documentos no prazo previsto, serão desclassificados e 
excluídos do Concurso Público para todos os fins.

12.7. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para a contratação até a data da convocação 
ou a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará cancelamento da inscrição do 
candidato, sua eliminação do respectivo Concurso Público e anulação de todos os atos com respeito a 
ele praticados ainda que já tenha sido publicado os resultados finais, sem prejuízo das sanções legais 
cabíveis.

12.8. A convocação para cada cargo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 
candidatos, de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Itaguaí do Estado do Rio de 
Janeiro e será realizada no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da homologação 
do resultado final publicado no Diário Oficial.
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12.9. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos para a contratação nos cargos 
conforme subitem 12.4, serão exigidos apenas dos candidatos selecionados e convocados para início 
das atividades.

12.10. O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos citados no item 5 deste Edital e os 
exigidos no item 12.4, perderá o direito à vaga.

13. DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

13.1. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

I - assiduidade e pontualidade;
II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa;
IV - produtividade;
V - responsabilidade;
VI - respeito e compromisso para com a instituição;
VII - aptidão funcional;
VIII - relações humanas no trabalho.

13.2. Doze meses antes de findo o estágio probatório, a avaliação do desempenho do servidor, será
realizada por órgão competente da Prefeitura Municipal de Itaguaí, sendo submetida à homologação 
do Prefeito.

13.3. Uma vez demonstrada aptidão funcional, no prazo de que trata o subitem anterior, o servidor, 4 
(quatro) meses antes do término do estágio, será submetido a avaliação final e, aprovado, terá 
homologado o estágio probatório.

13.4. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao 
cargo anteriormente ocupado.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Não será permitido ao candidato entrar na sala de prova portando armas, celulares, relógios 
digitais ou analógicos, aparelhos eletrônicos de qualquer espécie, como também, o uso de óculos 
escuros ou quaisquer acessórios como bonés, chapéu, gorro, etc ou protetores auriculares.

14.2. São de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a atualização de 
seu endereço residencial enquanto o Concurso Público estiver dentro do prazo de validade, não se 
responsabilizando a Prefeitura Municipal de Itaguaí e o CEPUERJ/UERJ por eventuais prejuízos que 
possa sofrer o candidato, em decorrência de informações incorretas ou insuficientes.
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14.3. Não será permitido ao candidato fumar no local da prova, conforme Lei nº 5.517 de 17/08/2009 e 
Decreto nº 41.121 de 16/11/2009.

14.4. Será excluído do Concurso Público, em qualquer de suas fases, o candidato que:

a) apresentar-se após o horário estabelecido, não sendo admitida qualquer tolerância;
b) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar documento de identificação, para realizar as provas;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal após ter assinado a lista de 
frequência;
e) ausentar-se do local de provas antes de decorrido sessenta minutos do início das provas;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não o 
autorizado pelo CEPUERJ.
g) ausentar-se da sala de provas levando o cartão-resposta, caderno da Prova de Redação, ou 
outros materiais não permitidos, sem autorização;
h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
i) utilizar-se de processos ilícitos na realização das provas, comprováveis por meio eletrônico, 
estatístico, mecânico, visual ou grafotécnico, ainda que a constatação ocorra posteriormente;
j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação ou 
impresso não permitidos ou máquina calculadora ou similar;
k) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone 
celular, relógios digitais ou analógicos, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 
receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares;
l) comportar-se de modo a perturbar a realização das provas pelos demais candidato, causando 
evidente prejuízo a estes;
m) deixar de assinar a lista de presença; 
n) deixar de apresentar os documentos solicitados no prazo estabelecido;
o) não observar as disposições deste Edital.

14.5. A exclusão do Concurso Público de um candidato pelas razões indicadas neste Edital será 
publicada no Diário Oficial do Município de Itaguaí.

14.6. Decorridos 5 (cinco) anos da realização do Concurso Público, todos os documentos e processos 
a ele relativos serão incinerados, independente de qualquer formalidade.

14.7. O CEPUERJ não fornecerá declarações de aprovação no certame, valendo como declaração, a 
publicação do resultado final no Diário Oficial do Município de Itaguaí.

14.8. A constatação, a qualquer tempo, de que o candidato prestou qualquer informação fraudulenta, 
acarretará sua eliminação deste Concurso Público. No caso de já ter tomado posse, será eliminado, 
após assegurado o direito de ampla defesa, sem prejuízo das demais medidas judiciais e extrajudiciais 
cabíveis ao caso.

14.9. É de inteira responsabilidade do candidato, manter seu endereço atualizado junto a Prefeitura 
Municipal de Itaguaí, a fim de viabilizar contatos necessários para nomeação e posse. As alterações 
deverão ser realizadas na sede da Prefeitura Municipal de Itaguaí através de requerimento específico.
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14.10. A Prefeitura Municipal de Itaguaí e o CEPUERJ não se responsabilizam por eventuais prejuízos 
aos candidatos que não atualizarem seu endereço, se o mesmo for de difícil acesso, se a 
correspondência for devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento de endereço e/ou com 
erro e por correspondência recebida por terceiros.

