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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA  
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 
 

RETIFICAÇÃO 01/2019 
 
O Prefeito de Ipuiuna-MG, no uso de suas atribuições legais, retifica o Edital 001/2019, referente ao 
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de vagas do seu Quadro de Pessoal, na forma que 
se segue: 
 
I – ONDE SE LÊ Professor PEB II LEIA-SE PROFESSOR PEB I. 
 
II – FICAM ALTERADOS os itens 3.1. 3.3., 5.2., 5.2. alínea “d”,  5.5., 5.7.,  5.8.,  5.14. alínea “c”, 5.23., 
8.1.1., 13.1., conforme abaixo: 
 
3.1.  O candidato aprovado e nomeado neste Concurso Público será empossado de acordo com a 
necessidade do Município de Ipuiuna, Minas Gerais, se atendidas às seguintes exigências. 
 
3.3. Perderá o direito à posse o candidato que, na data da convocação, não comprovar os requisitos 
elencados no item 3.1. 
 
5.2. A isenção da Taxa de Inscrição deve ser requerida exclusivamente a partir das 10h do dia 15/10/2019 
até às 16h do dia 21/10/2019, observados os seguintes procedimentos: 
 
5.2. alínea “d”: Anexar à documentação necessária, conforme previsto nos itens 5.5. e 5.7. deste Edital; 
 
5.5.: Para requerer a isenção da taxa de inscrição, conforme item 5.1.1, o candidato deverá enviar cópia 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do trabalhador 
e do último contrato de trabalho, inclusive a primeira página em branco logo após a última página na qual 
conste o último contrato de trabalho; ou cópia do documento de seguro desemprego (desde que esteja 
válido no momento do envio); ou cópia da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor público 
vinculado à Administração Pública pelo regime estatutário. 
 
5.7.: Para comprovar a situação prevista no item 5.1.2., o candidato deverá apresentar declaração de 
próprio punho, datada e assinada, informando ser hipossuficiente e que em razão de limitação de ordem 
financeira, não pode arcar com o pagamento da taxa de inscrição, sob pena do comprometimento do 
sustento próprio e de sua família, independentemente de estar desempregado ou não, com plena 
consciência das implicações cíveis, criminais e administrativas cabíveis em razão de declaração falsa ou 
parcialmente falsa, assegurados o contraditório e ampla defesa. 
 
5.8.: O Requerimento Eletrônico de Isenção, devidamente preenchido e assinado, juntamente com os 
documentos comprobatórios especificados nos itens 5.5. e 5.7. deverão ser entregues no endereço Rua 
João Roberto da Silva, nº 40 – Centro -  Ipuiuna-MG,  no horário 9h às 11h e das 13h30 às 16h no prazo 
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estabelecido no item 5.2., ou enviados via Correios com AR, por meio de SEDEX,  para a Rua Célia de 
Souza, 55, do Bairro da Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais,  CEP.: 31.030-500, postada no 
prazo estabelecido no item 5.2. 
 
5.14. alínea “c”: pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta, não atendendo o 
disposto nos itens 5.5. e 5.7. deste Edital; 
 
5.23. O candidato poderá, a critério do IMAM, ser convocado para apresentar a documentação original 
especificada nos itens 5.5. e  5.7. 
 
8.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionário, 
arredondar-se-á para o primeiro número inteiro subsequente, na medida da viabilidade das vagas 
oferecidas, reconhecendo a impossibilidade de arredondamento no caso de majoração das porcentagens 
mínima (5%) e máxima (20%) previstas no Decreto nº 3.298 de dezembro de 1.999 e Lei 8.112 de 11 de 
dezembro de 1.990 respectivamente. 
 
13.1. A nomeação respeitará a ordem de classificação e o número de vagas existentes ou que vierem a 
existir, durante o período de validade deste Concurso Público. 
 
III – FICAM EXCLUÍDOS os itens 5.6., 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3., 5.6.4., 5.7. alíneas “a e b”, 13.9 alínea “n”  . 
 
IV – FICA INCLUÍDO no item 9.1.2.3., Prova de Redação para o cargo de PROFESSOR PEB I, conforme 
abaixo: 
 

Cargo Redações Corrigidas 

Professor PEB I 40 
 
V – FICA ALTERADO a tabela do item 9.1.3., conforme abaixo: 
 

Títulos Avaliados 
Valor 

Unitário 
Máximo de 

pontos 
Comprovação 

Doutorado na área de atuação do 
cargo pretendido pelo candidato.  

 
04 

(quatro) 
pontos 

 
04 (quatro) 

pontos 

Fotocópia autenticada do Diploma de 
grau de doutor ou certidão de conclusão 
+ histórico escolar autenticado. 

