
 
 

 

 PROCESSO SELETIVO 01/2018 

 

Edital de alteração da data da prova. 

 

O Prefeito Municipal de Queluz, através desde, torna pública que será alterada 

a data da prova do Processo Seletivo 01/2018 para o dia 18/03/2018 em 

cumprimento  à Lei Orgânica do Município de Queluz, em seu  Capítulo VIII 

– dos servidores municipais seção II – dos direitos e deveres dos servidores 

subseção II– da investidura artigo 178 –§ 4º - Os concursos públicos para 

preenchimento de cargos, empregos ou funções na Administração Municipal, 

não poderão ser realizados antes de decorridos 15 (quinze) dias do 

encerramento das inscrições, as quais deverão ser abertas por pelo menos 

(15) quinze dias da Lei Orgânica do Município de Queluz,  

 

.  

 
 

  Queluz, 06 de março de 2018. 
 

 
 

LAURINDO JOAQUIM DA SILVA GARCEZ 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

PROGRAMAS 
 

Conteúdo Geral para cargos de Nível Superior 
 

Cargos: Professor PEB I - Professor PEB II ARTES - Professor PEB II 
PORTUGUÊS-   

 
 

Tipo de Prova Conteúdo Número de Questões 

Objetiva 
 
 
 
 
 
  

Português 05 

Conhecimentos Gerais: 
Atualidades, História da Cidade e  

Lei Orgânica do Município de 
Queluz 

05 

Conhecimentos Específicos 10 

 
 
Português 
 
Compreensão e interpretação de textos nacionais. Figuras de linguagem. 
Ortografia: conceitos básicos. Orientações ortográficas, acentuação gráfica, 
dificuldades gráficas. Acentuação: conceitos básicos, acentuação tônica, 
acentuação gráfica, aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras 
básicas, as regras especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de 
pronomes oblíquos, acentos diferenciais, crase. Morfologia: estrutura e 
formação de palavras, conceitos básicos, processos de formação de palavras, 
derivação e composição, prefixos, sufixos, composição, tipos de composição, 
verbos regulares e irregulares, classes de palavras. Sintaxe: termos essenciais 
da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração e 
vocativos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e 
nominal, regência verbal e nominal, colocação dos termos da oração, 
colocação dos pronomes oblíquos e átonos, uso da próclise, uso da ênclise, 
funções e Empregos do “que” e “se”. Substantivo e suas flexões. Concordância 
Nominal e verbal. Adjetivo e sua flexão. Pronomes pessoais e pronomes de 



 
 

tratamento. Verbos e seus tempos. Sinônimos e antônimos, Pontuação e Vozes 
do Verbo. 
 

 
 
 
 

Conhecimentos Gerais: 
 
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e 
culturais, nacionais e internacionais,  divulgados na mídia local e/ou nacional.  
História da cidade,  Lei Orgânica do Município de Queluz. 
 
 

Conteúdos Específicos 
 

Professor de Educação Básica I 
 

     Fundamentos Teóricos da Educação:  Perspectiva Histórica da Educação, 
Aspectos filosóficos e sociológicos da Educação ,Aspectos psicológicos do 
desenvolvimento humano e teorias da aprendizagem, Interdisciplinaridade, 
Instrumentos Pedagógicos do Ensino e da Aprendizagem, Projeto Político 
Pedagógico,  PPA,  Planejamento. Avaliação: função, objetivos e modalidades. 
História dos movimentos pedagógicos no Brasil, Piaget, Vygotsky, Paulo 
Freire.Skinner  

 

