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EDITAL N°. 001/2013, 18 de outubro de 2013. 

O MUNICIPIO DE PENAFORTE, Estado do Ceara, por seu representante legal, no uso de suas 
atribuicoes e prerrogativas legais e de acordo com o art. 37, inciso II, da Constituicao Federal 
de 1988, divulga e estabelece nonnas para a abertura das inscricoes e realizacao de Concurso 
Publico de Provas e Provas de Titulos destinadas a selecionar Candidatos para provimento de 
vagas do Quadro Permanente de Pessoal e Cadastro de Reserva, observadas as disposicoes 
constitucionais, e, em particular- as nonnas contidas neste Edital, nas seguintes areas 
descritas no ANEXO I. 

1. DAS DISPOSIQOES PRELIMINARES 

1.1. A execucao do Concurso Publico sera da responsabilidade tecnica e operacional do 
Instituto Cidades - IC, conforme contrato celebrado entre as partes, obedecido as nonnas 
deste Edital. 

1.2. Compete ao Municipio de Penaforte - CE a avaliacao do Concurso Publico por meio de 
Comissao designada para este frm. 

1.3. 0 Concurso Publico destina-se ao preenchimento das vagas existentes no quadro de 
servidores do Municipio de Penaforte - CE, para o exercicio funcional de acordo com o Anexo I 
deste edital e, ainda, das quesurgirem no decorrer do prazo de validade do Concurso, que e de 
02 (dois) anos, prorrogavel por igual periodo, a contar da data de homologacao do Concurso. 

1.4. 0 Concurso Publico para os cargos de que trata este Edital compreendera exame 
intelectual, de carater classificat6rio e eliminatorio, para aferir conhecimentos e habilidades, 

· mediante aplicacao de provas objetiva e de titulos . 

1.5. Alern das vagas ofertadas neste Edital, o presente Concurso servira para formacao de 
cadastro reserva. 

1.6. Por cadastro reserva, entenda-se o conjunto de candidatos aprovados e relacionados na 
listagem -que contem o resultado final do Concurso. 0 cadastro reserva somente sera 
aproveitado mediante a abertura de novas vagas criadas por lei, ou substituicoes, nos 
respectivos cargos, observado o prazo de validade referenciado no item 1.3, do presente 
concurso. 

1.7. As provas do Concurso Publico serao realizadas na cidade de Penaforte, Estado de Ceara, 
nos termos do subitem 11.1. 

1.8. Os horarios mencionados no presente edital e nos demais a serem publicados para o 
concurso, obedecerao ao horario oficial local. . . 

1.9. Os seguintes A:i.exos sao partes integrantes deste Edital: 

Anexo I Quadro de cargos, habilitacao exigida para admissao, vencimentos, jornada 
de trabalho numero de vazas vazas cadastro reserva e taxas de inscricao, 

Anexo 'n Modelo de reauerimento para candidate nortador de deficiencia. 
Anexo'III Modelo de Requerimento para solicitacao de tratamento especial para 

Realizacao das orovas. 
Anexo IV Conteudo Prozramatico. 
Anexo V Formulario Padronizado para Reauerimento de Recurse Administrative. 
Anexo VI Cronozrama de eventos. 
Anexo VII Areas de Atuacao ACS 
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2. DAS CONDI(;OES PARA INSCRI(;AO 

2.1. Para se inscrever, o candidato devera ler o Edital em sua integra e preencher as condicoes 
para inscricao especificadas a seguir: 

a) Ter, na data da posse, idade igual ou superior a 18 (dezoito) a.nos; 
b) No caso do sexo masculine, estar em dia com o Service Militar; 
c) Estar quite com a .Justica Eleitoral; 
d) Possuir, no ato da contratacao, a habilitacao exigida para o cargo conforme especificado no 

Anexo I deste edital e a documentacao comprobatoria determinada no item 16 - Da Posse 
dos Candidatos Habilitados deste edital; 

e) Ter aptidao fisica e mental para o exercicio das atribuicoes do cargo; 
fl Cumprir as determinacoes deste Edital; 

2.2. Os candidates ao cargo de Agente Comunitario de Saude deverao comprovar residencia na 
area de atuacao (Anexo VII) no periodo minimo de seis meses anterior a inscricao. 

3. DA INSCRI(;AO 

3.1. A inscricao do Candidate implicara em conhecimento previo e na tacita aceitacao das 
norrnas estabelecidas neste Edital, podendo o candidato se inscrever para mais de um 
cargo, desde que haja compatibilidade de dia e horario do cronograma previsto (Anexo VI) 
para aplicacao das Provas. 

3.2. Caso o candidato seja aprovado em mais de um cargo, devera escolher, no ato da 
convocacao, apenas um para exercer, nao podendo sequer ficar no quadro de reserva de outros 
car gos. 

3.3 As taxas de inscricoes serao conforme Anexo I deste Edital. 

3.4. As inscricoes serao efetuadas exclusivamente pela internet, no site 
www.institutocidades.org.br, durante o periodo das 08h00min horas do dia 22 de outubro 
de 2013 ate as 23 horas e 59 minutos do dia 18 de novembro de 2013. 

3:5. Apos o horario de encerramento das inscricoes, citado no subitem anterior a ficha de 
inscricao e o boleto bancario nao estarao mais dispon.iveis no site. 

3.6. Para efetuar a inscricao, o candidate devera: 

a) Acessar o site www.institutocidades.org.br, durante o periodo de inscricao; 
b) Localizar no site o "link" correlate ao Concurso (Concurso do Municipio de Penaforte - CE); 
c) Ler atentamente o respective Edita! e preencher corretamerite a ficha de inscricao nos 

moldes previstos neste Edital. 
d) Imprimir o boleto bancario e efetuar o pagamento da taxa de inscricao em qualquer agenda 

da rede bancaria. 

3.7. O pagamento da taxa de iriscricao devera ser efetuado ate 24 horas ap6s emissao do 
boleto bancario. 

3.7.1. Caso o candidate perca o prazo do item anterior, tera que reemitir novo boleto de 
pagamento da taxa de inscricao. 

3.7.2. A taxa de inscricao devera ser paga ate o primeiro dia util ap6s o firn das 
inscricoes. 

3.8. As inscricoes efetuadas somente serao acatadas apes a comprovacao de pagamento da 
taxa de inscricao. 
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3.9. 0 Candidato, ao se inscrever, devera indicar a localidade (se for o caso) a qual estara 
concorrendo e concorrera apenas com os Candidatos daquela localidade, nao gerando nenhum 
direito de opcao ao Candidato para escolher outra localidade, ap6s o encerramento de sua 
inscricao e bem como, em caso de aprovacao no aludido concurso. 

3.10. 0 candidate inscrito nao devera enviar c6pia de documento de identidade, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a correcao e a veracidade dos dados cadastrais infonnados no ato 
da inscricao, sob as penas da lei. 

3.11. 0 Instituto Cidades nao se responsabilizara par solicitacao de inscricao nao recebida por 
motives de ordem tecnica dos computadores, falhas de comunicacao, congestionamento das 
linhas de comunicacao, bem como outros fatores de ordem tecnica que impossibilitem a 
transferencia de dados. 

3.12. Nao sera dispensado o pagamento da taxa de inscricao, exceto para os candidates que 
atenderem os requisites definidos pelo Decreto Federal n.? 6.593, de 02 de outubro de 2008. 

3.12.1. Para pleitear a isencao do pagamento da taxa de inscricao, o candidate devera 
se inscrever no site www.institutocidades.org.br e apresentar requerimento dirigido ao 
Presidente da Comis ao Especial do Concurso no endereco e horario constantes no 
subitem 4.2, os candidates que: 

a) comprovar estar inscritos no Cadastro Unico para Programas Sociais do Governo 
Federal (Cad'Onico), de que trata o Decreto Federal n ," 6.135, de 26 de junho de 2007; e 
b) comprovar ser membro de familia de baixa renda, nos termos do Decreto n. 0 6.135, de 
26 de junho de 2007. 

3.12.2. 0 IC verificara a veracidade das informacoes prestadas pelo candidate no orgao 
gestor do CadfInico e tera decisao tenninativa sobre a concessao, ou nao, do beneficio. 

3.12.3. As informacoes prestadas no requerimento de isencao serao de inteira 
responsabilidade do candidate, podendo responder este, a qualquer momenta, por 
crime contra. a fe-publica, o que acarreta sua eliminacao do Concurso Publico, e 
aplicacao das demais sancoes legais. 

3.12.4. A declaracao falsa sujeitara o candidate as sancoes previstas em lei, aplicando- 
se, ainda, o disposto no paragrafo unico do art. 10 do Decreto n.? 83.936, de 6 de 
setembro de 1979. 

3.12.5. Nao sera concedida isencao de pagamento de taxa de inscricao ao candidate 
que nao observar as condicoes estabelecidas neste Edital. 

3.12.6. Nao sera aceita solicitacao de isencao de pagamento de valor de inscricao via 
postal, via fax ou via correio eletr6nico. 

3.12.7. O requerimento de isencao do pagamento da taxa devera ser entregue no 
periodo de 22 a 24 de outubro de 2013, acompanhado da documentacao exigida. 

3.12.8. Analisados os pedidos de isencao, sera publicada no endereco eletronico 
www.institutocidades.org.br a relacao dos pedidos deferidos e indeferidos em ate quinze 
dias apos inicio das inscricoes. 

3.12.9. Os candidates que tiverem seus pedidos indeferidos e quiserem participar do 
certame serao autorizados a efetuar o pagamento da taxa de inscricao, ap6s a 
publicacao do item anterior, ate o final do periodo de inscricao descrito no subitem 3.4. 

3.12.10. Nao havera recurse contra o indeferimento do requerimento de isencao da 
taxa de iriscricao. 

www.institutocidades.org.br 



........ 

3.13. Informacoes complementares acerca da inscricao estarao disponiveis no endereco 
eletr6nico www .institutocidades.org.br. 

4. DO DEFERIMENTO DA INSCRl<;AO PRELIMINAR 

4.1. 0 IC, apos o termino das inscricoes, divulgara a relacao com o nome dos candidates que 
tiveram suas inscricoes deferidas no site do Instituto Cidades: www.institutocidades.org.br. 

4.2. Do indeferimento do pedido de inscricao, cabera recurse no prazo constante do item 15 - 
Dos Recurses, a contar da publicacao no site do Instituto Cidades: 
www.institutocidades.org.br, protocolado, pessoalmente ou por procurador, na Prefeitura 
Municipal de Penaforte, na Av. Ana Tereza de Jesus, 240 - Centro - Penaforte - Ceara, das 8h 
as 14h. 

4.3. Serao indeferidos sumariamente os recurses protocolados fora do .prazo e os recurses nao 
protocolados nos moldes do item 4.2. deste edital. 

4.4. Nao sera aceita a interposicao de recurses, ainda que dentro do prazo, via correios, fax, e- 
mail ou qualquer outro meio de comunicacao. 

4.5. Os recursos julgados serao divulgados no site www.institutocidades.org.br. 

4.6. Em nenhuma hipotese havera devolucao do pagamento da taxa de inscricao ao candidato 
que tiver indeferida sua inscricao. 

4.7. Considera-se indeferida a inscricao preliminar do candidate que: 

a) nao recolher a taxa de inscricao; 
b) prestar informacoes inveridicas quando do preenchimento da ficha de inscricao; 
c) omitir dados ou preencher incorretamente a ficha de inscricao. 

5. DO COMPROVANTE DA CONFIRMA<;AO DE INSCRI<;AO 

5.1. 0 candidate podera acessar o site da organizadora www.institutocidades.org.br, para 
imprimir a confirmacao de sua inscricao, cabendo recurse nos termos do subitem 4.2. 

5.2. 0 comprovante de confirmacao de inscricao impresso via Internet, devera ser mantido em 
poder do candidato e apresentado nos locais de realizacao das provas, juntamente com 
documento original de identificacao oficial com foto. 

5.3. E responsabilidade exclusiva do candidate a obtencao do comprovante de confirmacao de 
inscricao, 

6. DA INSCRI<;Ao PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA 

6.1. Ao candidate portador de deficiencia serao reservados 5�� (cinco por cento) das vagas 
ofertadas em cargos pre-definidos conforme ANEXO I deste edital, desde que a deficiencia seja 
compativel com o cargo. As vagas serao preenchidas na fonna da Lei n.? 7.853. 

