
 

 

 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº3/2023 

EDITAL N°18/2023 - DE ABERTURA  

 

Edital de Processo Seletivo 
Simplificado para contratação por 
prazo determinado de 1 (um) Auxiliar 
de Serviços Gerais, 1 (um) Atendente 
de Creche e formação de cadastro 
reserva. 

 

  O Prefeito Municipal de Ipê, no uso de suas atribuições, visando à 
contratação de pessoal, por prazo determinado, em número de uma vaga para 
desempenhar a função de Auxiliar de Serviços Gerais, e uma vaga para 
desempenhar a função de Atendente de Creche e formação de cadastro reserva, 
amparado em excepcional interesse público devidamente reconhecido por 
intermédio dos arts. 229 a 231 da Lei Municipal n°095/90 e alterações, com fulcro 
no art. 37, IX, da Constituição da República e no Decreto nº 916/2011 de 12 de 
abril de 2011 torna público a realização de Processo Seletivo Simplificado, que 
será regido pelas normas estabelecidas neste Edital.  
 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de 
Comissão composta por três servidores, designados através da Portaria n° 120 
de 10 de março de 2023. 
 
1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão 
prestigiados, sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, 
“caput”, da Constituição da República. 
 
1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado e os demais atos e 
decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão publicados 
integralmente no site oficial do Município de Ipê (www.pmipe.rs.gov.br). 
 
1.4 Os prazos definidos neste Edital serão contados em dias corridos, 
desconsiderando-se o do início e incluindo-se o do final. 
 
1.4.1 Os prazos somente começam a correr em dias úteis. 
 

http://www.pmipe.rs.gov.br/


 

 

 

1.4.2 Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido 
em dia em que não haja expediente. 
 
1.5 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na aplicação de prova objetiva 
de caráter eliminatório e classificatório, elaborada pela Comissão, a qual poderá 
contar com a colaboração de servidor especializado ou de terceiros contratados 
para este fim. 
 
1.5.1 A reunião que definir o teor das questões será registrada em ata e 
observará o sigilo.  
 
1.5.2 As demais reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros 
em atas. 
 
1.6 A contratação será pelo prazo determinado de seis (6) meses e se regerá 
pelo Regime Jurídico Estatutário. 
 
 
2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 
 
2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado 
corresponde ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e Atendente de Creche e 
exercício das atividades relacionadas no Anexo I do presente Edital. 
 
2.2 A carga horária semanal será de 40 horas e será desenvolvida diariamente, 
de acordo com horário definido pela autoridade competente mediante ato 
próprio. 
 
2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária de Auxiliar de Serviços Gerais 
será pago mensalmente o vencimento fixado em R$ 1.303,86 (um mil, trezentos 
e três reais e oitenta e seis centavos) e para o cargo de Atendente de Creche 
R$1.448,74 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro 
centavos), nele compreendendo-se além da efetiva contraprestação pelo 
trabalho, o descanso semanal remunerado.  
 
2.3.1 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens 
funcionais: horas extras na eventual extrapolação da carga horária diária e 
semanal, desde que previamente convocado pelo superior hierárquico; adicional 
noturno; gratificação natalina proporcional ao período trabalhado; férias 
proporcionais acrescidas de um terço, indenizadas ao final do contrato; inscrição 
no Regime Geral de Previdência e insalubridade (Auxiliar de Serviços Gerais). 
 
2.3.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e 
previdenciários. 
 
2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles 
estabelecidos para os demais servidores estatutários pelos arts. 126 a 128 do 
Regime Jurídico, sendo a apuração processada na forma do Regime Disciplinar 
do mesmo Diploma, no que couber. 



 

 

 

3. VAGAS E REQUISITOS 
 
3.1 O Processo Seletivo se destina a contratação por prazo determinado de um 
Auxiliar de Serviços Gerais, um Atendente de Creche e, ainda, das vagas que 
vierem a existir no prazo de validade do certame, conforme conveniência do 
Município e autorizada por Lei Municipal, respeitada a ordem de classificação. 
 
3.2 São requisitos para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais: idade mínima 18 
anos, e sem exigência específica no grau de instrução. 
 