14.11. Na hipótese de se verificar falhas de impressão nas provas após a sua distribuição, o 
Coordenador Local, antes do início da mesma providenciará a sua substituição.

14.12. Caso não haja cadernos suficientes para a devida substituição, o Coordenador Local realizará a 
leitura dos itens onde ocorram falhas, usando assim, um caderno de questões completo.

14.13. Se a identificação de erros for verificada após o início da prova, o Coordenador Local, após 
contato com o CEPUERJ, estabelecerá prazo para a compensação do tempo usado para a 
regularização do caderno. 

14.14. O CEPUERJ divulgará, sempre que necessário, editais, normas complementares e avisos 
oficiais sobre o Concurso, que passarão a integrar o presente Edital.

14.15. O CEPUERJ e a Prefeitura Municipal de Itaguaí não se responsabilizam por cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes a este concurso.

14.16. As despesas relativas a participação do candidato no Concurso Público e a sua apresentação 
para a contratação e exercício correrão as expensas do próprio candidato.

14.17. Todos os horários citados neste Edital referem-se à hora oficial de Brasília.

14.18. Não haverá justificativa para o não cumprimento dos prazos determinados, nem serão aceitos 
documentos após as datas estabelecidas.

14.19. Os casos omissos serão decididos pela Prefeitura Municipal de Itaguaí e o Centro de Produção 
da UERJ.
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 15. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

DICAS IMPORTANTES

ØAo acessar o endereço eletrônico do CEPUERJ (http://www.cepuerj.uerj.br) atualize sempre a 
página, de modo a poder obter novas informações inseridas;

ØTodos os materiais disponíveis na página para consulta estarão em formato PDF, portanto é 
necessário que você tenha instalado em seu computador o Acrobat Reader;

ØRecomenda-se que o candidato chegue ao local de realização das provas com antecedência 
mínima de uma hora do horário fixado para início das mesmas, devendo estar de posse de 
documento de identidade, do cartão de confirmação de inscrição (CCI) e de caneta 
esferográfica transparente (tinta azul ou preta);

ØAs provas objetivas terão duração de até 4 (quatro) horas, conforme o cargo e o candidato não 
poderá se ausentar da sala para comprar água ou alimentos. Assim, na sala de realização da 
prova, será permitida a entrada de garrafas de água, biscoitos, barras de cereais, balas e 
assemelhados, juntamente com saco plástico para a coleta de descartes;

ØPara os usuários de medicamentos de uso contínuo, recomenda-se trazê-los nos dias de 
provas se necessário for, pois não será permitido afastamento temporário para comprá-los 
durante a realização das mesmas;

ØHaverá, no dia de realização das Provas, um médico de plantão e medicamentos básicos para 
atendimentos emergenciais.  
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ATIVIDADES PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

Inscrições on-line 15 a 24/08/2011 
Solicitação de isenção de taxa de inscrição 15 a 17/08/2011 
Resultado das solicitações de isenção de taxa de inscrição 22/08/2011 
Entrega de laudo médico PNE Até 24/08/2011 
Último dia para pagamento da taxa de inscrição 25/08/2011 
Solicitação de condições especiais para a prova Até 19/09/2011 
Impressão de cartão de confirmação de inscrição - CCI A partir de 19/09/2011 

Solicitação de cuidados médicos especiais 
21 a 22/09/2011 às 

12h 
Realização da Prova Objetiva  24/09/2011 
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva 26/09/2011 
Interposição de recursos ao gabarito da Prova objetiva 26 a 28/09/2011 
Resultado do recurso ao gabarito da Prova Objetiva 10/10/2011 
Entrega da Prova de Títulos 13 a 17/10/2011 
Divulgação das notas da Prova de Títulos 04/11/2011 
Interposição de Recursos a nota da Prova de Títulos 04 a 08/11/2011  
Resultado do recurso da Prova de Títulos e Resultado Final  18/11/10/2011 
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LOCALIZE-SE

CAMPUS DA UERJ
Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ

CENTRO DE PRODUÇÃO DA UERJ
Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ, Pavilhão João Lyra Filho, 1º Andar, Bloco A, 
Sala 1006.

COORDENADORIA DE PROCESSOS SELETIVOS
Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ, Pavilhão João Lyra Filho, 1º Andar, Bloco A, Sala 1028. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
Rua General Bocaiúva, 636 
Centro, Itaguaí - RJ

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO - CAC

O edital com as normas e procedimentos dos concursos organizados pelo CEPUERJ, encontram-se 
disponíveis para consulta e impressão no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br. Caso ainda 
persistam dúvidas, o candidato poderá entrar em contato através de e-mail, pessoalmente ou via 
teletatendimento:

E-mail: concursoscepuerj@yahoo.com.br ou coprosel@uerj.br.