6.1.1. Na aplicacao deste percentual serao desconsideradas as partes decimais 
inferiores a 0,5 (cinco decimoss e arredondadas aquelas iguais ou superiores a tal valor; 
6.1.2. O candidato portador de deficiencia devera observar os cargos e vagas oferecidas 
para portadores de deficiencia. Caso venha a inscrever-se em cargos que nae possuem 
vagas destinadas aos portadores de deficiencia, sera automaticamente incluido na lista 
geral de candidatos. 
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6.1.3. As vagas destinadas aos portadores de deficiencia que nao forem providas por 
falta de candidatos, por reprovacao neste concurso ou na pericia medica, serao 
preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordern geral de classificacao, 
6.1.4. Os portadores de deficiencia, resguardadas as condicoes especiais previstas na 
legislacao pr6pria, participarao do Concurso em igualdade de condicoes com os demais 
candidatos, no que se refere as provas aplicadas, ao conteudo das mesmas, a avaliacao 
e aos criterios de aprovacao, ao horario e local de aplicacao das provas e a nota minima 
exigida para todos os demais candidatos. 

6.2. Para concor:rer as vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiencia, o candidato 
devera, no ato de inscricao, declarar-se portador de deficiencia e entregar laudo medico, 
original ou c6pia autenticada, emitido nos ultimas 12 (doze) meses, atestando o nome da 
doenca, a especie e o grau ou o nivel da deficiencia, com expressa referencia ao c6digo 
correspondente do C6digo Internacional de Doencas (CID), bem como a provavel causa da 
deficiencia, na forma do subitem 6.3 ou 6.4 deste edital, e o requerimento constante do Anexo 
II deste edital. 

6.3. 0 candidato portador de deficiencia devera entregar ate Ol(um) dia ap6s o termino do 
periodo de inscricoes, no horario de expediente do municipio, pes oalmente ou por procuracao, 
na Procuradoria do Municipio de Penaforte, na Av. Ana Tereza de Jesus, 240 - Centro - 
Penaforte - Ceara, das 8h as 14h, o laudo medico, original ou c6pia autenticada, a que se 
refere o subitem 6.2 deste edital e o requerimento constante do Anexo II devidamente 
preenchido e assinado. 

6.4. 0 laudo medico, original ou c6pia autenticada, tera validade somente para este concurso e 
nao sera devolvido, tampouco sera fomecida c6pia desse laudo. 

6.5. 0 candidato portador de deficiencia podera requerer, na forma do subitem 7.9 deste edital 
e no ato de inscricao, tratamento diferenciado para os dias de aplicacao das provas, indicando 
as condicoes de que necessita para a sua realizacao, conforme previsto no artigo 40, paragrafos 
1 ° e 2°, do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diorio Oficinl da Uniao 
de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, 
publicado no Diario Oficial da Uniao de 3 de dezembro de 2004. 

6.6. 0 candidato que, no ato de inscricao, declarar-se portador de deficiencia, se aprovado e 
classificado no Concurso, tera seu nome publicado em lista a parte e, caso obtenha 
classificacao necessaria, figurara tambem na lista de classificacao geral. 

6.7. 0 candidato que se declarar portador de deficiencia, caso aprovado e classificado no 
Concurso, sera convocado para submeter-se a pericia medica promovida pela Junta Medica a 
ser designada pelo Municipio de Penaforte - CE, que verificara sua qualificacao como portador 
de deficiencia, o grau da deficiencia e a capacidade para o exercicio do respectivo cargo e que 
tera decisao determinativa sobre a qualificacao, nos termos do Decreto 11° 3.298, de 20 de 
dezernbro de 1999, publicado no Diorio Oficial da Uniao de 21 de dezembro de 1999 e alterado 
pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diorio Oficial da Uniao de 3 de 
dezembro de 2004. 

6.8. O candidato mencionado no subitem 6.7 deste edital devera comparecer a junta medica 
munida de laudo medico original ou de c6pia autenticada do laudo que ateste a especie e o 
grau ou o nivel de deficiencia, com expressa referenda ao c6digo correspondente da CID, 
confonne especificado no Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diorio 
Oficial da Uniao de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro 
de 2004, publicado no Diano Oficial da Uniao de 3 de dezembro de 2004, bem como a provavel 
causa da deficiencia, quando de sua convocat6ria para contratacao. 

6.9. A inobservancia do disposto nos subitens 6.2 a 6.7 deste edital ou o nao comparecimento 
ou a reprovacao na junta medica acarretara a perda do direito as vagas reservadas aos 
candidatos portadores de deficiencia. 
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6.10. A conclusao da junta medica referida no subitem 6.8 deste edital acerca da incapacidade 
do candidato para o adequado exercicio da funcao fara com que ele seja eliminado do 
Concurso. 

6.11. Quando a junta medica concluir pela inaptidao do candidato, havendo recurso, 
constituir-se-a junta pericial para nova inspecao, da qual podera participar profissional 
indicado pelo candidato. 

6.12. A indicacao de profissional pelo interessado devera ser feita no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, contados a partir da data de ciencia do laudo referido no subitem 6.10. 

6.13. A junta pericial devera apresentar o laudo conclusivo no prazo de 05 (cinco) dias uteis 
contados, a partir da data de realizacao do novo exame. 

6.14. Nao cabera qualquer recurso da decisao proferida pela junta medica referenciada no item 
anterior. 

6.15. A compatibilidade entre as atribuicces do cargo e a deficiencia apresentada pelo 
candidato sera avaliada, ainda, durante o periodo de experiencia determinado em seu contrato 
de trabalho. 

6.16. 0 candidato que nao for qualificado pela junta medica como portador de deficiencia, nos 
termos do art.4n do Decreto Federal ns 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal ns 
5.296, de 02/ 12/2004, perdera o direito de concorrer as vagas reservadas a candidatos em tal 
condicao e passara a concorrer juntamente com os demais candidatos. 

6.17. 0 candidato que for qualificado pela junta medica como portador de deficiencia, mas a 
deficiencia da qual e portador seja considerada, pela junta medica, incompativel para o 
exercicio das atribuicoes do cargo, mencionadas no Anexo I, deste Edital, sera considerado 
INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso, para todos os efeitos. 

6.18. As vagas definidas no Anexo I deste edital que nae forem providas par falta de 
candidatos portadores de deficiencia ou por reprovacao no concurso ou na junta medica serao 
preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificacao. 

7. DAS DISPOSIQOES GERAIS SOBRE AS INSCRIQOES 

7.1. Antes de efetuar a inscricao, o candidato devera conhecer este edital e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos e concordar com o tenno de aceite deste Ed.ital constante 
no site de inscricao. 

7.2. E vedada a inscricao condicional, fora do prazo de inscricoes, via postal, via fax e (ou) via 
correio eletronico. 

7.3. Para efetuar a inscricao, e imprescindivel o nurnero de Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) do 
candidato. 

7.4. O candidato que nao possuir CPF devera solicita-lo nos postos credenciados, localizados 
em qualquer agenda do Banco do Brasil, da Caixa Economica Federal e dos Correios, ou na 
Receita Federal, em tempo habil, isto e, de forma que consiga obter o respectivo numero antes 
do termino do periodo de inscricao. 

7.5. As informacoes prestadas na solicitacao de inscricao serao de inteira responsabilidade do 
candidato, dispon.do o Institute Cidades do direito de excluir do Concurso aquele que nao 
preencher o formulario de forma completa e correta. 

7.6. O candidato devera obrigatoriamente preencher de forma completa o campo referente a 
name, endereco e telefone, bem como devera informar o CEP correspondente a sua residencia. 
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7.7. Nao sera permitido pagamento de inscricao mediante dep6sitos e transferencias 
bancarias. 

7.8. E vedada a transferencia para terceiros do valor pagoda taxa de inscricao. 

7.9. Os Candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado, 
portadores de deficiencia ou nae, para a realizacao da prova deverao solicita-lo na ficha de 
inscricao e preencher requerimento nos molde do Anexo III, indicando a necessidade 
especifica, encaminhando, juntamente com o requerimento, a documentacao necessaria, 
pessoalmente ou por procurador na Procuradoria do Municipio de Penaforte, na Av. Ana 
Tereza de Jesus, 240 - Centro - Penaforte - Ceara, das 8h as 14h, no prazo maximo de 01 (um) 
dia ap6s o final do periodo das inscricoes. 

7.9.1. 0 requerimento deve constar solicitacao detalhada da condicao especial, com 
expressa referenda ao c6digo correspondente da Classificacao Internacional de Doenca 
- CID, quando for o caso, bem como a qualificacao completa do candidato e 
especificacao do cargo para o qual esta concorrendo. 

7.10. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realizacao das provas devera 
levar um acompanhante, que ficara em sala reservada para essa finalidade e sera responsavel 
pela guarda da crianca, A candidata sem acompanhante nao fara as provas. 

7.10.1. Nos horarios previstos para amamentacao, a candidata lactante podera 
ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal. 

7.10.2. Na sala reservada para amamentacao ficarao somente a candidata lactante, a 
crianca e uma fiscal, sendo vedada a permanencia de babas ou quaisquer outras 
pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata. 

7.10.3 A crianca devera ser acompanhada, em ambiente reservado para este fun, de 
adulto responsavel por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata). 

7.10.4. Nao havera compensacao do tempo de amamentacao em favor da candidata. 

7.11. Os candidatos que nao fizerem a solicitacao da condicao especial ate o termino das 
inscricoes seja qual for o motivo alegado, nao terao a condicao atendida. 

7.12. A solicitacao de condicoes especiais sera atendida obedecendo a criterios de viabilidade e 
de razoabilidade, e previa comunicacao. 

8. DA DIVULGA<;.AO 

8.1. A divulgacao oficial do inteiro teor deste Edital e os demais Aditivos, se houver, relativos 
as informacoes referentes as etapas deste Concurso Publico serao publicados nos sites 
www.institutocidades.org.br ou em jomal local de circulacao diaria. 

8.2. E de responsabilidade exclusiva do Candidato o acompanhamento das etapas deste 
Concurso Publico.atraves do site www.institutocidades.org.br. 

9. DAS FASES DO CONCURSO PUBLICO 

9.1. Sera aplicado exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicacao de provas 
objetiva, abrangendo os conteudos programaticos constantes do ANEXO IV deste edital, 
conforme o quadro a seguir: 
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NfVEL DO CARGO AREA DE N°DE PERFIL 

CONHECIMENTO !TENS PESO TOTAL MiNIMO DE CAAATER 
APROVA<;AO 

Lingua Portugucsa 20 1 20 10 
Todos os cargos de Nivel Eliminatorio e 

Superior Conhecimentos Clas ificatorio 
Especificos 30 2 60 30 

Todos os car gos de Nlvel Lingua Portuguesa 20 1 20 IO 
Medio, exceto Agente de Eliminat6rio e 

Guarda Municipal 
Conhecimentos 

Claasific-ctorio 

Especificos 20 2 40 20 

Lingua Portuguc sa 20 1 20 10 

Agente de Guarda 
Marernatica 10 1 10 05 Elirninatorio e 

Municipal Clas ifil'at6rio 

Conhecimentos Gerais 10 1 10 05 

Todos os cargos de Nivel Lingua Portuguesa 10 1 10 05 
Fundamental Complete, Elirninatorio e 

exceto Auxiliar de Conhecimentos Cl;;ssifi,·"t6rio 
Servicos Gerais Especificos 20 2 40 20 

Lingua Portuguesa 10 1 10 05 

Auxiliar de Services 
Matematica 10 1 10 05 Elirninatorio e 

Gerais Cla<1sifk'lt6rio 

Conhecimeutos Gerais IO 1 10 05 

9.2. 0 tempo de duracao da totalidade das Provas Objetiva sera de 03 (tres) horas para todos 
os cargos. 

9.3. Os locais e os horarios de realizacao das provas objetivas serao clivulgados no endereco 
eletr6nico www .institutocidades.org. br. 

9.4. Serao de responsabilidade exclusiva do candidato a identificacao. correta de seu local de 
realizacao das provas e o comparecimento no horario determinado. 

10. DA PROVA OBJETIVA 

10.1. Para todos os cargos, a prova objetiva, de carater eliminatorio e classificatorio, constara 
de questoes de multipla escolha que versarao sobre o Conteudo Programatico constante do 
Anexo IV deste Edital. 