3.3 São requisitos para o cargo de Atendente de Creche: idade mínima 18 anos, 
e Ensino Médio Completo. 
 
4. INSCRIÇÕES 
 
4.1 As inscrições serão recebidas na Prefeitura Municipal, sito à Rua Frei 
Casimiro Zaffonato, nº 1060, no período de 15 de março de 2023 à 24 de março 
de 2023, no horário das 8 horas às 11 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 
minutos às 16 horas e 30 minutos. 
 
4.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 
 
4.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação 
das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 
 
4.3 Não haverá cobrança de taxas de inscrição. 
 
 
5. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
 
5.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá 
comparecer pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no 
item 4.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou 
particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no 
Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os 
seguintes documentos: 
 
5.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Comissão, devidamente 
preenchida e assinada. 
 
5.1.2 Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais 
sejam: carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de 
Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério 
das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 
Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de 
identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado 
de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, 
artigo 15). 



 

 

 

 
 
5.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição pelo servidor 
responsável pelo recebimento das inscrições, desde que o candidato apresente 
para conferência os originais juntamente com a cópia. 
 
 
 
6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 4.1, a Comissão publicará, no site Oficial 
da Prefeitura Municipal (www.pmipe.rs.gov.br), no prazo de um dia, edital 
contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições 
homologadas. 
 
6.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão 
interpor recursos escritos perante a Comissão, no prazo de um dia, mediante a 
apresentação das razões que ampararem a sua irresignação.  
 
6.2.1 No prazo de um dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá 
reconsiderar sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a 
constar no rol de inscrições homologadas.   
 
6.2.3 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao 
Prefeito Municipal para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser 
motivada. 
 
6.2.4 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 
6.1, no prazo de um dia, após a decisão dos recursos. 
 
6.2.5 Os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas estarão 
automaticamente convocados para a realização das provas objetivas. 
 
 
7. PROVAS OBJETIVAS 
 
7.1 A prova objetiva será composta de 10 (dez) questões de múltipla escolha, 
sendo 4 (quatro) questões de Conhecimentos Específicos, 03 (três) questões de 
de  
Língua Portuguesa, 03 (três) questões de Matemática, cujo grau de 
complexidade será diretamente proporcional à escolaridade exigida para o seu 
exercício. 
 
7.1.1 O conteúdo programático está relacionado no anexo II do presente edital. 
 
7.2 A todas as questões corretas serão atribuídos 1 (um) ponto, de modo que a 
prova totalizará 10 pontos. 
 

http://www.pmipe.rs.gov.br/


 

 

 

7.2.1 A nota final de cada candidato será apurada pela média aritmética das 
notas obtidas nas questões.  
 
7.3 Cada questão conterá quatro opções de resposta e somente uma será 
considerada correta. 
 
7.4 A prova objetiva será reproduzida em igual número ao dos candidatos que 
tiverem as inscrições homologadas definitivamente, o que se dará em sessão 
sigilosa realizada pela Comissão.  
 
7.4.1 Ultimadas as cópias, juntamente com a via original que conterá o gabarito 
a ser utilizado na correção, serão as provas acondicionadas em envelopes 
lacrados e rubricados pelos integrantes da Comissão, os quais permanecerão 
guardados em local seguro até o dia da aplicação das provas. 
 
7.4.2 As provas conterão parte destacável, numerada sequencialmente, 
iniciando-se em 01 (zero um) e se destinará à identificação dos candidatos. 
 
 
8. REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
8.1 As provas objetivas serão realizadas no dia 03 de abril de 2023 em sala 
junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sito a Rua Frei Casimiro 
Zaffonato, nº 509 (Junto ao Seminário Seráfico Nossa Senhora de Fátima), com 
início às 8:30 horas e término às 11:30 horas. 
 
8.2 Os candidatos deverão comparecer ao local de aplicação das provas com 
antecedência mínima de trinta minutos, munidos do comprovante de inscrição, 
de documento oficial com foto, definidos no item  5.1.2, com caneta esferográfica 
azul ou preta, lápis e borracha. 
 
8.2.1 Os candidatos que não estiverem presentes no interior da sala de aplicação 
das provas no horário definido no item 8.1 serão excluídos do certame. 
 