Mestrado na área de atuação do 
cargo pretendido pelo candidato.  

 
03 (três) 
pontos 

 
03 (três) 
pontos 

Fotocópia autenticada do Diploma de 
grau de mestre ou certidão de conclusão 
+ histórico escolar autenticado. 

Pós-graduação em nível de 
especialização lato sensu exclusiva 
na área específica*, de atuação 
pretendida com carga horária mínima 
de 360 horas.  

 
 

2,0 (dois) 
pontos 

 
 

2,0 (dois) 
pontos 

Fotocópia autenticada do Diploma + 
Histórico Escolar ou Certificado de curso 
de pós-graduação + Histórico Escolar, 
expedidos por instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC ou Conselho 
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Estadual ou Federal de Educação). 
 

*Considera-se área específica os cursos/títulos que sejam relacionados diretamente com o cargo a 
que concorre. 
 
 
VI – FICA ALTERADO no Anexo I, os pré-requisitos dos cargos de AUXILIAR DE SAÚDE DENTÁRIA, 
MONITOR, MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS, conforme abaixo: 
 
• Auxiliar de Saúde Dentária: Ensino médio completo. 

• Monitor: Ensino médio completo. 

• Motorista: Ensino fundamental incompleto (1ª a 4ª série do primeiro grau) + carteira nacional de 
habilitação categoria "D", + experiência profissional comprovada de pelo menos 01 (um) ano. 

• Operador de Máquinas: Ensino fundamental incompleto (1ª a 4ª série do primeiro grau) + 
experiência comprovada de pelo menos 01 (um) ano na profissão + carteira nacional de habilitação 
mínimo na categoria C 

 
VII – FICA ALTERADO no Anexo II, o conteúdo das provas dos cargos de AUXILIAR DE SAÚDE 
DENTÁRIA E MONITOR, conforme abaixo: 
 

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE DENTÁRIA E MONITOR 
CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 

Português 08 
Matemática 07 
Específicos 10 

 
VIII – FICA ALTERADO no Anexo III, os Programas das Provas dos cargos de AUXILIAR DE SAÚDE 
DENTÁRIA,  MONITOR E MOTORISTA, conforme abaixo: 
 
AUXILIAR DE SAÚDE DENTÁRIA 
PORTUGUÊS:  
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes 
gramaticais: reconhecimento e flexão do substantivo, do adjetivo, do pronome e dos verbos regulares. 
Sintaxe: reconhecimento dos termos da oração; reconhecimento das orações num período. Concordância 
verbal; concordância nominal; colocação de pronomes; ocorrência da crase; regência verbal; regência 
nominal. Pontuação: emprego da vírgula; emprego do ponto final.  
 
MATEMÁTICA: 
Números Naturais: significados e Sistema de Numeração Decimal; Números Racionais: significados, 
representação decimal e fracionária, equivalência, ordenação e localização na reta numérica; Operações 
com números naturais e racionais: significados, propriedades e procedimentos de cálculo das operações 
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de adição, subtração, multiplicação e divisão; Múltiplos e divisores. Divisibilidade. Números primos; 
Linguagem algébrica; cálculo algébrico; equações e inequações; Espaço e forma: descrição, interpretação 
e representação da localização e movimentação de pessoas e objetos. Figuras geométricas espaciais e 
planas: características, propriedades, elementos constituintes, composição, decomposição, ampliação, 
redução e representação; Medidas: procedimentos e instrumentos de medida; sistemas de medidas 
decimais (comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e temperatura) e conversões; medidas de 
tempo e conversões; sistema monetário brasileiro; cálculo e comparação de perímetro e área; aplicações 
geométricas; Tratamento da informação: leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos. Média 
aritmética. Probabilidade;  A Matemática e seus elementos tecnológicos. Situações problemas de 
raciocínio lógico-matemático. 
 