10.2. Cada questao de multipla escolha constara de 04 (quatro) alternativas dent.re as quais 
somente 01 (uma) estara correta. 

10.3. A prova objetiva sera corrigida por meio de processamento eletronico. 

10.4. Sera classificado na prova objetiva o canclidato que atingir o perfil mini.mo de aprovacao, 
conforme estabelecido do subitem 9.1.deste edital. 

10.5. O candidato aprovado na prova objetiva, na forma do subitem anterior, sera ordenado 
por cargo, de acordo com os valores decrescentes das notas obtidas. 
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11. DA PRESTA<;AO DAS PROVAS OBJETIVA 

11.1. As provas Objetivas serao realizadas na cidade de Penaforte, no Estado do Ceara, com 
data prevista para o dia 08 de dezembro de 2013, em locais e horarios que serao 
divulgados oportunamente na internet, no site: www.institutocidades.org.br. 

11.1.1. As provas Objetivas serao aplicadas nos turnos da manha e tarde como 
estabelecido no Anexo VI deste edital. 

11.1.2. A data das provas e sujeita a alteracao. 

11.2. Ao candidato so sera permitida a participacao nas provas, na respectiva data, horario e 
locais constantes na confirmacao de inscricao. 

11.3. Sera vedada a realizacao das provas fora do local designado. 

11.4. Nao sera permitido o ingresso de Candidatos, em hipotese alguma, no estabelecimento, 
ap6s o fechamento dos port6es. 

11.5. 0 horario de inicio das Provas sera definido, dentro de cada sala de aplicacao, observado 
o tempo de duracao estabelecido no subitem 9.2 deste edital. 

11.6. 0 candidato devera comparecer ao local designado para as provas com antecedencia 
minima de 01 (uma) hora, munido de: 

a) confirmacao de inscricao; 
b) original de documento de identidade pes oal com foto; 
c) caneta esferografica de tinta preta ou azul. 

11.7. Sao considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cedulas de identidade 
. expedidas pelas Secretarias de Seguranca, Forcas Armadas, Ministerio das Relacoes Exteriores 

e pela Policia Militar; Passaporte brasileiro; Identidade para Estrangeiros; Carteiras 
Profissionais expedidas por orgaos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como 
documento de identidade, Carteira do Trabalho, bem como a Carteira Nacional de Habitacao 
(com fotografia na forma da Lein° 9.503/97). 

11.8. A confirmacao de inscricao nao tera validade como documento de identidade. 

11.9. Nao serao aceitos protocolos nem c6pias dos documentos citados, ainda que 
autenticados, ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos. 

11.10. Os documentos apresentados deverao estar em perfeitas condicoes, de forma a perm.itir 
a identificacao do candidato com cla.reza. 

11.11. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, devera apresentar docuroento que ateste o 
registro da ocorrencia em orgao policial, expedido ha, no maxima, 15(qu.inze) dias. 0 candidate 
sera subroetido a identificacao especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de 
impressao digital em formulario proprio. 

11.12. A identificacao especial sera exigida, tambem, ao candidato cujo documento de 
identificacao apresente duvidas referentes a fisionomia ou a assinatura do portador. 

11.13. Nao sera permitida, durante a realizacao das provas, a comunicacao ent.re os 
candidatos nem a utilizacao de maquinas calculadoras e/ou similares, l.ivros, anotacoes, 
reguas de calculo, impresses ou qualquer outro material de consulta. 

11.14. No dia de aplicacao das provas, nao sera perm.itido ao candidato permanecer nos locais 
das provas, com armas ou aparelhos eletr6nicos (bip, telefone celular, rel6gio do tipo data 
bank, walkman, agenda eletronica, notebook, palmtop, receptor, gravador e outros). Caso o 
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candidato leve alguma anna e/ou algum aparelho eletronico, estes deverao ser recolhidos pela 
Coordenacao/Fiscais de sala. 0 descumprimento da presente instrucao implicara a eliminacao 
do candidato, constituindo tentativa de fraude. 

11.15. 0 Instituto Cidades nao se responsabilizara por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletronicos ocorridos durante a realizacao das provas, nem por danos neles 
causados. 

11.16. Nao havera segunda chamada, seja qual for o motivo alegado parajustificar o atraso ou 
a ausencia do candidato. 

11.17. No dia da realizacao das provas, na hip6tese de o candidato nao constar nas listagens 
oficiais relativas aos locais de prova, o Instituto Cidades procedera a inclusao do referido 
candidato, por meio de preenchimento de formulario condicional com a apresentacao de 
documento de identificacao pessoal, conforme subitem 11. 7 e do comprovante de pagamento 
original. 

11.17 .1. A inclusao de que trata o item anterior sera realizada de forma condicional e 
sera confirmada pelo Instituto Cidades, com o intuito de verificar a pertinencia da 
referida inclusao, 

11.17 .2. Constatada a improcedencia da inscricao de que trata o subitem 11.17, a 
mesma sera automaticamente cancelada sem direito a reclamacao, independentemente 
de qualquer fonnalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

11.18. Podera ser admitido o ingresso de Candidato que nao esteja portando o comprovante de 
inscricao no local de realizacao das Provas, apenas quando o seu name constar devidamente 
na relacao de Candidatos afixada na entrada do local de Provas. Nestes casos, o candidato 
devera apresentar, obrigatoriamente, um documento de identificacao. Sem a apresentacao do 
documento de identificacao o candidato na.o podera realizar sua prova mesmo que seu nome 
conste na relacao oficial de inscritos no concurso e apresente o comprovante de inscricao. 

11.19. 0 candidato devera assinalar as respostas das questoes objetivas na folha de respostas, 
preenchendo os alveolos, com caneta esferografica de tinta preta ou azul. 0 preenchimento da 
folha de respostas, (mica documento valido para a correcao da prova objetiva, sera de inteira 
responsabilidade do candidato, que devera proceder em confonnidade com as instrucoes 
especificadas, contidas na capa do caderno de prova e na folha de respostas. 

11.20. Em hip6tese alguma, havera substituicao da folha de resposta por erro do candidato. 

11.21. Os prejuizos advindos de marcacoes, feitas incorretamente na folha de respostas, serao 
de inteira responsabilidade do candidato. 

11.22. Nao serao computadas quest6es nao respondidas, nem questoes que contenham mais 
de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legivel. 

11.23. Nao sera permitido que as marcacoes no cartao de respostas sejam feitas por outras 
pes oas, salvo em caso de Candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. 
Nesse caso, se necessario, o Candidato sera acompanhado por um fiscal do Instituto Cidades 
devidamente treinado. 

11.24. Iniciadas as provas, o candidato somente podera retirar-se da sala ap6s decorridos 60 
(sessenta) minutos do tempo da Prova Objetiva e, em hip6tese algurna, levara consigo o 
caderno de provas. 

11.25. O candidato que se retirar do local de provas ap6s decorridos os primeiros 60 (sessenta) 
minutos do in.icio da prova somerite podera anotar suas opcoes de respostas em formulario 
dispon.ibilizado pelo fiscal de sala. 
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11.26. 0 cademo de prova sera disponibilizado para os candidatos no site do Instituto 
Cidades: www.institutocidades.org.br, no dia seguinte ao da aplicacao das provas. 0 referido 
caderno ficara disponivel atraves de senha privativa individual, durante o prazo recursal. 

11.27. Os tres ultimos candidates deverao permanecer na sala de prova e somente poderao 
sair juntos do recinto, apos a aposicao em Ata de suas respectivas assinaturas. 

11.28. Sera, automaticamente, excluido do Concurso o candidate que: 

a) apresentar-se apos o fechamento dos port6es ou fora dos locais predetenninados; 
b) nao apresentar o documento de identidade exigido no subitem 11. 7 deste Edital; 
c) nao comparecer a prova, seja qual for o motive alegado; 
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
e) for surpreendido em comunicacao com outro candidate ou terceiros, verbalmente, por escrito 

ou por qualquer outro meio de comunicacao, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou 
estiver utilizando livros, notas, impres os nao perrnitidos e calculadoras; 

f) estiver portando durante as provas qualquer tipo de equipamento eletronico de comunicacao; 
g) lancar mao de meios ilicitos para executar as provas, seja qual for; 
h) nao devolver a folha de respostas; 
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortes com qualquer dos 

examinadores, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes. 
j) fizer anotacao de informacoes relativas as suas respostas em qualquer outro meio que nao o 

permitido neste Edital; 
k) nao permitir a coleta de sua assinatura e de sua digital; e 
1) estiver portando armas. 

11.29. No dia de realizacao das provas, nao serao fomecidas, por qualquer rnembro da equipe 
de aplicacao destas e/ou pelas autoridades presentes, informacoes referentes ao seu conteudo 
e/ou aos criterios de avaliacao e de classificacao. 

11.30. Objetivando garantir a lisura ea idoneidade do Concurso - o que e de interesse publico 
e, em especial, dos proprios candidates - bem coma a sua autenticidade, sera solicitado 
quan.do da aplicacao da prova objetiva, a autenticacao digital em local apropriado. 

11.31. 0 Institute Cidades divulgara a imagem da folha de respostas dos candidatos que 
realizaram as provas objetivas, no endereco eletr6nico www.institutocidades.org.br, exceto dos 
candidatos eliminados na forma do subitem 11.28. deste edital, ap6s a data de divulgacao do 
resultado final das provas objetivas. A referida imagem ficara disponivel atraves de senha 
privativa individual, ate quinze dias corridos da data de publicacao do resultado final do 
Concur so. 

12. DA PROVA TiTULOS 

12.1 Participarao da Prova. de Titulos somente os Candidates que concorrerem aos cargos de 
PROFESSOR classificado na Prova Objetiva e o seu julga.mento obedecerao aos seguintes 
criterios de pontuacao: 

a .. Curse de Especializaqiio: 0,25 pontos por titulo ate o limite de 1,00 pontos; 
b. ·curso de Mestrado: 1,00 pontos por titulo ate o limite de 2,00 pon tos; 
c. Curse de Doutorado: 1,50 pontos por titulo ate o limite de 3,00 pontos, 

12.2 A apresentacao dos titulos pelos candidates far-se-a atraves da entrega dos documentos 
comprobatorios (Titulos) em envelopes opacos e do respective Formulario Discriminatiuo (ANEXO 
VII), no protocolo da Prefeitura. Municipal de Penaforte, das 8h as 12h e das 14h as 17h, no prazo 
estipulado no Edital de Convocacao proprio. 
12.3 Serao rejeitados, liminarmente, os titulos entregues fora do prazo divulgado no Edital. 
12.4 Nao serao recebidos documentos avulsos e Curriculum Vitae. 
12.5 A comprovacao dos titulos sera feita mediante apresentacao de fotoc6pia autenticada de 
instrumentos legais que os certifiquem, e somente serao computados como validos os titulos 
pertinentes ao cargo para o qual o candidate concorre. 
12.6 Outras informacoes sobre a Prova de Titulos: 
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a. Os comprovantes de conclusao de Cursos deverao ser expedida por instituicao oficial ou 
reconhecida; 

b. Cada titulo sera computado uma unica vez; 
c. Os titulos e certificados academicos devem estar devidamente registrados; 
d. Caso o candidato tenha concluido o curso, mas ainda nae esteja de posse do Diploma, 

serao aceitas Certidoes ou Declaracoes de conclusao, assinadas por representante legal da 
Instituicao de Ensino e com firma reconhecida em cart6rio; 

e. Os documentos em lingua estrangeira somente serao considerados quando traduzidos 
para a Lingua Portuguesa por tradutor juramentado; 

f. Devera ser entregue apenas uma unica c6pia (autenticada em cart6rio) de cada titulo 
apresentado, a qual nao sera devolvida em hip6tese alguma. Nao serao consideradas, para 
efeito de pontuacao, as copias nao autenticadas em cartorio. 

12. 7 A pontuacao total dos titulos nao ultrapassara a 6,00 (seis) pontos, desprezando-se os 
pontos que excederem a este limite. 

13. DA AVALIAQA.O DA PROVA OBJETIVA 

13.1. A prova objetiva sera avaliada na escala de pontos e pesos definidos no subitem 9.1. 

13.2. Sera considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 50% (cinquenta por cento) da prova, desde que tenha atingido o perfil minimo de 
aprovacao de cada disciplina, tambem igual a 50% (cinquenta por cento). 