8.2.2 O candidato que deixar de exibir documento oficial com foto, antes de cada 
prova, será excluído do certame.  
 
8.2.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização 
das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou 
furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e de 
assinaturas em formulário próprio. 
 
8.3 No horário definido para início das provas, a Comissão ou os fiscais 
convidarão dois candidatos para conferirem o lacre do envelope, removendo-o à 
vista de todos os presentes. 
 



 

 

 

8.4 Distribuídas as provas, inicialmente os candidatos conferirão a presença das 
dez questões, passando-se ao preenchimento do nome completo, 
exclusivamente no canhoto destacável, o qual será imediatamente recolhido 
pela Comissão ou pelos fiscais e lacrado em envelope específico. 
 
8.5 Os cadernos de provas deverão ser preenchidos pelos candidatos mediante 
a utilização de caneta esferográfica azul ou preta, assinalando-se apenas uma 
alternativa em cada questão. 
 
8.5.1 Não serão consideradas válidas, atribuindo-se pontuação zero, as 
questões que forem respondidas a lápis, sem posterior confirmação à caneta. 
 
8.5.2 Também será anulada a questão que apresentar mais de uma alternativa 
assinalada pelo candidato, ou que contiver rasuras ou borrões. 
 
8.5.3 Será anulada integralmente a prova que contiver assinaturas ou sinais que 
permitam a identificação do candidato, ressalvado o numeral impresso pela 
Comissão. 
 
8.6 O candidato que se retirar do local de provas não poderá retornar, 
ressalvados os casos de afastamento da sala com acompanhamento de um 
membro da Comissão ou de um fiscal.  
 
8.7 Não será permitido ao candidato retirar o caderno de questões da prova. 
Após a entrega da prova, será permito ao candidato levar consigo o canhoto 
destacável de respostas por ele transcrito. 
 
8.8 Será retirado do local das provas e desclassificado do Processo Seletivo 
Simplificado, o candidato que: 
 
8.8.1 apresentar atitude de desacato, desrespeito ou descortesia para com as 
pessoas encarregadas pela realização do concurso ou com os outros 
candidatos; 
 
8.8.2 durante a realização de qualquer prova, demonstrar comportamento 
inconveniente ou for flagrado comunicando-se com outros candidatos ou 
pessoas estranhas, por gestos, palavras ou por escrito, bem como utilizando-se 
de livros, notas ou impressos, salvo os expressamente permitidos no edital; 
 
8.8.3 durante a realização das provas estiver fazendo uso de qualquer tipo de 
aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros 
equipamentos similares), bem como protetores auriculares. 
 
8.9 Na ocorrência das hipóteses previstas nos itens 8.8.1, 8.8.2 e 8.8.3 será 
lavrado “auto de apreensão de prova e exclusão de candidato”, fazendo-se 
constar o fato com seus pormenores, o qual será assinado por, no mínimo dois 
membros da Comissão ou fiscais e pelo candidato eliminado. 
 



 

 

 

8.9.1 Em caso de recusa do candidato a assinar o auto de apreensão de prova 
e exclusão de candidato o fato será certificado à vista da assinatura de duas 
testemunhas. 
 
8.10 No horário aprazado para o encerramento das provas serão estas 
recolhidas, independentemente de terem ou não sido concluídas integralmente 
pelos candidatos. 
 
8.11 Durante a realização das provas, quaisquer ocorrências serão objeto de 
registro em ata. 
 
 
9. DIVULGAÇÃO DO GABARITO, CORREÇÃO DAS PROVAS E RESULTADO 
PRELIMINAR 
 
9.1 No prazo de um dia, a Comissão deverá divulgar o gabarito no site da 
Prefeitura Municipal e proceder à correção das provas. 
 
9.2 A correção se dará mediante comparação do gabarito padrão com as 
respostas assinaladas pelos candidatos no caderno de provas, registrando-se as 
pontuações individuais por questão e o total da nota atribuída à prova. 
 
9.3 Encerrada a correção de todas as provas e registradas as notas auferidas, 
será procedida a abertura dos envelopes contendo os canhotos de identificação, 
comparando-os com aqueles que contiverem igual numeração, para identificar a 
nota atribuída a cada candidato. 
 