Professor de Educação Básica II- Artes 
 

História da Arte Geral. A História da Arte no Brasil e seus movimentos. História 
da Arte no Vale do Paraíba. História da Musica Popular Brasileira. Tendências 
artísticas atuais. A educação Musical na Escola. Artes Cênicas: história das 
artes cênicas, teoria e prática, teatro e jogo. Artes Plásticas: história geral das 
artes, história e ensino da arte no Brasil, teoria da arte: arte como produção, 
conhecimento e expressão, a obra de arte e sua recepção, artes visuais: 
elementos de visualidade e suas relações, comunicação na 
contemporaneidade. Música: aspectos históricos da música ocidental, 
elementos estruturais da linguagem musical, tendências educacionais quanto 
ao ensino da música na sala de aula, visão interdisciplinar do conhecimento 
musical. Dança: história da dança, papel da dança na educação, estrutura e 
funcionamento do corpo para a dança, proposta triangular: fazer, apreciar, 
contextualizar. As danças como manifestações culturais. O ensino da 
Educação Artística no Ensino Fundamental. As diferentes linguagens artísticas 
e a educação. Parâmetros Curriculares Nacionais da Arte. 
 
 

Professor PEB II - Português 
 



 
 

Compreensão e interpretação de textos nacionais. Literatura Brasileira-Figuras 
de linguagem. Ortografia: conceitos básicos. Orientações ortográficas, 
acentuação gráfica, dificuldades gráficas. Acentuação: conceitos básicos, 
acentuação tônica, acentuação gráfica, aspectos genéricos das regras de 

 
 

 
 

acentuação, as regras básicas, as regras especiais, hiatos, ditongos, formas 
verbais seguidas de pronomes oblíquos, acentos diferenciais, crase. 
Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos básicos, processos de 
formação de palavras, derivação e composição, prefixos, sufixos, composição, 
tipos de composição, verbos regulares e irregulares, classes de palavras. 
Sintaxe: termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos 
acessórios da oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas, 
concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação dos 
termos da oração, colocação dos pronomes oblíquos e átonos, uso da próclise, 
uso da ênclise, funções e Empregos do “que” e “se”. Substantivo e suas 
flexões. Concordância Nominal e verbal. Adjetivo e sua flexão. Pronomes 
pessoais e pronomes de tratamento. Verbos e seus tempos. Sinônimos e 
antônimos, Pontuação e Vozes do Verbo. 
 
 

Conteúdo Geral para cargos de Nível Médio 
 

Cargos: Técnico de enfermagem, Agente Comunitário da 
Saúde, Monitor de Creche, Monitor de Abrigo 
  

 

Tipo de Prova Conteúdo Número de Questões 

Objetiva 
 
 
 
 
 
  

Português 05 

Conhecimentos Gerais: 
Atualidades, História da Cidade e  

Lei Orgânica do Município de 
Queluz 

05 

Conhecimentos Específicos 10 

 
 
Português 
 
Compreensão e interpretação de textos nacionais. Figuras de linguagem. 
Ortografia: conceitos básicos. Orientações ortográficas, acentuação gráfica, 
dificuldades gráficas. Acentuação: conceitos básicos, acentuação tônica, 
acentuação gráfica, aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras 



 
 

básicas, as regras especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de 
pronomes oblíquos, acentos diferenciais, crase. Morfologia: estrutura e 
formação de palavras, conceitos básicos, processos de formação de palavras, 
derivação e composição, prefixos, sufixos, composição, tipos de composição, 
verbos regulares e irregulares, classes de palavras. Sintaxe: termos essenciais 
da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração e 
vocativos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e 
nominal, regência verbal e nominal, colocação dos termos da oração, 
colocação dos pronomes oblíquos e átonos, uso da próclise, uso da ênclise, 
funções e Empregos do “que” e “se”. Substantivo e suas flexões. Concordância 
Nominal e verbal. Adjetivo e sua flexão. Pronomes pessoais e pronomes de 
tratamento. Verbos e seus tempos. Sinônimos e antônimos, Pontuação e Vozes 
do Verbo. 
 
 
Conhecimentos Gerais: 
 
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e 
culturais, nacionais e internacionais,  divulgados na mídia local e/ou nacional.  
História da cidade,  Lei Orgânica do Município de Queluz. 
 
