PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - RJ
CONCURSO PÚBLICO
o
EDITAL N 01/2019
Retificação nº 01

O Prefeito Municipal de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Constituição da República e pela Lei Orgânica do Município, resolve alterar o Anexo
III do Edital nº 01/2019, conforme se segue:
Os conhecimentos específicos dos cargos de Arquiteto, Cuidador de Criança e Adolescente e
Médico Clínico Geral (Atuação em Estratégia de Saúde da Família e em Atenção Domiciliar)
passam a vigorar com a seguinte redação:
ARQUITETO
1. As competências do Poder Executivo Municipal no controle do uso e ocupação de seu território;
Políticas Urbanas, Estatuto da Cidade e Plano Diretor. 2. A gestão do ambiente municipal diante do
conceito de sustentabilidade e sua relação com os recursos naturais e culturais de Vassouras.
3. O desempenho das atribuições do arquiteto nas funções públicas municipais, no que tange à
elaboração de políticas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável e à elaboração e análise de
projetos urbanos e edilícios. 4. O Direito de Construir e seu enquadramento jurídico-administrativo
para o exercício do Poder de Polícia, em especial na elaboração de normas para o controle do
parcelamento, uso e ocupação do solo e sua fiscalização. 5. Legislação federal, estadual e municipal
concernentes ao parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, obras e edificações. 6. Urbanismo:
conceitos e princípios. 7. Patrimônio cultural, histórico e arquitetônico.
CUIDADOR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE
1. A questão social na contemporaneidade, mundialização capitalista, transformações no mundo do
trabalho e suas implicações para o trabalho da/o assistente social. 2. Estado, política social e direitos
sociais: a contrarreforma do Estado e suas particularidades na realidade brasileira. 3. Serviço Social e
suas dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. 4. A inserção do Serviço
Social na divisão sócio-técnica do trabalho, atribuições privativas e competências profissionais do/a
assistente social. 5. O trabalho da/o assistente social nas políticas sociais: intervenção, investigação;
avaliação; trabalho social com famílias; práticas educativas e de mobilização social; trabalho em
equipe. 6. Legislação Social, Resoluções e Normativas sobre o trabalho da/o assistente social.
7. Seguridade Social: particularidades de sua configuração sócio-histórica no Brasil; financiamento,
controle democrático e rebatimentos da contrarreforma do Estado na sua realização. 8. Projeto éticopolítico do Serviço Social e ética profissional. 9. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Sistema
Único da Assistência Social (SUAS), Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Norma
Operacional Básica (NOB//RH/SUAS); Lei Orgânica da Saúde (LOS), Sistema Único de Saúde
(SUS); Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
MÉDICO CLÍNICO GERAL (ATUAÇÃO EM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EM
ATENÇÃO DOMICILIAR)
1. Conhecimentos inerentes ao programa ESF - Estratégia de Saúde da Família. 2. Cadernos de
Atenção Básica do Ministério da Saúde. SUS – Princípios, diretrizes e normatização. 3. Doenças do
Aparelho Cardiovascular. Doenças do Aparelho Respiratório. Pneumonias. 4. Doenças do Tecido
Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Afecções Doenças do Aparelho Digestivo. 5. Doenças Renais e do
Trato Urinário. 6. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas.
7. Doenças Neurológicas. 8. Doenças Psiquiátricas. 9. Doenças Infecciosas. 10. Doenças
Dermatológicas. 11. Doenças Oculares. 12. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 13. Noções e
Ginecologia e Obstetrícia. 14. Doenças Reumatológicas. 15. Vigilância e prioridades em saúde;
Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Ações de atenção à saúde da
criança, escolar, adolescente, mulher, homem, idoso. DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase.
16. Doenças de notificação compulsória. 17. Imunizações. 18. Assistência domiciliar. Consciência,
educação e boas práticas ambientais no serviço público. 19. Ética médica.
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Os Núcleos Comuns de Português (Ensino Superior, Ensino Médio e Ensino Fundamental
Completo) passam a vigorar com a seguinte redação:
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos verbais e não verbais;
características de textos descritivos, narrativos e dissertativos gêneros e tipos textuais; discursos
direto e indireto; elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos: sentido e
emprego dos vocábulos; tempos, modos e aspectos do verbo; uso dos pronomes; metáfora,
metonímia, antítese, eufemismo, ironia. 3. Aspectos morfológicos: reconhecimento, emprego e
sentido das classes gramaticais em textos; processos de formação de palavras; mecanismos de
flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação,
subordinação; concordâncias verbal e nominal; regências verbal e nominal; colocação e ordem de
palavras na frase. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação.
O Núcleo Comum de Noções de Informática para os cargos de Agente Administrativo, Agente
de Trânsito, Atendente de Farmácia, Auxiliar Administrativo e Técnico em Contabilidade passa
a vigorar da forma a seguir:
1. MS Windows 7/8/8.1/10 BR: conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso dos
recursos. 2. MSOffice 2010/2013/2016/2019 BR (Word, Excel, Powerpoint) X LibreOffice versão 6.3
Writer, Calc, Impress) - conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e
emprego dos recursos. 3. Redes de computadores, Internet e Web. Conceitos, características, meios
de transmissão, topologias, padrões, cabos UTP X STP, conectores, sites de pesquisa, browsers,
correio eletrônico, WebMail, Redes Sociais. 4. Segurança: conceitos, características, proteção de
equipamentos, de sistemas, em redes e na internet. Firewall. Vírus. Backup.
Inclui-se no Núcleo Comum de Legislação Municipal para os cargos de Agente de Turismo,
Auxiliar de Creche, Bombeiro Civil, Cuidador de Crianças e Adolescentes, Guarda Municipal e
Segurança, o disposto a seguir:
Legislação atualizada: Lei Orgânica do Município; Estatuto dos Servidores; Lei de Estrutura da
Administração Pública Municipal e Código Tributário Municipal.
Acrescenta-se na parte de conhecimentos específicos do cargo de Psicólogo o item 9 com a
seguinte redação:
9. Psicologia e Assistência Social e Psicologia dos grupos.
Acrescenta-se na parte de conhecimentos específicos do cargo de Técnico de Nível Superior
em Direito a Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Os demais itens do citado Edital permanecem com a mesma redação.

Vassouras, 02 de outubro de 2019.
Severino Ananias Dias Filho
Prefeito Municipal