9.4 Somente serão classificados os candidatos que obtiverem, no mínimo, uma 
resposta correta em cada área de conhecimento, sendo os demais excluídos do 
certame. 
 
9.5 Ultimada a identificação dos candidatos, a totalização das notas e o resultado 
preliminar será publicado no site oficial da Prefeitura Municipal, abrindo-se o 
prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos estabelecidos 
neste edital. 
 
10. RECURSOS  
 
10.1 Da classificação preliminar dos candidatos e do gabarito é cabível recurso 
endereçado à Comissão, uma única vez, no prazo comum de um dia. 
 
10.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões 
do pedido recursal. 
 
10.1.2 Será possibilitada vista da prova na presença da Comissão, permitindo-
se anotações na data 06/04/2023. 
 
10.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o 
nome do candidato passará a constar no rol de selecionados. 



 

 

 

 
10.1.4 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao 
Prefeito Municipal para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser 
motivada. 
 
10.2 Não havendo apresentação de recurso quanto ao resultado preliminar e ao 
gabarito, poderá ser, no dia seguinte, publicado o resultado final. 
 
 
11. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 
 
11.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por 
dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, 
sucessivamente, o candidato que: 
 
11.1.1 apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou 
superior a sessenta anos; 
 
11.1.2 tiver obtido a maior nota na prova de conhecimentos específicos; 
 
11.1.3 sorteio em ato público. 
 
11.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, 
na presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados por edital 
publicado no site da Prefeitura Municipal de Ipê. 
 
11.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos 
recursos e antes da publicação da lista final dos selecionados.  
 
 
12. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 
 
12.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu 
julgamento, a Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao 
Prefeito Municipal para homologação, no prazo de um dia. 
 
12.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral 
dos candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do 
Processo Seletivo Simplificado. 
 
13. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 
13.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e 
autorizada a contratação pelo Prefeito, será convocado o primeiro colocado, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável uma única vez, a critério da 
Administração, comprovar o atendimento das seguintes condições:  
 
13.1.1 ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 



 

 

 

 
13.1.2 ter idade mínima de 18 anos; 
 
13.1.3 ter Ensino Médio Completo; (Atendente de Creche); 
 
13.1.4 estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 
 
13.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente ou 
por telefone, correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza 
da ciência do interessado.  
 
13.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não 
atendimento das condições exigidas para a contratação serão convocados os 
demais classificados, observando-se a ordem classificatória crescente.   
 
13.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 
dois anos, prorrogável, uma única vez, por igual período.  
 
13.5 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a 
rescisão contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo 
remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem 
classificatória. 
 
 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 
classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 
 
14.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os 
seus endereços. 
 
14.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse 
público, poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no 
edital, conforme dispuser a legislação local.  
 
14.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela 
Comissão designada. 
 

Ipê(RS), em 13 de março de 2023. 
 

 
 
 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 06 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética - execução de trabalhos rotineiros de limpeza em geral, 

faxina de praças públicas e eventualmente, lavar e passar vestuários. 

b) Descrição Analítica - fazer serviços de faxina em geral, remover o pó de 

móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, limpar escadas, pisos, 

tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; lavar e encerar assoalhos; 

lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa; coletar lixos colocando-os 

nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pátios, 

praças e logradouros públicos; fazer café e, eventualmente, servi-lo; outras 

tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) Geral - carga horária semanal de 40 horas. REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO: 

 

a) Idade: mínimo 18 anos;  

b) Instrução: sem exigência específica. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: ATENDENTE DE CRECHE 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 07 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética - prestar assistência sócio-alimentar às crianças das 

creches. b) Descrição Analítica - preparar a alimentação das crianças e solicitá-los 

com 

antecedência, observando as orientações da nutricionista, zelar pela aparência da 

casa; abrir e fechar diariamente a creche; elaborar um cardápio equilibrado; 

desenvolver atividades educacionais; ser paciente; afetuosa; meiga com as 

crianças; conhecer as necessidades básicas das crianças de 0 a 6 anos, 

adaptando-se as diferentes situações; desenvolver atividades pedagógicas em 

grupos; desenvolver a motricidade das crianças, compreender as diferenças 

culturais das crianças; ajudar a respeitar os pais durante o período de adaptação 

da criança, dando mais atenção a ela, cuidar do ambiente físico e higiene da 

creche; orientar os pais sobre a vacinação e providenciar os primeiros socorros; 

executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) Geral - carga horária de 40 horas semanais. REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO: 