 
Conteúdos Específicos 
 

Técnico Enfermagem 
 

Técnico de Enfermagem  
Técnicas Básicas de Enfermagem; Alimentação e Hidratação do paciente; 
Noções de Farmacologia; Pré-natal e Puerpério; Sinais vitais; Higienização; 
Administração de medicamentos via oral e parenteral; Cuidados especiais; 
Coleta de material para exame; Ética Profissional: comportamento social e de 
trabalho, sigilo profissional; Introdução às Doenças Transmissíveis: 
terminologia básica, noções de epidemiologia, esterilização e desinfecção, 
doenças de notificação compulsória, isolamento, vacina. Pediatra: a criança: o 
crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns. 
Saúde da mulher, da criança e do idoso. Socorros de Emergência: parada 
cardiovascular, hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, 
estado de choque, convulsão, afogamento, sufocamento, choque elétrico, 
mordidas de cobra ,fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, 
queimaduras. Conhecimentos básicos sobre doenças crônicas como 
hipertensão, diabetes, dislipidemia. Conhecimentos básicos de farmacologia 

 

Agente Comunitário da Saúde 
 
Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde. 
Política Nacional de Atenção Básica - PNAB - Portaria n° 2488/GM/2011. 
Cadastramento familiar e Mapeamento: finalidade e instrumentos. Conceito de 



 
 

territorialização, microárea e área de abrangência. Diagnóstico comunitário. 
Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o 
enfrentamento dos problemas. Saúde da criança, mulher. idoso Abordagem 
comunitária: mobilização e participação comunitária em saúde. Acolhimento e 
vínculo. Visita domiciliar. Estratégia Saúde da Família. Calendário básico de 
vacinação. Noções Básicas de doença como: Febre Amarela, Leishmaniose 
visceral e tegumentar, dengue, esquistossomose, tuberculose, hanseníase, 
hipertensão arterial, diabetes, entre outras. Higiene, saúde e prevenção das 
doenças contagiosas. A participação do Agente Comunitário de Saúde no 
PACS e PSF (Lei nº 11.350/2006). Doenças sexualmente transmissíveis. 
Educação permanente em saúde. Conhecimentos geográficos da 
área/região/município de atuação. Conceitos e critérios de qualidade de 
atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do 
usuário e do trabalhador, equidade, outros. Noções Básicas de Epidemiologia, 

Meio Ambiente e Saneamento. 
 

Monitor de Creche 
 

MONITOR DE CRECHE: Constituição Federal. Lei Federal n. 9.394 de 

20/12/1996 – Lei Federal n. 8.069 de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA; Referências Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(www.mec.gov.br). Noções de primeiros socorros: Saúde Ocupacional e 

Primeiros Socorros. Questões relativas as atividades desenvolvidas pelo 

Monitor de Creche. 

              
 

Monitor de Abrigo 
 

Constituição Federal. Lei Federal n. 9.394 de 20/12/1996 – Lei Federal n. 8.069 
de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente ,Desenvolvimento 
Infantil e do Adolescente,  Noções de primeiros socorros: Saúde Ocupacional e 
Primeiros Socorros. Questões relativas às atividades desenvolvidas pelo 
Monitor de creche. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2018  

ANEXO II 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

Monitor de Creche 

 

Atribuição - Participar da elaboração, execução e avaliação do plano de 

gestão da escola; Informar-se sobre as pautas das reuniões de HTPCs e 

participar das reuniões de conselho e das reuniões de pais e mestres, 

previstas no calendário escolar; Planejar junto com o professor regente 

atividades pedagógicas próprias para cada grupo; Auxiliar o professor no 

processo de observação e registro das aprendizagens e desenvolvimento das 

crianças; Auxiliar o professor na construção do material didático, bem 

como na organização, higienização e manutenção deste material 

didático-pedagógico; Organizar, com as crianças, a sala e os materiais 

necessários para o desenvolvimento das atividades; Planejar ações 

didáticas e avaliar o desempenho dos alunos em conjunto com o professor; 

Atender às necessidades da escola, colocando-se à disposição da equipe 

gestora, para atuar nas diferentes salas de aula em que sua presença se 

faça necessária; Atender as crianças em suas necessidades diárias, 

cuidando, em especial, da alimentação, higiene e recreação; Atender as 

crianças em horários de entrada e saída dos períodos, bem como nos 

intervalos. Informar à equipe de gestão sobre aspectos imprevistos de 

conduta manifestados pela criança, comunicando ocorrências e eventuais 

sintomas de enfermidades; Zelar pela segurança e bem-estar dos alunos. Ter 

conhecimentos básicos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº9394/96), do Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos Processos de 

Desenvolvimento e Aprendizagem. Desincumbir-se de outras 

responsabilidades relacionadas com sua área de atuação, que lhe forem 

atribuídas. . 