13.3. Nao havera, em hip6tese alguma, vista de prova. 

13.4. 0 candidato nao habilitado na prova objetiva sera excluido do Concurso. 

14. DA CLASSIFICAQA.O FINAL 

14.1. Os candidatos serao classificados por ordem decrescente da Nata Final, em lista de 
classificacao por opcao de cargo. 

14.2. A pontuacao final para todos os cargos, exceto Profes or, sera: 

Pontuacao Final= (TPO) 
Onde: 

TPO = Total de pontos da Prova Objetiva 

14.3. A pontuacao final para os cargos de Professor sera: 

Pontuacao Final= (TPO) + (TPT) 
Onde: 

TPO = Total de pontos da Prova Objetiva 
TPT = Total de pontos da Prova de Titulos 

14.4. Serao elaboradas duas listas de classificacao, uma geral, com a relacao de todos os 
candidatos aprovados, incluindo os portadores de deficiencia e uma especial, com a relacao 
apenas dos candidatos portadores de deficiencia. 

14.5. No caso de empate na classificacao dos candidatos, o desempate se fara verificando-se, 
sucessivamente, os seguintes criterios: 

a) Maior pontuacao na disciplina corihecimentos especificos (se houver). 
b) Maior pontuacao na disciplina de lingua portuguesa. 
c) Maior pontuacao na disciplina de conhecimentos gerais (se houver). 
d) Maior idade. 
e) Maior pontuacao na prova de titulos (se houver). 
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14.6. 0 resultado do Concurso estara disponivel para consulta no site do Instituto Cidades 
www.institutocidades.org.br e cabera recurso nos termos do item 15 - Dos Recurses deste 
Ed ital. 

14.7. Apos o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, sera publicada lista de 
Classificacao Final, nao cabendo mais recursos. 

14.8. A lista de Classificacao Final sera publicada no site do Instituto Cidades 
www.institutocidades.org. br. 

14.9. Serao publicados em jorn.al local de circulacao diaria, apenas os resultados dos 
candidatos aprovados no Concurso. 

14.10. A habilitacao final para homologacao sera composta pelo nurnero de candidatos 
acrescido do seu respectivo cadastro de reserva, constante do Anexo I, ficando 
consequentemente eliminados os demais candidatos. 

15. DOS RECURSOS 

15.1. Sera admitido recurso administrativo contestando: 

a) 0 indeferimento do pedido de inscricao. 
b) 0 gabarito oficial preliminar da prova objetiva. 
c) 0 resultado da prova Objetiva. 
d) 0 resultado da prova de Titulos. 

15.2. Os recursos deverao ser interpostos no prazo de ate 02 (dois) dias uteis, contados a 
partir do primeiro dia util ap6s a data de divulgacao oficial do fato que gerou o recurso. 

15.3. Admitir-se-a um unico recurso, por candidato, para cada evento referido no subitem 
15.1 deste Edital. 

15.4. Todos os recursos deverao ser dirigidos ao Presidente da Comissao de Concurso, em 
formulario padronizado, e entregues, pessoalmente ou por procuracao, dentro do prazo 
indicado no subitem 15.2, no endereco constante no subitem 4.2, quando da publicacao do 
resultado de cada evento passivel de recurso. 

15.5. Somente serao apreciados os recursos interpostos dentro do prazo, com indicacao do 
nome do Concurso Publico, do nome do candidato, do numero de inscricao e da assinatura, 
devendo ser utilizado o modelo especifico disponibilizado no site www.institutocidades.org.br 

15.5.1. 0 formulario de recursos estara disponivel no anexo V do presente edital. 

15.6. 0 recurso interposto fora do respectivo prazo nao sera aceito, sendo considerado, para 
tanto, a data do protocolo. 

15.7. Nao serao aceitos os recurses interpostos por Jae-simile (fax}, telex, telegrama, Internet 
ou outro meio que nao seja o especificado neste Edital. 

15.8. Tambern nao sera aceito o recurso interposto sem o fornecimento de quaisquer dos 
dados constantes no subitem 15.6. ou sem fundamentacao ou bibliografia pertinente. 

15.9. A banca exarninadora determinada pelo Instituto Cidades constitui ultima instancia 
para recurso, sendo soberana em suas decisoes, razao pela qual nao caberao recursos 
adicionais. 

15.10. O recurso apreciado tempestivamente tera efeito suspensivo quanto ao objetivo 
requerido ate que seja conhecida a decisao. 
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15.11. Os pontos relativos a questoes da prova objetiva de multipla escolha que eventualmente 
venham a ser anuladas, serao atribuidos a todos os candidatos que tiverem sua prova 
corrigida. 

15.12. A decisao relativa ao julgamento do recurso, quando do interesse de mais de um 
candidato, sera dada a conhecer coletivamente. 

15.13. Em hip6tese alguma sera aceito revisao de recurso, recurso do recurso ou recurso de 
gabarito final definitivo. 

15.14. A interposicao dos recursos nao obsta o regular andamento do cronograma do 
Concurso Publico. 

16. Da Posse dos Candidatos Habilitados 

16.1 A Posse sera condicionada a: 
a. ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro na fonna da lei; 
b. os Candidatos que tenham participado do Concurso com no minimo 16 (dezesseis) anos 

de idade, s6 poderao ser empossados nos respectivos cargos ap6s completarem 18 
(dezoito) anos, condicionado, a na data da posse, possuir a idade constitucional de 18 
(dezoito) anos para ser empossada; 

c. quitacao com o service militar, exceto para os Candidatos do sexo feminino e com a 
.Justica Eleitoral, para todos os Candidatos; 

d. ter escolaridade exigida para o exercicio do cargo, hem como registro para o exercicio 
da profissao no conselho de classe pertinente ao cargo pleiteado; 

e. apresentacao de c6pia de Carteira de Identidade, CPF /MF, PIS/PASEP, Carteira 
Profissional, Certidao de Nascimento ou Casamento, Fotografia % colorida e recente; 

f. as pessoas portadoras de necessidades especiais, compatibilidade da deficiencia 
atestada, com o cargo de opcao do Candidato, comprovada atraves de analise da 
Comisstio Especial do Concurso, que emitira parecer sobre o enquadramento do tipo ou 
grau de deficiencia e sua compatibilidade com o cargo; 

g. exame de sanidade fisica e mental, que comprovara a aptidao necessaria para o 
exercicio de cada emprego; 

h. certidao de antecedentes fornecida pelo Cart6rio Distribuidor da Comarca onde possui o 
endereco declarado, comprovando a existencia ou inexistencia de acoes civis e criminais 
(com transito emjulgado). 

i. Declaracao de acurnulo de cargo, nos tennos da Constituicao Federal Brasileira. 
j. Certidao de Debitos Federais, Estaduais e Municipais. 
k. atenciio - o Candidato, por ocasiao da posse, devera comprovar todos os requisitos 

exigidos no subitem 16.1. A nao apresentacao dos comprovantes exigidos tornara sem 
efeito a aprovacao obtida pelo Candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos 
decorrentes da inscricao no Concurso. 

1 7. Do Provimento e Lotacao 

17.1 A partir da data de hornologacao do resultaclo final do Concurso Publico, o Candidato 
classificado sera convocado por escrito a comparecer a sede da Prefeitura munido de toda a 
documentacao exigida no edital no prazo de 07 (sete) dias uteis a contar da data da convocacao 
por carta registrada AR. Em caso do nao recebimento da correspondencia sera convocado por 
edital o qual sera afixado na prefeitura e orgaos publicos e divulgado em jornal de grande 
circulacao. 
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17.2 A Convocacao obedecera a ordem rigorosa de classificacao e o Candidato devera 
apresentar-se na Sede da Prefeitura de Penaforte - CE, observadas as seguintes condicoes: 

a. apresentar-se a Secretaria de Planejamento e Gestao munido de toda documentacao exigida neste 
Edital. A nao comprovacao de qualquer um dos requisites eliminara o Candidato do Concurso; 

b. sera permitido ao Candidate convocado para contratacao no service publico o adiamento da 
contratacao no cargo, media.nte posicionamento no final da clas ificacao: 

c. os adrnitidos nao Iarao jus a modificacao de local de trabalho a pedido pr6prio, pelo periodo minimo 
de 03 (tres) anos de efetivo exercicio, salvo cornprovada necesvidade do service efetuada pela 
Administracao; 

d. podera a Administracao discricionariamente deslocar os scrvidores de unidade administrativa para 
outra, como tambem de localidade, dependendo da conveniencia, necessidade e oportunidade da 
adrninistracao. 

18. DAS DISPOSI90ES FINAIS 

18.1. As convocacoes para prestacao das provas e resultados serao publicadas no endereco 
eletr6nico www.institutocidades.org. hr. 

18.1.1. Ede responsabilidade do candidato acompanhar estas publicacoes. 

18.2. 0 Municipio de Penaforte - CE e o Institute Cidades se eximem das despesas com 
viagens, estada, transporte ou outros custos pessoais do candidate em quaisquer das fases do 
Concur so. 

18.3. Todos os calculos de notas descritos neste edital serao realizados com duas casas 
decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a 
cinco. 

18.4. Nao sera fomecido ao candidate qualquer documento comprobatorio de classificacao no 
Concurso, valendo para esse fim, a homologacao publicada no site do Instituto Cidades, 
www.institutocidades.org. br 

18.5. A inexatidao das afirmativas e/ou irregularidades dos documen.tos apresentados, mesmo 
que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasiao da admis ao, acarretarao a nulidade 
da inscricao e desclassificacao do candidato, com todas as suas decorrencias, sem prejuizo de 
medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 

18.6. Os itens deste Edital poderao sofrer eventuais alteracoes, atualizacoes ou acrescimos 
enquanto nao consumada a providencia ou evento que lhe dis er respeito, ate a data da 
convocacao dos candidatos para a prova correspondente, circunstancia que sera mencionada 
em Edital ou aviso a ser publicado no site www.institutocidades.org.br. 

18.7. 0 candidato se obriga a manter atualizado o endereco perante o Institute Cidades, ate a 
data de publicacao da homologacao do resultado final do Concurso e, ap6s esta data, junto ao 
Departamento de Pes oal do Municipio de Penaforte - CE, no endereco constante no subitem 
4.2 deste edital, devendo constar no envelope de encaminhamento a frase- "atualizacao de 
endereco para o Concurso Publico do Municipio de Penaforte - CE. 

18.8. Ede responsabilidade do candidate manter atualizados seu endereco e telefone, ate que 
se expire o prazo de validade do Concurso, para viabilizar os contatos necessaries, sob pena 
de, quando for chamado, perder o prazo para contratacao, caso nao seja localizado. 

18.9. 0 presente concurso publico tera o prazo de dois a.nos contados a partir da sua 
homologacao; 

18.9.1. - podendo ser prorrogado uma vez por igual periodo por expressa deterrninacao do 
prefeito municipal; 

www.institutocidades.org.br 



. ' 
18.10. - 0 candidato que, a epoca da pos e, nao comprovar que preenche- os requisitos 
indispensaveis para o exercicio legal do cargo para o qual foi aprovado sera considerado 
eliminado sumariamente, nao podendo ser aproveitado para outro cargo, ressalvados os casos 
previstos em lei municipal; 

18.13 - 0 lnstituto Cidades e o Municipio de Penaforte - CE nao se responsabilizam par 
eventuais prejuizos ao candidato decorrentes de: 

a) Endereco nao atualizado. 
b) Correspondencia devolvida pela ECT por razoes diversas de fomecimento e/ou endereco errado do 

candidate. 
c] Correspondencia recebida por terceiros. 

18.14. 0 Municipio de Penaforte - CE e o Instituto Cidades nao se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicacoes referentes a este Concurso. 

18.15. Considerar-se-a, para efeito de aplicacao e correcao das provas, a legislacao vigente ate 
a data de publicacao deste Edital. 

18.16. Os ca.sos omis os serao resolvidos conjuntamente entre a Comissao Especial do 
Concurso e o Instituto Cidades, no que se refere a realizacao deste Concurso. 

18.17. Cabera ao Municipio de Penaforte - CE a homologacao dos resultados finais do 
Concurso, bem como as publicacoes oficiais. 