 

a) Idade mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Ensino Médio Completo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO II 

CONTEÚDO E BIBLIOGRAFIA INDICADA 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

PORTUGUÊS: 

Interpretação de texto. Alfabeto (ordem alfabética, reconhecimentos de vogais e de 
consoantes). Sílaba: separação e classificação. Ortografia. Emprego de maiúsculas e 
minúsculas. Pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois 
pontos, travessão e vírgula). Sentido de palavras e expressões no texto.  

1. BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 2ª. Edição. Rio de 
Janeiro: Ed. Lucerna, 2006.  

2. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Novo 
Acordo Ortográfico. 49ª. Edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009.  

3. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. O Dicionário da língua portuguesa. 8ª. Ed. 
Curitiba: Positivo, 2010.  

4. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e 
redação.  

5. ed. 3ª reimpressão. São Paulo: Ática, 2008. 5. LOBATO, Monteiro. Emília no país da 
gramática. Círculo do Livro.  

6. LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal. 5ª Ed. São Paulo: Ática, 
2010.  

7. MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, 
jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

MATEMÁTICA: 

Números naturais: operações (adição e subtração), expressões numéricas. Sistema 
monetário brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, massa e tempo. Aplicação dos 
conteúdos acima listados em resolução de problemas.  

1. DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Volume único. 3ª Edição. 
São Paulo: Editora Ática, 2008.  

2. IEZZI, Gelson. DOLCE, Osvaldo. DEGENSZAJN David. PÉRIGO Roberto. 
Matemática – volume único - 5ª Ed. Editora Atual, 2011. MANUAIS, livros, apostilas, 
compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e diversos que 
contenham os conteúdos indicados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Atribuições do cargo. Conhecimentos gerais sobre as funções, materiais e ferramentas. 
Normas Regulamentadoras (NR), relativas à segurança e saúde do trabalho. 
Equipamentos que auxiliam no desenvolvimento do trabalho. Relações Humanas e 



 

 

 

interpessoais. Acidentes de Trabalho. EPI. Legislação em geral aplicável ao cargo. 
Limpeza: classificação de áreas (crítica, semicrítica, não crítica), tipos de limpeza 
(concorrente, terminal), métodos e equipamentos de limpeza de superfícies (limpeza 
manual úmida, limpeza manual molhada, limpeza seca), protocolo de higienização das 
mãos, protocolo de limpeza concorrente, protocolo de limpeza terminal, protocolo de 
procedimentos (espanação, varrição e lavagem), limpeza de tetos, limpeza de janelas, 
limpeza de paredes, limpeza de portas, limpeza de pias, limpeza de sanitários, limpeza 
de móveis e utensílios, produtos de limpeza e desinfecção, protocolo de uso de EPI’s, 
protocolo de coleta de lixo, separação e destinação de lixos, princípios básicos na 
operacionalização do processo de limpeza. Código de cores para os diferentes tipos de 
resíduos. Conteúdos relacionados com as atribuições do cargo independente de 
referência bibliográfica. Integralidade das leis e obras didáticas mencionados nas 
referências bibliográficas a seguir.  

1. MINISTÉRIO DO TRABALHO. Normas regulamentadoras nº 06, 09, 10, 11, 12, 15, 
16, 23, 24, 26 e 35.  

2. Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Manual de Limpeza, desinfecção e 
Esterilização em Unidades de Saúde. 2004.  

3. OPPERMANN, C.M. & PIRES L.C. Manual de biossegurança para serviços de saúde. 
Porto Alegre PMPA/SMS/CGVS, 2003.  

4. CUNHA, Fernanda Maria de Brito; et al. Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”. Manual de Boas Práticas para o Serviço de Limpeza – Abordagem 
Técnica e Prática. 