 



 
 

PEB.I  

 

Atribuições  -Ministrar aulas nas unidades escolares de Educação Básica I 

para Educação Infantil e de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; promover o 

processo de ensino/aprendizagem; planejar aulas e desenvolver 

coletivamente atividades e projetos pedagógicos; participar da avaliação 

do rendimento escolar; participar de reuniões pedagógicas de colegiado; 

promover a participação dos pais e responsáveis pelos alunos no processo 

de avaliação do ensino/aprendizagem; participar de cursos de atualização 

e/ou aperfeiçoamento; participar de atividades escolares que envolvam a 

comunidade; cuidar, preparar e selecionar material didático pedagógico; 

escriturar livros de classes e boletins; executar outras atividades compatíveis c 

. 

 

Professor PEB II – Português 

 

Atribuição- Participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico da 

Escola. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 

avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades 

de articulação da Escola com as famílias e a comunidade. Manter eficiência 

do ensino na área específica de sua atuação. Ministrar aulas de acordo com 

o horário estabelecido, cumprindo o número de dias letivos fixados pela 

Escola e registrando, no diário de classe, a matéria lecionada e a 

frequência do aluno. Responder pela ordem na sala de aula, pelo bom uso do 

material didático e pela conservação dos laboratórios e manter disciplina 

do corpo discente. Orientar o trabalho escolar e quaisquer atividades 

extra  classe relacionadas com a sua matéria, esforçando-se por obter o 

máximo de aproveitamento do aluno. Fornecer à secretaria os resultados da 

avaliação nos prazos fixados no calendário escolar. Respeitar as 

diferenças individuais dos alunos, considerando as possibilidades e 

limitações de cada um, mantendo-os em classe no período de aula. 

Participar de sessões cívicas, solenidades e reuniões programadas. 

Fornecer ao serviço dos especialistas da educação, com regularidade, 

informações sobre seus alunos. Acatar as decisões da diretoria, do 

Conselho Escolar e demais autoridades de ensino. Zelar pelo bom nome do 

estabelecimento, dentro e fora dele, mantendo uma conduta compatível com a 

missão de educar. Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza 

do cargo, que lhe forem atribuídas pelo Diretor. Planejar, elaborar e 



 
 

executar o plano de ensino conforme orientação e objetivo da escola. 

Participar ativamente dos programas de capacitação promovidos pela Escola 

ou Secretaria Municipal de Educação. Preparar os planejamentos diários, 

com atividades que sejam condizentes com o nível cognitivo do corpo 

discente. Acompanhar o ato de aprender do aluno, para estimular o 

conhecimento, através de atividades compatíveis ao mesmo. Promover ao 

aluno a relação intra e interpessoal, favorecendo a socialização e a 

interação com o meio, objetivando uma aprendizagem mais significativa. 

Realizar sistematicamente avaliações processuais, visando acompanhar o 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Participar das reuniões 

pedagógicas, conselhos de classe e conselho escolar promovida pela Escola 

ou Secretaria Municipal de Educação. Envolver-se em todos os eventos 

organizados pela Escola ou Secretaria Municipal de Educação. 

 

Professor PEB II – Educação Artística 

 

Atribuição-Atentar para os princípios éticos; Conhecer e respeitar as 

leis, normas e regulamentos a que esteja sujeito; Comparecer ao local de 

trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas atividades com 

eficiência, zelo e presteza; Zelar pelo bom nome do local de trabalho; 

Cumprir a jornada e ou carga horária assumida na íntegra; Dedicar-se em 

prol do desenvolvimento dos alunos da unidade escolar, utilizando 

processos que acompanhem o progresso científico d educação; Promover e 

incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os alunos, 

demais educadores e a comunidade em geral; Participar do processo de 

planejamento, execução e avaliação das atividades escolares bem como dos 

segmentos da unidade para os quais for designado; Registrar suas 

atividades programadas e os resultados em documentos próprios; Manter-se 

atualizados; Participar efetivamente das oportunidades de formação 

continuada; Respeitar os alunos, como sujeito do processo educativo 

incentivando-os na percepção de que a arte é fonte de cultura; entre outras 

tarefas.correlatas. 