Recepção - Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ, Pavilhão João Lyra Filho, 1º Andar, Bloco 
A, Sala 1006, 2ª a 6ª feira, das 9 às 18 horas.

Teleatendimento – 2334-0639, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas.
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 ANEXO I – MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA PNE E PROVA DE CAPACITAÇÃO FÍSICA

MODELO PNE

Atesto para fins de comprovação de inscrição no Concurso Público para a Prefeitura Municipal de 
Itaguaí que o Sr (a). _________________________, é portador (a) da deficiência _____________, 
grau ___________, nível _______ código CID ______________. Declaro ainda, que a deficiência 
apresentada pelo paciente é compatível com as atribuições do cargo ____________, descrita no Edital 
do concurso.

Data: ___/___/___                                    __________________________________

                                                                       Assinatura (Nome, CRM e Carimbo)
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ANEXO III – MODELO DE PROVA DE TÍTULOS

NÍVEL SUPERIOR 

FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE PROVA DE TÍTULOS 

NOME CANDIDATO (A):  

Nº INSCRIÇÃO:  

CARGO QUE CONCORRE:  
 

TÍTULOS VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

COMPROVANTES 

Experiência na área 
objeto do concurso em 
instituições públicas 
 
. de 1 a 3 anos 
. de 4 a 6 anos 
. de 7 a 10 anos 
. acima de 11 anos 

 
 
 
 

06 
09 
10 
15 

 
 
 
 

02 
01 
01 
01 

 
 
 
 

12 
09 
10 
15 

Experiência profissional 
na área objeto do 
concurso em instituições 
privadas 
 
. de 1 a 3 anos 
. de 4 a 6 anos 
. de 7 a 10 anos 
. acima de 11 anos 

 
 
 
 
 

04 
06 
09 
12 

 
 
 
 
 

02 
01 
01 
01 

 
 
 
 
 

08 
06 
09 
12 

 
 
 
 
 
 
Cópia da carteira de 
trabalho, contra-cheque, 
certidão/declaração que 
conste: 
 
Cargo exercido 
Período de exercício do 
cargo (com mês e ano) 
 

Cursos de formação 
continuada de até 45hs 
na área objeto do 
concurso, concluído até a 
data da apresentação dos 
títulos. 

 
 
 

04 
 

 
 
 

04 

 
 
 

16 

Diploma devidamente 
registrado ou 
Certificado de conclusão de 
curso, ou declaração de 
conclusão/inscrição em 
curso. 
 
 

 Curso superior em área 
diferente da área objeto 
do concurso 

 
05 

 
01 

 
 

05 
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Pós-graduação Lato 
sensu 
(especialização/residência 
médica) na área objeto do 
concurso, com no mínimo 
360 horas, concluída até 
a data da apresentação 
dos títulos. 

 
07 

 
01 

 
07 

 

Pós-graduação Lato -
sensu (especialização) na 
área objeto do con curso, 
com no mínimo 360 
horas, em curso até a 
data da apresentação dos 
títulos. 

 
 

05 

 
 

01 

 
 

05 

Mestrado na área de 
atuação, concluído até a 
data da apresentação dos 
Títulos. 

 
08 

 
01 

 
08 
 

Mestrado na área de 
atuação, em curso até a 
data da apresentação  dos 
Títulos. 

 
 

06 

 
01 

 
 

06 

Doutorado na área de 
atuação, concluído até a 
data da apresentação dos 
Títulos. 

 
11 

01  
 

11 

Doutorado na área de 
atuação, em curso até a 
data da apresentação dos 
Títulos. 

 
08 

01 08 

 

Publicação de artigo 
técnico-científico ou 
artístico-cultural em 
periódicos científicos 
impressos, na área objeto 
do concurso a qual o 
candidato concorre, com 
ISSN. 
 

03 02 06  
Cópia do artigo 

 
TOTAL 

   
80 
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Declaro, para os devidos fins, que estou ciente e de pleno acordo com as normas contidas no edital que 
regulamentou o presente concurso de provas e títulos e assumo total responsabilidade pela idoneidade 
do(s) documento(s) apresentado(s) e pela veracidade das informações prestadas neste formulário.

Data: _________/ ___________/2011

____________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

OBSERVAÇÃO: O candidato deverá entregar a Prova de Títulos, obedecendo aos seguintes 
procedimentos:

1 – Entregar Formulário da Prova de Títulos preenchido com os dados de identificaçãodo candidato e 
cargo ao qual concorre;

2 – Anexar ao formulário, os comprovantes autenticados em cartório ou por funcionário público;

3 – Os documentos deverão se grampeados ao formulário do lado esquerdo da folha, contendo no 
canto superior direito o número do item a que o documento se refere, vide exemplo abaixo:

4 – Não serão considerados para fins de pontuação, os documentos que não forem entregues 
conforme descrito acima, sem autenticação ou fora do prazo definido neste edital.

Grampo                                        Nº do documento – ex: 01 
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