ESPECÍFICOS 
Auxiliar de Saúde Bucal e suas funções no consultório odontológico; Materiais odontológicos: 
Nomenclatura, utilização, preparos, manipulação e acondicionamento; Cimentos e bases protetoras; 
materiais restauradores plásticos diretos; materiais para moldagem; instrumentos operatórios; métodos de 
utilização do flúor tópico e sistêmico; dieta, nutrição e cárie dentária. Equipamento e instrumental: 
nomenclatura, utilização, preparos, limpeza, esterilização/desinfecção, acondicionamento, funcionamento, 
lubrificação, manutenção e conservação; Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho, preparo 
do ambiente para o trabalho, etc.; Placa bacteriana: identificação, morfologia, fisiologia, relações no meio 
bucal; Higiene dentária: técnicas de escovação supervisionada; Anatomia e fisiologia da cavidade bucal; 
Principais doenças na cavidade bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão e lesões de mucosa. 
Conceito, etiologia, evolução, medidas de promoção/prevenção: Manejo de pacientes na clínica 
odontológica; Medidas de prevenção/promoção da saúde bucal, organização de programas coletivos e 
individuais de promoção de saúde bucal, fluorterapia, educação em saúde bucal. Índices epidemiológicos 
utilizados em odontologia, preenchimento de fichas de controle e fichas clínicas, registros em odontologia. 
Técnicas de revelação radiológica, cartonagem e cuidados necessários para controle de infecção. 
Diagnóstico e primeiros socorros de situações de urgência e emergência no consultório dentário. 
 
MONITOR 
PORTUGUÊS:  
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes 
gramaticais: reconhecimento e flexão do substantivo, do adjetivo, do pronome e dos verbos regulares. 
Sintaxe: reconhecimento dos termos da oração; reconhecimento das orações num período. Concordância 
verbal; concordância nominal; colocação de pronomes; ocorrência da crase; regência verbal; regência 
nominal. Pontuação: emprego da vírgula; emprego do ponto final.  
 
MATEMÁTICA: 
Números Naturais: significados e Sistema de Numeração Decimal; Números Racionais: significados, 
representação decimal e fracionária, equivalência, ordenação e localização na reta numérica; Operações 
com números naturais e racionais: significados, propriedades e procedimentos de cálculo das operações 
de adição, subtração, multiplicação e divisão; Múltiplos e divisores. Divisibilidade. Números primos; 
Linguagem algébrica; cálculo algébrico; equações e inequações; Espaço e forma: descrição, interpretação 
e representação da localização e movimentação de pessoas e objetos. Figuras geométricas espaciais e 
planas: características, propriedades, elementos constituintes, composição, decomposição, ampliação, 
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redução e representação; Medidas: procedimentos e instrumentos de medida; sistemas de medidas 
decimais (comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e temperatura) e conversões; medidas de 
tempo e conversões; sistema monetário brasileiro; cálculo e comparação de perímetro e área; aplicações 
geométricas; Tratamento da informação: leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos. Média 
aritmética. Probabilidade;  A Matemática e seus elementos tecnológicos. Situações problemas de 
raciocínio lógico-matemático. 
 
ESPECÍFICOS 
Processo de desenvolvimento psicomotor infantil. O papel do monitor. Formação de hábitos. Os cuidados 
com o corpo: cuidados com a higiene pessoal. Hábitos alimentares. Exercícios físicos. Noções de 
primeiros socorros. Psicomotricidade. Atividades em peças de artesanato em madeira, tais como: 
brinquedos, objetos de decoração, utilidades domésticas. Trabalhos de macramé. Bordado e crochê. 
Artesanato de flores e pintura em tecido. A interação social. Estatuto da criança e do adolescente; Estatuto 
do Idoso. 
 
MOTORISTA 
PORTUGUÊS:  
Texto: Interpretação de texto; alfabeto; sílaba; encontro vocálico; encontro consonantal; sílaba tônica; 
substantivo, coletivo, acentuação; sinônimos e antônimos; frase, tipos de frase; substantivo próprio e 
comum; gênero, número e grau do substantivo; adjetivo.  
 
MATEMÁTICA: 
Números naturais, números inteiros, números racionais: quatro operações fundamentais (adição, 
subtração, divisão e multiplicação) em problemas envolvendo situações da vida prática.  
 
ESPECÍFICOS 
Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. Legislação de trânsito: Regras gerais de circulação; Regra de 
ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de preferência; velocidade permitida; classificação 
das vias; Deveres e proibições; Infrações básicas para a apreensão de documentos de habilitação de 
acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; Infrações básicas para a cassação de documentos de 
habilitação; Principais crimes e contravenções de trânsito; Conhecimento de sinais sonoros e gestos de 
agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas de regulamentação; Advertência e indicação; 
Sinais luminosos. Cuidados necessários para conservação do veículo; Conhecimento de defeitos simples 
do motor; Conhecimento básico sobre sistema de freios; Defeitos simples do sistema elétrico. Prevenção 
de acidentes e incêndio. Primeiros socorros. Direção Defensiva. 
 
Os demais itens do Edital permanecem inalterados.  

 
Ipuiuna - MG, 08 de outubro de 2019 
 

JOSÉ DIAS DE MELO 
PREFEITO MUNICIPAL 