 

 

Monitor de Abrigo 

 

Atribuições - Executa tarefas diversas no âmbito do abrigo Institucional, 

auxiliando no processo socioeducativo dos acolhidos, bem como tarefas para 

a manutenção do local. Executa tarefas diversas no âmbito do abrigo 

institucional, cuidando da alimentação, bem-estar e frequência escolar dos 



 
 

abrigados. Garante a realização de tarefas para a manutenção do local e 

controla o acesso de pessoas estranhas, propiciando atividades 

ocupacionais e recreacionais. Zela pela saúde e cuidados pessoais dos 

abrigados, acompanhando-os em passeios, visitas médicas e outros, 

garantindo a rotina do local. Zela pela segurança dos acolhidos e pela 

organização e limpeza de seus pertences. Realiza relatórios de plantões e 

supervisiona a disponibilidade de materiais de higiene e de consumo para o 

efetivo funcionamento do abrigo. Executa outras tarefas afins. 

 

Técnico de Enfermagem - ESF 

 

Atribuições- Lavar, acondicionar e esterilizar material, segundo técnicas 

adequadas; administrar sangue e plasma, controlar pressão venosa; 

monitorar e aplicar respiradores artificiais; prestar cuidados de 

conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal aos pacientes; 

aplicar gasoterapia, instilações, lavagens estomacais e vesicais e outros 

tratamentos, valendo-se dos seus conhecimentos técnicos para proporcionar 

o maior grau possível de bem-estar físico, mental e social aos pacientes; 

efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alérgicas e fazendo 

leituras das reações, para obter subsídios aos diagnósticos; fazer 

curativos, imunizações,, imobilizações especiais e ministrar medicamentos 

e tratamentos de emergência; adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e 

aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando entrevistas de 

admissão, visitas diárias e orientando-o para reduzir sua sensação de 

insegurança e sofrimento e obter a sua colaboração no tratamento; prestar 

cuidados no post-mortem como enfeixamentos e tamponamentos, utilizando 

algodão, gaze e outros materiais para evitar a eliminação de secreções e 

melhorar a aparência do cadáver; realizar ações de educação em saúde aos 

grupos de patologias específicas e às famílias de risco, conforme 

planejamento da UBS; no nível de suas competências, executar assistência 

básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar busca 

ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho 

epidemiológico bem como de gestantes e crianças para imunização; zelar 

pela limpeza e ordem  do material, de equipamento e de pendências da US, 

garantindo o controle de infecção; realizar procedimentos de enfermagem 

nos diferentes ambientes da US e nos domicílios, dentro do planejamento de 

ações traçado pela equipe; executar outras atividades inerentes ao cargo 

e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. 

 

Agente Comunitário de Saúde 



 
 

 

Atribuição- Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico, 

sociocultural e ambiental da comunidade. Promover ações de educação para 

a saúde individual e coletiva. Proceder ao registro, para fins exclusivos 

de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, 

doenças e outros agravos à saúde. Realizar monitoramento e controle de 

assiduidade dos pacientes aos programas, uso de medicação e vacinas. 

Estimular a participação da comunidade nas políticas voltadas para a área 

de saúde. Realizar visitas domiciliares periódicas para o monitoramento de 

situações de risco à família. Participar de ações que fortaleçam os elos 

entre o setor da saúde e outras políticas que promovam a qualidade de 

vida. Exercer papel de visitador sanitário e epidemiológico para controle 

de endemias e agravos ao ambiente. Executar outras atividades correlatas 

determinadas pelo superior imediato. Atuar nas equipes de Saúde da Família 

e nas equipes de Agentes Comunitários de Saúde. 