18.18. O Foro da Comarca de Penaforte e o competente para decidir quaisquer acoes judiciais 
interpostas com respeito ao presente Edital e respectivo Concurso. 

Pa.90 da Prefeitura Municipal de Penaforte em 18 de outubro d 13. 
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ANEXO I 

EDITAL N2 001/2013 
QUADRO DE CARGOS, HABILITAQ.AO, VAGAS, CARGA HOAARIA E VENCIMENTOS. 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

p,,i, i>lr,gn 

Cargo Haltill� 

G: ' .-=:m: .. : :. .. -er.-,; .. · 02 

Ampla 
Coacorreacia 

02 06 

Carp 
horirla 

40 h/s 

Veael.mento 
S.&lco 

2.002,00 100,00 

SECRETARIA DE EDUCAQ.AO 
I Ampla Cadutro Cup Veaclmento Taa 1 Carco HabWta�o v., •• Pl'fE la.erlcio Coacone_acta a-"" bonirla Bislco IR$1 

Auxilil11" Adrojni,fraLivo r..; ·lV'-'I!� 10 09 01 30 40 h/s 690.00 70,00 

Auxillar de Sr.rvi�ns Geruis t,;i·-.,l F n' ..,. d 12 11 01 36 40 h/s 690,00 so.oo 

M,-.11,ri,ta N; ! r,, ' ...... !- �-· .. - r:.:. = - 11 10 01 33 40 h/s 7-.0/10 so.oo "6, D" 

Pr .. r�,..,IT de Erlu, ", ·,I) 
('• ,. - ............ .. 02 02 - 06 20 h/s 1.011,00 100,00 s;,";·� I 

P,l)ff',.,....,r de Edu, "1\ to c (0:��c;,;, .. "u r.:.-..v.:;- 03 03 - 09 20 h/s l.011,00 100,00 B.",,i,.-,.1 
Pn,ft �",r de E(fut .,.�:it; � I 1;"cm-• •. ·: r· .• , 02 02 - 06 20 h/s 1.011,00 100,00 B.",i(,; l 

Pt 1 ,fr-,• or de Edu- ••\•;o c�· • 1.- "'""':,... ... 02 02 - 06 20 h/s 1.011.00 100,00 8/,c..i, n I - 
P11,fi '"' tr de Edu; "i· ;o � - :mu 02 02 - 06 20 h/s l.01 1,00 100,00 a;,,;,.,_ I 
Pr11fr,...,,,r de Edu. rt\ io r ,.,. :- �.,, L··- • 03 03 - 08 20 h/s 1.011,00 ]01\00 B.·,,i,..al 

Pr11fr,"'-',r de Edu, t'l\;O c . .... :::n '� ... 03 03 - 09 20 h/s 1.011,00 100,00 B/l-.lt;..i I 
Pn,fc �._ -r de Edu- u\:1.0 c ... h· • � ... •mp.-_' - - ·� 08 08 - 24 20 h/s l.011,00 10("1,00 B,\,i, a I 

SECRETARIA DE SAUDE 

I Ampla Cadast:ro Cuga Ve11dme11.to Taa 
Cueo Habtl�iao Vagas Coacorrcacla Piii: Rese"8 borarla Baako �o 

Ag-nte Comunit.:Uio de �; ,., v· ··.:,c �111 i.; T. 04 04 - 12 40 h/s 690,nO 70,00 s ... urte 

Ag-nte de Endemias t..'i ,..1 v· , -; c. �u,:":t 02 02 - 06 40 h/s 690,00 70,00 

Auxiiiar Ad111in;,1r .. tivo Ni�·-'"'1 ,1;1;.:, 09 08 01 21 40 h/s 690.no 70,00 

Auxiliar de Scrvi\"S Grr,,is 1'i> : r ,,. .J 09 08 01 18 40 h/s 691\00 so oo 
G,' .-, tm ;: , - ·o e - 01 01 03 40 h/s 2.6(,1',,00 100,00 Enf-rmeiro ? ' I - - 

M,,ti,ri,ta Nh•,.I ;;'1,1, ' rt# I ;"'T't h !,;Ii, .i:: n� � 
" . 12 11 01 24 40 h/s 740,00 50,00 ·a· 

Mi'dko C· .. • ..... �m �, .. -1· • e :- .... 0 r- ... I 02 02 - 06 40 h/s 7.117,00 100,00 

c- .. ' em r.' : c - - ' 01 01 03 40 h/s 2.liM•,00 100,(lO Ori,,ntnk,gn ,- ' :..,, - - 
...,; .' ···1: c • ., T" , e r - 03 03 09 40 h/s 1.040,00 70,00 Tf, nico em Enferm-iro p I - 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

· I s 

Ta.a s 
Habw.ta�o v., •• Am.p1a PNE Cacl,uu:o ea,,. Venoi.meato 

�io Cargo Coiu:orrencla Rcserva ho.....-a U.lc:o ...... 
A:..Lxiliar de Servh.t•S m-1.:. 'ff . " 15 14 01 45 40 h/s 69(),()0 50,00 
Ger,1is 

Mot.,ri�,a i.;i -I Fu11·' I I: -. � .. �·1:, • r..:,. e• . "• 02 02 06 40 h/s ,-+11,no 50,00 ·o· - 
Operador de Miiquina Ni,.,.1 i.u�;,..,C,,•5,:.7': �� C;.."t..:-�·1.,,. 02 02 - 06 40 h/s 900,00 70,00 
Pc,,.1da 

GUARDA MUNICIPAL 

Cargo 

Agente da Gu-erda 
Munic ipal 

HabWt:ac;h Vagas 

08 

Ampla 
Concorrencbt 

08 24 

Care• 
horiria 

40 h/s 

Vencim•11to 
Bhic,c, 

75''i,OO 70,00 

Pa90 da Prefeitura Municipal de Penaforte em 18 de outubro 
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ANEXO II 

MODELO DE REQUERIMENTO DE VAGA PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIENCIA 

O(A) candidato(a) CPF n." 
__________ , candidato(a) ao Concurso para preenchimento de vagas no cargo 
_________________ , regido pelo Edital n° __ do Concurso para o quadro 
de pes oal da Prefeitura Municipal de Penaforte - CE, vem requerer vaga especial como 
PORTADOR DE DEFICIENCIA. 

Nessa ocasiao, o(a) referidota) candidato(a) apresentou LAUDO MEDICO com a respectiva 
Classificacao Estatistica Internacional de Doencas e Problemas Relacionados a Saude (CID), no 
qual constam os seguintes dados: 

Tipo de deficiencia de que e portador: ------------------- 
C6digo correspondente da (CID):------------------- 
Nome e CRM do medico responsavel pelo laudo: --------------- 

Dados especiais para aplicacao das PROVAS: marcar com X no quadriculo, caso necessite de 
Prova Especial ou nao. 
Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessario. 

) N.A.0 NECESSITA de PROVA ESPECIAL e/ou de TRATAMENTO ESPECIAL. 
) NECESSITA de PROVA e/ou de CUIDADO ESPECIAL.---------- 

OBSERVA<;;:AO: Nao serao considerados como deficiencia os disturbios de acuidade visual 
passlveis de correcao simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congeneres. 

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expi essa concordancia em relacao 
ao enquadramento de sua situacao, nos tennos do Decreto n." 5.296, de 2 de dezembro de 
2004, publicado no Diario Oficial da Uniao de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que 
concerne ao conteudo do item 3 deste edital, sujeitando-se a perda dos direitos requeridos em 
caso de nao-homologacao de sua situacao, por ocasiao da realizacao da pericia medica. 

Locale data Assinatura do candidato 
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ANEXO III 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITA(;A.O DE TRATAMENTO ESPECIAL PARA 
REALIZAQA.O DAS PROVAS A COMISSA.O ESPECIAL DE CONCURSO. 

O(A) candidato(a) 
_________ , candidato(a) ao Concurso para preenchimento de vagas no cargo 
________________ , regido pelo Edital n. 0 do Concurso para o 
quadro de pessoal da P:refeitura Municipal de Penaforte - CE, vem solicitar tratamento especial 
para realizacao das p:rovas conforme segue: 

Outras 

CPF n." 

L :(�'"'"';�tJ ·ti.;� ti-k:,, 
( J ::,1i+r·.i 1111·11 �i1t··� 1){.;11ijj·t·1a ('le 

river r.ecessidcde de .:tmJ!lh:t.:.:ar seu r�l'�} 
( ) · J.lJ terrea ( difi ... U::1Jde r ara 
f. ..:1.:m.O°l,\,:,) 
( ) qi 1 i,\Jt\ idu:.1 t .:· rdi/"''•) Ci:,1U d ··�ns..-1 
c .)Ilt.1;i.:1;:1'.: .ura s) 
( ) u:� . ca 
( ) lli��� p.u u \, 1d�il.l d� l ._,JJ� 
( · ) ,11�· io l, 1D J: eru I 
I.t. ::.:.::<1 e .:.rkir:� $<J)?r,d1-; 

( ) Zt.,r;i.:kz de risco 
( ) t be-i lade 
( )lun't-{<�h i,.·, 
L.:!. Auxilio p 1f,1 fl"t:�i:.;hiu.c;i' ·,: 
dificuL�d-:/ fup..,��ibi:\h�� de eserever) 
( ) dJ follu de re-p }�t·:: d1 prova o ji:ti·:'.l 
1 3. AHXlfi • p 111 foi�tn [l� .. L 1) 
( i di,f txb 
( ) teh rplegir 

�. K.;:�;:. i.l .l ·. '.;i 1 i, (�\:�(t\ J J�i.., ,._ �- ... r, 
l,;j\ 1 ·:; ·, ') 

· ( ) auxilio !1:i leir.ira ,i1 piova (.1�,:br) 
( ) f'.0"."3 em t'Ucic e ledcr 
{ ) p,L''.,l ,i.1ll.h (1.l 1t�.f,t1; �J,ft,; 11 � 1,_.j 
( ) fW:.-i q,f �1 ·n l lj ""1·, I fr 11;;: ;:>, 
s. ! ·�.:c��i 1:di::, :di i•:J� (f•e!\Il !:-··l 01.1 r: .. -:i1l 
da a�1.l�A0) 
t .l :.:11�1p.:k J; LIBR...\" ll.i11�

11, R U,•!!'' .J,: 
::-l'l�'-• 
t: J leimra l:J • :i1 

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordancia em relacao 
ao enquadramento de sua situacao de tratamento especial, sujeitando-se a perda dos di:reitos 
requeridos em caso de nao-homologacao de sua situacao, por ocasiao da realizacao em carater 
especial. 