5. CONAMA. Resolução nº 275, de 25 de abril de 2001. Código de cores para os 
diferentes tipos de resíduos.  

6. MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, 
jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

 

ATENDENTE DE CRECHE 

 

PORTUGUÊS: 

Leitura e compreensão de textos: assunto e estruturação. Ideias principais e 
secundárias. Relação entre ideias. Efeitos de sentido. Figuras de linguagem. Recursos 
de argumentação. Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. Coesão e 
coerência textuais. Léxico: significação e substituição de palavras e expressões no 
texto. Estrutura e formação de palavras. Aspectos linguísticos: relações 
morfossintáticas. Ortografia: emprego de letras e acentuação gráfica, conforme o 
sistema oficial vigente (Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990). Relações 
entre fonemas e grafias. Flexões e emprego de classes gramaticais. Vozes verbais e 
suas conversões. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos 
pronomes relativos. Pontuação. Redação oficial: padrão ofício.  

1. BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa.  

2. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2010. 2. BRASIL. Presidência da República. Manual de 
Redação da Presidência da República. 3. ed., rev., ampl. e atual. Brasília: Presidência 
da República, 2018 – com atualizações até a data de publicação do Edital.  



 

 

 

3. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. ed. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008.  

4. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5. 
ed. Curitiba: Positivo, 2014.  

5. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e 
redação. 5. ed. 4ª reimpressão. São Paulo: Ática, 2010.  

6. GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2010.  

7. LUFT, Celso Pedro. Dicionário prático de regência nominal. 5. ed. São Paulo: Ática, 
2017.  

8. MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. Vol. único. 11. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014.  

9. MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgãos públicos, 
jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

MATEMÁTICA: 

Funções reais: ideia de função, interpretação de gráficos, domínio e imagem, função do 
1º grau, função do 2º grau (valor de máximo e de mínimo de uma função do 2º grau). 
Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas. 
Trigonometria: semelhança de triângulos. Teorema de Tales. Relações métricas no 
triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Geometria plana: ângulos, 
polígonos, triângulos, quadriláteros, círculo, circunferência, polígonos regulares inscritos 
e circunscritos. Propriedades, perímetro e área. Geometria espacial: poliedros, prismas, 
pirâmide, cilindro, cone esfera. Elementos, classificação, áreas e volume. Estatística. 
Matemática financeira: juros simples e compostos, descontos, taxas proporcionais.  

1. ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à lógica matemática. São Paulo: Nobel, 2009.  

2. DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Volume único. 5. ed. São 
Paulo: Editora Ática, 2011.  

3. FILHO, Sérgio de Carvalho; CAMPOS, Weber. Raciocínio lógico simplificado. 2. ed. 
Vols. 1 e 2. Salvador: Juspodivm, 2015.  

4. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR., José Ruy; CASTRUCCI, Benedito. A conquista 
da matemática. 6º a 9º anos. São Paulo: FTD, 2019.  

5. GIOVANNI, José Ruy et. al. Matemática: completa. Vols. 1, 2 e 3. São Paulo: FTD, 
2017.  

6. IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto. 
Matemática. Volume único. 6. ed. Editora Atual, 2015.  

7. LIMA, Elon Lages et al. A matemática do ensino médio. 4 vols. Rio de Janeiro: SBM, 
2016.  

8. LIMA, Elon Lages. Logaritmos. Rio de Janeiro: SBM, 2016.  

9. LIMA, Elon Lages et al. Temas e problemas elementares. 4. ed. Rio de Janeiro: SBM, 
2016. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE IPÊ CONCURSO PÚBLICO 
Nº 01/2022 Rua Frei Casimiro Zaffonato, nº 1.060, Centro, Ipê/RS, CEP 95.240-000 
Telefone: (54) 3233-1051 – Site: www.pmipe.rs.gov.br Página 39 de 66  

10.ROSSO JR., Antonio Carlos; FURTADO, Patrícia. Matemática: uma ciência para a 
vida. Vols. 1, 2 e 3. São Paulo: Harbra, 2011.  