Locale data Assinatura do candi dato 
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ANEXO IV 

Coriteudo Programatrco 
NivEL SUPERIOR 

LiNGUA PORTIJGUESA 
(COMUM A TODOS OS CARGOS DE NivEL SUPERIOR) 
Compreensao e interpretacao de textos. Caracteristicas dos diver sos generos textu ais. Tipologia textual. 
(scquencins narrativa, dcsci itiva, a gurnenrativa, expositiva, injuntiva e dialogal). Elementos de cocs.to e coerenc ia 
textual. Funcocs da linguagem, Ortografia ofic ial. Acentuacao gr.:Ji,il. Ernpr ego do sinal indicativo de erase. 
Pontuacxo. Emprcgo e descri�ao das classes de palavras, Sintaxe da oracao e do periodo. (enfase em concordaueia 
e regencia). Signiflcacao das palavras e infei eucia lexi ... al atraves do cont .. xto. 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

ODONT6LOGO 
Semiologia oral: anamnese , e n.rne clinico e radlologico, meios complern-utarea de diagnostico. Carie dentaria: 
patologia, diagnosricc, prevencao; Ilucrterapia e toxieologia. Polpa dentaria: p;i1nlngir1, diagnosttco, conduta cllnica .. 
Tratamento conservador da Polpa. Esromarologia: gengivites, Cl:>lc,r,;;ilitrs, etioparogenia, diagn6;stirn. Dentisreria: 
prepare da cavidade, materials de prute,;-'io e de restauracao. Aneste via loco-regi .. nal oral: tipos tecnir a, anestcvicos, 
acidentes, medicacao de emergencia. Extra,ao dentaria, simples, cornplicacdcs. Procedirnentos cirurgir-os: pre e pos- 
operatorio; pequena e media cirurgia, suturas, acidentes ope: .. torios. Pro, edirnentos endodontico : polporomia, 
pulpetornia, tratamento e obturacao do conduto radicular, Procedimentos periodonticos. Sindrome focal: irifeq,Jo 
focal, foco de infeccao. Doencas gerais com sintomatologia oral: diagnosi ico, tratarnento local, orientacao pt ·�fi'>sinn,tJ.. 
Odcntopediatria: denies dectduos, cronologia. Cirurgia Buco-Maxilo-F,« ial: proc edimentos de ui geucia. Radiologia 
oral. Terapeu tica: definicao, metodo s, agente s medicamentosos. Odontologia em S:i.(1rle Cole-tiva: Niveis de prevencao 
e aplic-11,;ao; Principais problernas de saude bucal em saude publica; Epiderniolog.a da carie dentaria: indicadores e 
sua utilL..,_,;;..o (CPO-D, ceo-d, CPO-S, ceo-s etc.): Epiderniologia do cancer bucal; sisternas de prevencao em s .. ude 
bucal coletiva; Sisrernas de trabalho: Si,tl'mi's de at-ndimento: Educacac em saude bucal coletiva; Recurses 
hurn anos em saude bucal coletiva. Fluoretacao das agu rs de abastecimento publico: beneflcios: controle; Fluoretos: 
a.;-�o sisterniea e a,ao topic a; metodos de aplk.;,;ao; potencial de redu\.;o de incirlenr ia de carie; n-vicldade; 
Amamentacao natural x artificial ou mista: Influencias no dese-nvolvimento do sisrerna esrornatognatico; Mas- 
oclusoes e habitos perniciosos: Blos-gurance: manutencao de cadeia asseptlca; csterilizacao: dcst ino de materials 
infectantes. Diagnostico e Plano de Tratamento em Clinir a Geral; Cono-itos da Etiologia da Carie e sua Prevencao; 
Microbiologia da Placa Bacreriana e sua Prevencao: Conu ole e Pievencao da Carie Dentaria, Dieta, Fluor; Cirurgia 
Oral Menor, cuidados iniciais e po srerlorcs as Exodontais: Hernorragiae-Controle; Problemas periodontals a cargo do 
Clinico Geral; Procedimento Bt.,icos em Odontologia que afelam o Periodnnto; Prutec;ao do Compli->..o Dcntina - Polpa 
- Sde,Jo e Eleirao dos materiais de Protec;ao: Mati-riais R..:»taura,Jorcs em Denti$ti,a Opcrat6ria, Materiais 
Restauradores Estetic-os, Materiais Metalicos - Amalgama; MR!eria:s parn P1cvcn,;;;o; S.-lru�tes de F6,;sulas e 
Fissura<.; Esteriliza�ao, Controle de Doen,;as e lnfcL(&O no Cor.sult,�rio Od,,utnli,gico; Prcvcn,;ao (AIDS, Hep-11ite, 
etc.); 

ENFERMEIRO 
1. Gerendamenlo dos Sl"rvi,;os de Enfonn<1g.-,m. Proce<\so de tI"abalho em Enfc:rrc,;;grm; Auditoria em Sa11de e em 
Enfermagem; SuperviMo em Enferm;:ig,,.m; Teorias ar!mini11traliva•; Recu1 :,OS humanos; Murlam;rts em Enfcrmagcm; 
Planejamento em Enferm;;grm. 2. Lei do Exercirio Profis ivnal; Atribui,;oes da e4uipe de Enferm;;.gem conforme a lei; 
func;ol"s privalivas do enftrm<"iro; Conduta profis,;ional s<·gundo a Lei e o C6digo de f:tir;;.. 3. Saude do trahalhador. 
Do,.n(as ocuparionais. Bios<.egurru1,a. 4. A vigil,\n,•ia epidl"minlogira no cont.- to da Enferm;;gcm. 5. St"miologia e 
semiotecnica aplirada a Enfermaiscm (p1incipios ba'li• os do e,,..me fiisiro e acl.-4u;1c,a.o B"S diagn6,ticos de 
enf<:-rmagcm). 6. Si tPml'ltiz.1,ao da A<.si<:tencia de Enfermagc-111 (SAE), colela de dadn11, dL,gnvsti<'o de Enfenn;,gem 
com b;:i<,e na T&..,onomia da "A<;<s0rir1,;a,, Norte-Americana de Diagnnsric-o em Enft:rmag�m" (NANDA), Cla�,;ilica,ao de 
lnterven,;oes de Enfenn11gem (NiC) e Av.JiA<;-ao da A,..,;stc:ll< ia de Enferm;igc:m (NOC), documenta,ao e rcgis-.tro. 7. 
Principios da admini<:tra(ao de medkamento". Cuidarlos de Enfrrmagem rt"IR, ionados a terapeutica medic<1JJ1entosa. 
8. A<.'listencia de Enfermagem na preven,iio e cuntrole de infeLr,,fo ho�pitalar. 9. 0 Procc,;o,,-, de Enfcrm;igem na 
organiza,ao da a�sistr'nria de Enfermagem peri-opera.t6ria. Plru1ejanJl"nto da assi,tencia de Enfermilgrm no pre, 
tra.i1s e p6s-operat6rio. 10. Pape! do Enferm.-iro no cent.ro cirurgico e central de ei;terili«<(ao. 11. Assi,tenda de 
Enfcrmagem a adultos e idn,os com a!tFra,oes clinic-as nos si<:tem �s 01g.;_nico1S, de acordo com as ne<.t..<.sidarl<"s 
humanas b;;,kas utilizan.do o pniLt "'° de enferm;igcm. Morlelns de int.-1vcn�ao na sAurle da popul11.,ao irlo..a. 12. 
As is•i'ncia de enfenn;igem a p11c-icnl<'S c,,m doen,;;;s c1cmi<:;;s (hipertenc;;'io e diAbetes) e imunodeficii'ncia. 13. 
Planejamento da a,; i<:trncia de Enferm;,.gcm n;,s alterao;o<'s dos s;'>•em"s hematopoietil'.'o, gc:'llrvint.-,.Linal, 
cardiova.,ru tar, respiratorio, rcnal, geniturinario, enrloc-1 ino, nenvso e mti srulo-csqueleti.-n. 14. A.,.,· ,ti'-nda de 
Enf.-rmagem nas alte1 a(ocs clinir?s em situ"l<;oes de urgencia e emP1gencia. A,; · :.::n, ia de Enfr-rmagcm a p11ri ... ntes 
com lesoes por qu<"im-'lduras 15. A,•,,1.-ncia de Enf.-.rm;;g.-m em dnrn,;;is inf,..:, ioq, 16. A ·,t.=:nria de Enf .. rm;;gem 
na fun,;a.o imunologira. Avc.nr,os cla imunologia: Engenharia geneti,·a e cdula,; Uuth'O. 17. A<.<1i-.1enria de 
Enf<"rmagc:m em unidarle de terapia intensiva adulto, pediatrico e neon;itru. 18. Aplic a,;ues terapeutiC';is e 
procedi.mentos tecnologi,·os aos clientes em estado critico e/ou com inlr1Lorrc:nl'.'ias clinico-cinirgicas (cirurgiAs 
gcrais, v.:i,culrues, gi11ecol6gicas, proctol6gicas, urol6gi< a5, e neurocirurgi-i). 19. Assistrn,.ia p6s-op.-rc1.t6ria a 
portadores de: feridas ci11lrgi,·as, c.=iteleres, drcnos e bFtlruwo hidro,.JetJO!itico. 20. Enf.:rmagcm no p1vg1"111a de 
as<1istencia domiciliar. Planejamento e prnmo,;iio do ensiI,o de auto-cuidarlo ao cliente. 
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------------------------------=---------===========================================-==== 
PROFESSOR DE EDUCAC.AO BASICA I !ARTESI 
A Didatica como pratica edueativa; Didatica e dernocratizacao do ensino; Didatica corno teoria da instrucao; O 
processo ensino-apreudizagcm: objetivos, planejam .. nto, rnetodos e avali:,i;i\c,: Abordagens de acordo com as 
tendencias pedagogicas; Instrumentals para os proce ssos escolare s; 0 estudo cientifico da infancia e adolescencia, 
desenvolvimento fisico, ernocinnal, intelectual e social: 0 adolescente e a escola: 0 adole « ente e o trabalho; 
Desenvolvimento morale religioso; Violai;ao das normas, delinquenc.ia. Principals teorias da api cndizagern: inatismo, 
comportame ntalismo, behaviorisrno, interacionismo; Teorias coguitiva=; !l.s contribuicoes de Piaget, V)guts:l:y e 
Walton para a Psicologia e Pedagogia, as ba es ernplricas, metodologicas e episternologicas das diver sas teorias de 
apreudizagem; A teoria das inte ligencias rnultiplas de Gardner; A avali't(i'iO como progi e sso e como procluto: 
Informatica educative. -----------------------------------------=-=---===------==---=========================== 
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I fCIENCIAS BIOLOGICAS) 
Caracteristica dos Seres vivos e dos seres brutos. Citologia: Cornpostos quuuicos or ganicos e inorganlcos da celu la. 
Estruturas e organelas celulares. Form as de obteucso de energia para a c-lu la. Re spiracso aerobira e anaerobic-a. 
Fotcsslntese. Reproducao celular, Mitose e rneiose. Embriologia: Gametogencse. Classificacac dos ovules. 
Segmentacao. Ga trulacao, Organogene se. Histologia animal e vc�dal. Fisiologia animal e vegetal: Fisiologia 
Humana. Evclucao: Teorias da Biogenese e abiogene sc, teorias de Lamarck e Darwin. Origern das Variaeoes: 
mutacao, recombinacao, fluxo genico. Selec-io Natural e adapta•.:\o. A orig-rn das cspecies. Evolucao do Homem. Os 
seres vivos: Taxonornia animal e vegetal. Virus. Reino Monera. R.-ino Proti sta. Reino Fungi. Reino Plantae. Algas 
pluricelulares. Briofitas. Pteridofitas. Gimnospermas, Angiospermas. Reino Anirnalia: Filo poriferos. Filo cel=nterado. 
Filo platelminto. Filo asquelmintos, Filo moluse o. Filo anelideos, Filo artropodes. Filo Cordados. Genetics: Leis de 
Mendel. Heredogramas. Grupos sangu tneos. Pleiotropia. Noi;-oes de probabilidade. He1 anca quantirativa. 
Determinacao genetica do sexo. Heranca relacioriada ao sexo. Ecologia: Eslrutura dos eco�si-itemas. 0 fluxo de 
enei gia e o ciclo da materia nos ecossi t=mas. Succssao ecologica, ReJ,,c;l\es entre os seres vivos de uma comunidade. 
Ecologia das populacocs. Os biomas aquaricos e terrcstres. ---==---==----=----==---==----===--====-====--================================-====-====----==--- 
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I (EDUCACA.O FiSICA) 
Hist6ria da Educacao Flsir-a; Tendeucia s Pedagogicas na Edur:i,:-ao Fisic a; A Educa,;-i'io Fisica e a Pedagogia Critico- 
Social dos Conteudos; A Funcao Social da Erlur.a(ilo Ffsica e do Esporte na Es,·,,lq; Trw1'-fr•rmai;-ao ou R,p1oclU(;a.o?; 
Pormacao do Profissional da Ed. Fisir a; Compromisso e Cornpetencia (P0Ji1in,, Pedagogic a, Tecnica e Cienufica): 
Concepcao sobre o corpo; Dida+ica da Educacao Fisica Escolar; 0 Ludico na Educacao Flsica Ese olar: Jogo - Esporte 
- Jogo; A Essencia Ludica; Educacao Ftsir a e Criatividade; Movimento Humane do Pre-Esc olar ao Ensir.o Medio; 
Pcsquisa em Educacao Fisica. ---=----==---------==---===---===--===========================================================-=- 
PROFESSOR DE EDUCAQAO BASICA I (GEOGRAFIA) 
Inrroduc Io: T1JIA1l1<'ltO diddlii..o para o en-ino da Gcogr.rfia; o sent-Jo do apr�11.Ji�.1·io da g�uor. fit.1.: C'i·nipd�l,l id/hl,l.,ili1.la<lcs em g,.:,,gr..tfia. 
Cartografia: mcl"' de 01�r:11t�,:i.·"; fu ... \y; h,,,d..fi\""; linhos i11Mgind1i,,"'; 1lhlf."j ... ; c:, ... .ila-..:; g,r�i.li4..l"; la c . ..utogr.ift'"a e t:,'".il.l g...x\gt.lf'i"-J.. 
Clin,..,tol"t:a: t�,nro e climc1; tip,,s de clima; l',;.1l•\11, .. s c .;.:km(ntt,,; climdli1.""'i infiu:11i...;L, do clima na vida hun,an.i. G\.\,l0giJ: t' ... t,ulUta 

gt...t .. l1\gil.-d; rclcvo; ��·lt"''· HiJ.ro�rJlia: 01...�J'"-""· m,lt\...:; b.,'-i�.;, h\'11._,gr.i!i'- �s br ,ili:iras .. Veg""t,,..,dv: tipns de vt:gd . .1..,..i(,; p<',; ... ,..si,.:11;; n.1tu1ais. 
G(',·,pollti4;a e E"-f.,1,(\mi"'a: o e5r,i.,u \.,,mo pti�dntu do hf'lll"h:'111; capir.,.d;,1111'\ <lc .. �11\iulvimc:1,:,) e s11hd ��t1rvulvim'"1i111; c",111r'lmia do pt'·�·gl.1Cnd; o 

Bru�il, a nova 01Jcm 111undiJl ea gk•l'\Jliz.:l�J,.,; o c"nHtr"'io ioterno .... ;fu1.al; o Mcr1.. ..... ttl: a i,:4...-,n0mic1 111undial e do Br .. ,,il; o p10hk..1i,a da divida 
e ICJTIU; e11cJgi .. , e lran,pc,rte; a agrvp\.\.·td1iia; o c .. m�r'-io; a indU,1ria; os se1vi,\-....; as rel:iv .. 1c.s de trahalh('\; as dc,igualdades s1,\,.i�ti" e a 
c,:pl\•Ja',ii0 h,m1rtna; a rcvuluviio tt'�ni\.,0-Cie111lfi(.;�\. Gc(�gr.dia da pc,pulrt',J,,: a p ... "lrula,.1o e as formus de o"upu\;;o do e,ril.4.,-v; OS ('pnlro.;;JCS 

rcgiPnt1is do Ilra,il; urb�11i1a,Jo e rnetropc,liL1,:iv. Ec,..,k1gia: c'"o,,i,tcm..-,s mHurai,� in1pttd11..: ambicnt • .1i,; tC\..UG�l'- nt.1fl11tliS e de\.1,L.i"'tl,) 
hi,t0ri1..a; pciliti""a an,hiental. G�0g1Jila do Cearii: funnJ,�lv e l1\..1.tp,1\d.0 do e-sp.avo ''-"'"·,, ... �. divi,<lu pl,1i1i1..a do Ce-urd, o c�p.J\O cc:,1r-clhe no 
c1.,ule\t•) CH•llAn1i4,..!J e cultural. ========================================================================================-======== 

===================�==============================-==----------=-----------=--------------------- 

PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I (HISTORIAI 
Introdui;-ao aos estudos hist6Iicos: hiiatoril'idFtde do conhe.:illlento hisl,)rico: metodolog;;;s e c,.,nc,it,)s da cicm·ia- 
hist6rira; periodiza\ao e tempo; o historiador e seu trabalho; c,)nhecimento e verdade em hi,st6ria. P1e-hisVHia: 
pri.m6rdios da humanidade; periodos da p1e-hi<;t6ria; primei!!.Js hahitant<·s da America/ Bra<;i\. Antiguidarle Oriental: 
economia, sod.-dade e cultura do Egito, Mc'sopota.mia, Pale&tina, Fenitia e Pei ,,ia. AntiguidA.de Classi.--a: a ci.viliz.i,;-al) 
Grega e Romana, eeonomia 1,0,·iedade e cultura. Idade Media: o feuctalismo; o imperio biz,mtino; o mundo islamico; o 
imperio de Carlos Magno; os grandes reinos ge1·ma.nicos; as c1 u::ada5; a formE(ao das monarquias m«·ionais; as 
grandes cris.-s dos seculos XlV e XV; o rc:,na<- imento cultural e urbar,o; a erne1g.?ncia da burguesia. Idade Moderna: 
o rtna imento comercial e o declin..io do feurlqlismo; os grctnd .. s estarl.os nal'i,,nais; a rcvolur;ao cultural do 
rena dmento; o humanismo; a reforma e a contra r,forma; as grandes naveg,:u;,;,es; o ab><c,Jutismo monar4uico. Idade 
Contempor.:.nea: a r!!volu\ao frances.1.; a era napole6nica e o cungrc::sso de Viena; a revc.,luc;-ao industrial; o 
lihFrali mo, o socialismo, o sindicalismo, o ru1ar4uismo e o catolici�mo social; as indepcndencias na Amt':rica 
esranhola; partilha da AsiA. e da Africa; lmp .. riali;;mo europeu e norte-aml'-ri<.dl10 no sec. XIX. A 1 • guerra mundial; a 
revolw;ii.o russ.1.; a crise de 19:29; o nazi-faci1-mo; a 23 guerra munrlial; o bloco c«pitali1-ta e o bloco sociali<;ta; a 
guerra fria; a nova ordem mundi;;l; Amerira Latina e as lutas so,•iai5; o so- iali<mio em Cuba e na Chi.n::i.; integ1 a,:-ao e 
conflito em um mun.do globali.zado. Hio.t6ria do Bra.-,il: cultura, e, .. u01nia e SO"i .. dade no Bra.,il colonial; a crise do 
si!:>tl"ma colonial; a fru11i1ia real no Brd«il; a independenci'l; a crise e a cun'l••lid;,(.:i.O do e. tacto mon.arquico; economia 
cafeeira e a imigra<"ao europeiA.; a guerra do Parnguai; a c1iise do cst;;.do monarquico; a campanha abolirionista; a 
proclama(ii.o da rep11blka; da repi1b1ica oliga.rquica a revolui;ao de 30; Na, i,maliiamo e projeLos politico<s; economia e 
sociedacte do Estado Novo; o fim do go,erno Varg,,s e a e>..perienda drmoc I aticA.; os governos militares; 
redemocratiza,;a(I; a qucstao agraria e os movimentos snriais; o Brasil no atual conl<"xto interrn,ricinal. Hist·�Iia do 
Ceara: o processo de ocupai;ao e prociui;ao no espa,;-o cearense. 

PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I (LETRASI 
LiNGUA PORTUGUESA - Inlerpreta<;ao de Texto, Ortografia oricial; Acr:ntuFti;'?O; Pontu;:;,;;io; Cra<,r; Cli'!sSt""s 
Gramati.:ais; Funi;ao Sinlatica dos Termos; Concu!·dancia Nomir,al e Verbal; Regcncia Nominal e Verbal; Verbos 
(Pessoas, Tempo.s, Modns e Vozes); Sin,5nimos e Ant,'inimos; Figufos de LinguRg,-m,; Conccpr,;;.o de Ling1.iagcm: Usos e 
Funi;oes; Express.'.io - Conn111ira<"ii.O - Intera,;,eio Sncial: Linguagem Oral; Generos textuais; Comprcenstio e Produi;-ao 
de t�xtos; Conhedmentos linguisticos; Dificulrlades Ortograficas; Lingua e ling-uagem; A li11g1.1agem come atividade 
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cognitive e interativa, sl)r-ial e historica, indeterminada e heterogenia; A linguag-m verbal e sua modalidadcs - fala e 
escrita, intertextualirlade; Literatura Brasileira (Autores, obras e est-ticas Iirer arias]; Anali s das Escolas Liter arias 
dentro do textojdo Barroco a atualldade) Lireratura Geraldo Bra .. il, Reprcsentacao da Lingua corno obje to de reflexao 
e invc tiga� "!·�: A lingua portuguesa nas pc, spectivas tradicionais: gra.mAtica normativa; gramatica historica; A lingua 
portuguesa na pcrspectiva da hngutsrir-a: couee-itos lingutsticos fundamentals: usos e funcoes da linguagem; varia�;:;.o 
linguistica, normas e sisternas, Sl"lm/ Ionema; moi Ierna e alomorfia; processos sintaticos, pi opriedades sernanticas 
<las palavr as, das oracoes e do enunciado; Discur .. o ou texto. LEGISLA<;AO BASIC.I\ E ORJENTA<;OES 
CURRICULJ\RES: Lei de Du etrize-s e Base da Edur-acional Nac ional atu alizada, LOB, Lei 9.394/1996, Diretrizes 
Curriculares do Ensino Fundamental; Ditc:Lrizes Curriculares da Educacao de .Joveus e Adultos: Educacao Especial e 
os PCNs do Ensino Fundamental, planejamento didarico e sidPma educacional brasileiro. 
==---====--====--===========-======�===============2==========-�-===-=---=-----=-----=----===---- 
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I IMATEMA.TICAI 
Nurneros: nurneros inteiros; divisibilidade; nurneros rar iona!s; numei os irra- i"n.:!s e reals. Funcoes: Igv aldade de 
funcoes: determinacso do dornlnio de uma fum;ao; funcao injetiva, sobrejetiva e bijetiva: fun,;-;'\o invei sa: c111npo,-i,;ao 
de funcoes: funcoes ere centes, deci e ,ent.-s, pares e Impau.s: os zeros e o sinal de uma Iuncao; fun�·oes lineares, 
constantes do 1 ° e 2° grau, morlularcs, polinomiais, logarttmica e exponenr iais. Equacocs: design aldadcs e 
inequacoes, Geornetria: plana, espacial e analitica. Trigonometria: triangulo retangulo: estudo do seno, cosseno e 
tangente. Sequencias: sequencias de Fibonacci, sequencias numericas; progn .... "in aritrnetlca e geometrica. Matrizes: 
deterrninantes; si ternas lineares; analise cornbinatoria; binornio de Newton. Noc;oes de Esr atistica: medidas de 
tendencia central; medidas de dispersao, distribuicao de Irequencia; graflccs; tabelas. Matemarica Financeira: 
Proporcao, poi centagem, juros e taxas de juros, juro e nto e juro comer ial, is· tr-mas de capitalizacao, dr rontos 
simples, deseonto racional, desc-into bancario; ta- a efetiva, equivalencia de capitals. Calculo de Probsbilidade. 
Numeros Cornple os. Calculo Difcrencial e Inregral das Funcoes de uma Variavel. Nocoes de Historia da Matematlca, 
AvaliR(ao e Ed•1rA,;ao Maternarir a: formas e instrumentos. Metodologia do Ensino de Mare-matica: uso de material 
concrete, calculadora e cornputador. 
=============�====•==========z========================================================== 
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I IPEDAGOGIAI 
A Didatica como pratir-a edur ativa; Didarica e democi o.liz.1,;-ao do ensino; Didarica como teoria da instrucao; O 
processo en sino-apr endizagem: objetivos, planejamento, rnetodos e avalii1\i\o: Abordagens de acordo com as 
tendencias pedagogir-as; lnstrumentais para os proccssos escolarcs; 0 csrudo cientiflco da Infancia e adol=s. <'nci<1, 
desenvolvimento fisico, emorinnal, intelectual e soda!; 0 ad'llU,,'cnte e a e!"r-nla; O arlolesc�nle e o trahalho; 
Desenvo!vimento moral e religioc:o; Viol'3>;iio das normas, di>linquen• i"I. Prindpil.is teorias da aprcndi:::<1gem: inRtismo, 
comportamentali,,mo, behaviori,-mo, interarionismo; Teorias cognith .. s; As cuntribui,;ues de Piagcl, Vjgotsky e 
Wallon para a Pskologia e Pedagv�ia, as b;i<,es empiri,-;i«, met,,dnl6gins e epic:remol6gi,;;s das divcr,w>,; lcori.-s de 
aprcndLclg.-m; A teoria das inleligencias multip\;is de Gardner; A avaliR\;;o como prog1cs.,o e como proiluto; 
lnformMka edUC'Ativa. 