 

 

 

11.MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgãos públicos, 
jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 

 

CONECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Atribuições do cargo. Estatuto da Criança e do Adolescente. Plano Nacional de 
Educação. Nutrição e Alimentação. Higiene e cuidados corporais. Saúde e bem-estar. 
O Jogo e o Brincar. Adaptação à Escola: escola e família. Comportamento Infantil. 
Limites e Disciplina. Educação Especial e Educação Inclusiva. Sexualidade. Prevenção 
de acidentes e Primeiros Socorros. Organização dos Espaços e Rotina na Educação. 
Educação para todos. Diversidade. Práticas Promotoras de Igualdade Racial. Educação 
das Relações Étnico-Raciais. O Lúdico como Instrumento de Aprendizagem. Princípios 
e objetivos da educação brasileira. Criança e adolescente: direitos e deveres legais. O 
lúdico nas atividades de aprendizagem e o cotidiano escolar. A organização do trabalho 
docente diante da construção da aprendizagem. Conteúdos relacionados com as 
atribuições do cargo independente de referência bibliográfica. Integralidade das leis e 
obras didáticas mencionados nas referências bibliográficas a seguir.  

1. BRASIL. Lei nº 13005/14, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação e dá outras providências. Brasília, DF. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE IPÊ CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 Rua Frei Casimiro Zaffonato, 
nº 1.060, Centro, Ipê/RS, CEP 95.240-000 Telefone: (54) 3233-1051 – Site: 
www.pmipe.rs.gov.br Página 44 de 66  

2. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações. Dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e dá outras providências.  

3. BRASIL. Ministério da Educação Básica. Higiene e Segurança nas escolas. Brasília, 
2008.  

4. BRASIL. Ministério da Educação. Brinquedos e brincadeiras de creches - Manual de 
Orientação Pedagógica. 2012.  

5. BRASIL. Ministério da Educação. Orientações e Ações para Educação das Relações 
Étnico-Raciais. SECAD, 2006.  

6. BRASIL. Ministério da Saúde. Dez Passos para uma Alimentação Saudável. Brasília, 
2002.  

7. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da Criança: Acompanhamento do Crescimento 
e Desenvolvimento Infantil. Série Cadernos de Atenção Básica, n.11. Brasília, 2002.  

8. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde na Escola. Cadernos de Atenção Básica, nº 24. 
Brasília, 2009.  

9. CRAIDY, Carmem Maria (Org.). O Educador de todos os dias: Convivendo com 
Crianças de 0 a 6 Anos. 6ª ed. Porto Alegre: Mediação, 2011.  

10.MACHADO, Patrícia Brum. Comportamento Infantil: estabelecendo limites. 
Mediação.  

11.MANTOVANI, Mariângela. Quando é Necessário Dizer Não. Editora Paulinas, 2004.  

12.MÈREDIEU, Florence De. O desenho Infantil. 12ª ed. São Paulo: Cultrix, 2017.  

13.MOYLES, Janet R. Só Brincar? O papel do brincar na educação infantil. Porto Alegre: 
Artmed, 2002.  

14.STOBÄUS, C. D.; MOSQUERA, J. J. M. Educação Especial: em direção à escola 
inclusiva. Editora PUCRS, 2003.  



 

 

 

15.MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, 
jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 



 

 

 

ANEXO III 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

Descrição Prazo Data 

Abertura das Inscrições 8 dias 15/03/2023 à 24/03/2023 

Publicação dos Inscritos 1 dia 27/03/2023 

Recurso da não homologação das inscrições 1 dia 28/03/2023 

Manifestação da Comissão na reconsideração 1 dia 29/03/2023 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito 1 dia 30/03/2023 

Publicação da relação final de inscritos 1 dia 31/03/2023 

Aplicação das provas 1 dia 03/04/2023 

Correção das provas e Publicação Gabarito  1 dia 04/04/2023 

Publicação do resultado preliminar 1 dia 05/04/2023 

*Recurso 1 dia 06/04/2023 

Manifestação da Comissão na reconsideração 1 dia 10/04/2023 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito e Aplicação 

do critério de desempate 

1 dia 11/04/2023 

Publicação do resultado final 1 dia 12/04/2023 

TOTAL 20 dias  

*Caso não haja interposição de recursos os demais prazos serão antecipados conforme 

item 10.2 

 

 

 

 

 