MEDICO 
Program;is de Sf!ude Publica (Vigilancia Epidemio16gica, Vigill'IJ1r-ia da<i Doen�as Trar,i,mi,;<sivcis, P1cvcn,;;'io e cvntrnle 
da Hai1<1c:nia�e e Tuherculo<:e, lmuniza,;ao, DoPn<;as Sexualmcnte Trai11>mi<,sivcis e AIDS, Doeni;-ns Cronicas 
dcgenerrtthas, SAude do Adoles .-nte, SA(1de do Trabalhack>r, Sa(1de do ldn<in). Si<:tPma Onico de Sa11'1e (origem, 
principios e diretrizes). NOAS 2001 e 2002. Abde,mC"n Agu<io; Acidl)Se Dif!l,etira; Angina lnstavcl; Aism-1; Cri-.e 
Hiperlensivo.; DPOC - Dot'n,;;a Pulmonar Obstrutiva Cr0nica; Hemo1ragia Digc,,tiva; JAM - lnfarto Agudo do 
Miocardio; ICC - Insuficicncia Crudi;:i,-a Congci.tiva; Pneumnnia; Reanim;i,,;;o Cardiopulm011ru·; Sctngramento 
Trans, agin:.1. Psiquif\triC'as· a]cr,nlis:mo, abstinP.ncia al,.,61i,�a. surtos p;.iC'ot.i.-,1-., pi>Jli<'o, deprc<;<1f\o. 

NIVEL MEDIO 

LiNGUA PORTUGUESA 
(COMUM A TODOS OS CARGOS DE NiVEL MEDIO) 
Interprcta�ao de texto. Ortogrdfia oficifl.1. Ac.-ntu;,i{'ao gra.fi.:a. Puntu;,,:ao. Emp1cgo d;:.s c:1i;,;cs de palavr,,-;: 
substantivo, adjt:tivo, numeral, p10nnme, vt:rbo, advcrbio, p1cpo,i(Ao e conjun,;-�,,: emp1cgo e scntirlo que impriml"m 
as rela,;oes que est;.bt"Je._em. Vozcs vcrb:.is: aliva e pa'>-.iva. Color.i,;ao p ..... nomin;il. Concv1dai.v·ia verbal e nominal. 
Regi'ncia verbal e nominal. Cra«<". Sin&nimo<:, antonimos e paro1,imos. Senti.do pr.:iprio e figurarlo d;:;s p;;!aH<'"- 
_2========================================E====================================================== 

MATEMA.TICA 

(COMUM AO CARGO DE AGENTE DE GUARDA MUNICIPAL) 
Numeros relativus intt"i10s e fraciunarios, opera,;oes e suas p1upriedadrs (adi,;;;o, suhtr .. ,Jo, multiplica,.;;o, divisao, 
pol.-ndA<;l\.o e radicia,Ao); Mttltiplos e divisnres, ma."\.imo divisor c .. rnum e minimo m(tltiplo cumurn; Fr .. ,;oes ordinarias 
e dc:-cimrus, nOmeros decimai-., prc,pril"dades e oper,:;.,;oes; E>..prc,v\rs nume1 ic H; Equa(6es do 1 ° e 2° g1 aus; Si!>tc>mas 
de equac;oes do 1° e 2° gra11s; Numcros e grandc-\s p10p01,i .. n2.i-;, rc.-bes e propo1�6�<i; Regrade_ trls simpl�s e 
composta; Porccntagcm; Jurus simples - juro , capital, tt"mpo, ta,;i.5 e montante; Con3untos de Numeros Rc:-rus e 
Conjunto de Numeros Racionai<i; Problemas em,olvcndo os ikns do p1vgram.:t. 
--=================c====================================-====-------------------------==--------- 
CONHECIMENTOS GERAIS 

(COMUM AO CARGO DE AGENTE DE GUARDA MUNICIPAL) . _ 
A Rcvvlu(Jo Comercial; Grct.11des Conflitos lntema, ionais: A prim,.ira e S<:gunda gra.ndcs guerra<;, Na.::· .. 1110, Revulu('�O 
Industrial; T6picos rele�cu1tes e atuais de diven,as rucas, tais como politic-a, ecnnomi<1, sori,,dade, educc1(,;0, te, nolog1a, 
ene1gia, rela,;oes intP-rnacionais, dcsenvolvimento sustc>nlclvel, segurc111(a e e l"llngia, stns inter-rela,;-oes e suas 
vincula(oes hislf>ricas. 
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==-============================================================================================= 
CONHECIMENTOS ESPECiFICOS 

TECNICO EM ENFERMAGEM 
Verific.;i;-i\o de sinais vitals: Temperatura, Pulso, Respiracao, Pte<-«.'io Arterial; IRA: Diagnosrico, Carae terizacao, 
Procedimento, Clas«ifica.,Ao; Ao;-;i iencia Materno lnfantil: Esrertli, ,\ii"; Cuidados Ge, ais no Pre e Pos-Opererorio: 
As ·.,len<'ia Clinica e Ob tclri.::a e cuidados gerais de enfermagem. 
==-�====================================================================•====•===••============== 
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
Boletirn de Producso; A�si«tenda BA ica de Saude a Comunidade: Conceito de Sande e Pr evencao de Doencas: 
Material e Ambie-nte; Higiene; Saneamento Bavico e as dernais atribuicocs cvntidas na Portaria GM N° 1.886/ 1997 do 
Ministerio da Sau.de. Lei 11.350/2006 
===================================================================�==============·===·========== 
AGENTE DE ENDEMIAS 
Prevencao e Controle de Saude Publir a: Enfer midade s transmitid= s entre animxis e o homem; Agr avos ao homern 
pela a,;:i\o de animals peconhentos: Vadna,;,1io. Vigili\nria Ambienral: concertos, indic-sdorcs e medidas de controle e 
avaliacao. SAODE POBLICA - Nococs bl! ir;is de S<1(1de Publir a, conheoimentos do SUS. 
================================================================================================= 
OPERADOR DE MAOUINA 
1. Legisla(ao de Transite em geral e C6digo de Transite Bra sileiro. 2. No,;iii-s do funcionamento do veiculo. 3. Rcspeito 
ao Meio Ambiente. 4. Velocldade Maxima Permitida. 5. Parada obrigatoria. 6. Cuidados gerais ao volante. 7. Direcao 
defensiva, Convivio Soda! no Transito. 8. Etica profisvional. 

NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

LiNGUA PORT-UGUESA 

(COMUNS AOS CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO) 
Fonetica. Enconlros Vocalicos e Consonantais. Silaba e Tonicidade. Divis to Sili\hica. Morfolngia. Componentes de um 
Vocabulo. Formacao das Palavr as. Significacao das Palavras, Clavses de Palavras: Substantivu, Artie", Adjetivo, 
Numeral, Pronome, Verbo, Adverbio, Preposicao, Conjuncao e Interjeica«, Sintaxe: Concordancia Nominal e 
Concordanr ia Verbal. Arentuacao Grafiea. Interpretacao de Texto. Ortografia. 

I MATEMATICA 

(COMUNS AO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIC:;os GERAIS) 
Conjuntos. Pertinencia, Inclu vao. Uni.\o e Inter "�,;ao. Conjuntos Nurnericos. Conjuntos dos Numeros Naturais: 
Inteiros, Racionais e Irracionais. Rcgra de Tre s Simples e Compo .. • ... Porceutagem. Equat;ao do 1 ° Grau. 

I CONHECIMENTOS GERAIS 

(COMUNS AO CARGO DE AUXILIAR DE SERVI(;OS GERAIS) 
Topicos retevantes e atuais de diversas areas, tais como polltica, econornia, s,�.-ird;ide, edncar ao, tecnologia, energia, 
relacoes intemacionais, descnvolvimento sustentavel, scguranca e ecologia, su is inter-relacocs e suas vinculacoes 
historicas. 
--D-----�---------====---====--------=-------------------=-----=-------------==---==---=--------- 

CONHECIMENTOS ESPECiFICOS 

MOTORIST A 
1. Legislecao de Transite em geral e C6rligo de Transite B, d"ilt>iro. 2. Nocoes do fun-ionamento do veiculo. 3. Re speito 
ao Melo Arnbie-nte. 4. Velocidade Maxima Permitida. 5. Parada obrigatoria. 6. Cuidados gerais ao volante. 7. Direcao 
defeusiva, Convlvio Social no Transite. 8. Eti"a profivaional. 
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ANEXOV 

FORMULA.ru:O PADRONIZADO PARA REQUERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
RELATIVO A PROVA OBJETIVA. 

COMISSAO ESPECIAL DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE 

CAPA DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

ILMO. SR (a). PRESIDENTE DA COMISSAO ESPECIAL DO CONCURSO PUBLICO 

Eu, , candidato(a) inscrito(a) 
no Concurso Publico supracitada inscricao nc solicito em relacao a Prova Objetiva 
correspondente ao cargo ----------------- , de minha opcao, o seguinte: 

Revisiio da resposta constante do Gabarito Oficial Preliminar para a(s) questiio(es) 
assinalada(s) abaixo: 

Ouestoes Disciplina 

As razoes que justificam meu pleito encontram-se fundamentadas no formulario de recurso, 
em anexo. 

Locale data Assi.natura do(a) candidato(a) 
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COMISSA.O DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE 

Folha I do FORMULARIO DE RE�URSO ADMINISTRATIVO -1 
REVISAO 

(Use uma folha para cada questao] 

• Cargo de opcao do Candida.to (a): _ 

• Numero de Inscricao do Candida.to (a): _ 

Modalidade do Recurso: Revisiio de resposta do gabarito oficial Preliminar 

N° do Gabarito da Prova: _ 

Resposta do Gabarito: _ 

Questao: _ 

Resposta do Candidate: _ 

Justificativa Fundamentada do (a) Candidato (a) 
(Use folhas suplementares, se necessario) 
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COMISSA.O DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE - CE 

Folha II do FORMULARIO DE RECURSO ADMINISTRA TIVO - 
ANULA<;AO 

(Use uma folha para cada questao] 

1. Cargo de opcao do (a) Candidato (a): _ 

2. Numero de Inscricao do (a) Candidato (a):------------ 
3. Modalidade do Recurso: Anulacao de Questao 

N° do Gabarito da Prova: __ Questao: __ Resposta do Gabarito: __ 

Justificativa Fundamentada do (a) Candidato (a) 
(Use folhas suplementares, se necessario] 
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ANEXO VI 

As Provas serao aplicadas no dia 08 de dezembro de 2013 nos turnos da manha (08:00 hi 
e tarde (14:00 hi, atendendo o Quadro previsto abaixo: 

Podera a comissao, conforme a necessidade e conveniencia adrninisn ativa, mudar os dias e os horarios de 
aplicacao das provas. 

PROVA I Manha (08:00 h) Tarde (14:00 h) 

CAR GOS Nivel Superior Nivel Medio Nivel Fundamental 

.. 
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AREA 

AREA 01 

AREA 02 

AREA 03 

AREA 04 

Anexo VII 
Areas de Atua9ao dos ACS 

ENDERE<;OS 

Rua Jose Ribeiro do Nascimento (Vila Noa) 
Rua Maria Leidemar de Lucena (Vila Noa) 
Rua Francisco de Assis Dantas 
Rua Sao Jose 
Rua Luis Pereira de Carvalho 
Rua Donzinha Angelo 
Rua Duzinho Ferreira 
Rua Sao Mateus 
Rua Sr. Zacarias Mine 
Rua Izabel Ferreira 
Rua Agaildes Sampaio Gondim (N. Sr" e Centro) 
Rua Profes ora Francisca Ferreira Rocha (N. Sr" e Centro) 
Avenida Maria Meriania Ferreira Sampaio ( da CAGECE a Vila Noa) 

Rua Dona Isabel Angelo 
Rua Manoel Torquato da Siva 
Rua Davi Leite Pianco 
Rua Manoel Angelo Feneira(Centro e Frei Damiao) 
Rua Jose de Alencar (Centro e Frei Damiao) 
Rua Monsenhor Alcantara 
Praca Querubina Bringel 
Avenida Padre Cicero 

Rua Fatima Regina 
Rua Cicero Souza de Oliveira 
Rua Pedro Leandro Ferreira 
Rua Edmundo Matos de Morais 
Rua Alcides Matias Cavalcante 
Rua Nossa Senhora de Fatima 
Rua Antonio Vieira Leite 
Avenida Antonio Matias (BR 116) 
Avenida Ana Tereza de Jesus (Pe. Cicero e Centro) 

Rua Jose Barros Sobrinho 
Rua Vicente Pereira Matias 
Rua 108 (Joao Zuza) 
Rua Antonio Bento Pinheiro 
Rua Carlos Angelo Ferreira (comeco do Baixio das Bestas) 
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