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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº. 001/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-AL, tendo em vista o Edital do Concurso
Público nº 001/2020, para provimento de cargos vagos existentes no Quadro de
Pessoal Permanente da Prefeitura Municipal de Belém (AL) e de acordo com o item
10.14, do referido Edital, torna pública as retificações, inclusões e exclusões a
serem consideradas nos itens do referido Edital conforme estabelecido abaixo:
I - O ITEM 7 PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
7. DAS ETAPAS DO CONCURSO
7.1 O concurso constará de uma etapa para os cargos de nível fundamental e nível
médio, exceto para os cargos de que exigirem nível superior.
7.2 A primeira etapa corresponde à realização da prova objetiva.
7.3 A segunda etapa corresponde à prova de títulos, para os cargos de nível superior.
7.4. DO JULGAMENTO DA ETAPA DA PROVA OBJETIVA
7.4.1 Será considerado classificado na prova objetiva, o candidato que obtiver, no
mínimo, 60% (sessenta por cento) do somatório dos pontos correspondentes ao
conjunto das modalidades que compõem a prova objetiva.
7.4.2 Não haverá arredondamento de notas.
7.4.3 O candidato NÃO CLASSIFICADO será excluído do Concurso Público.
7.4.4 As provas para os cargos contemplados neste Concurso obedecerão à seguinte
estrutura, conforme Quadros a seguir, deste Edital:
ESTRUTURA DAS PROVAS POR CARGO
NÍVEL SUPERIOR: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO, ANALISTA TRIBUTÁRIO,
ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, FARMACÊUTICO, MÉDICO GENERALISTA,
NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO, PROCURADOR E PSICÓLOGO.
DISCIPLINA
Nº. QUESTÕES
PESO
PONTOS
LÍNGUA PORTUGUESA
10
2,0
20,0
RACIOCÍNIO LÓGICO
10
2,0
20,0
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
20
3,0
60,0
TOTAL
40
100
NÍVEL SUPERIOR - EDUCAÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
DISCIPLINA
Nº. QUESTÕES
PESO
PONTOS
LÍNGUA PORTUGUESA
10
2,0
20,0
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
10
2,0
20,0
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
20
3,0
60,0
TOTAL
40
100

Avenida Prefeito José Cicero Santa Rosa, n° 249, Centro
CEP nº 57630-000, Belém/AL.

NÍVEL MÉDIO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DISCIPLINA
Nº. QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA
10
MATEMÁTICA
5
RACIOCÍNIO LÓGICO
5
INFORMÁTICA
20
TOTAL
40

PESO
2,0
2,0
2,0
3,0
-

PONTOS
20,0
10,0
10,0
60,0
100

NÍVEL MÉDIO COM CONHECIMENTO ESPECÍFICO: FISCAL DE TRIBUTOS,
GUARDA CIVIL MUNICIPAL E TÉCNICO AGRÍCOLA.
DISCIPLINA
Nº. QUESTÕES
PESO
PONTOS
LÍNGUA PORTUGUESA
10
2,0
20,0
INFORMÁTICA
10
2,0
20,0
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
20
3,0
60,0
TOTAL
40
100
NÍVEL FUNDAMENTAL: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
DISCIPLINA
Nº. QUESTÕES
PESO
LÍNGUA PORTUGUESA
20
3,0
MATEMÁTICA
20
2,0
TOTAL
40
-

PONTOS
60,0
40,0
100

NÍVEL FUNDAMENTAL COM CONHECIMENTO ESPECÍFICO: MOTORISTA A-D.
DISCIPLINA
Nº. QUESTÕES
PESO
PONTOS
LÍNGUA PORTUGUESA
10
2,0
20,0
MATEMÁTICA
10
2,0
20,0
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
20
3,0
60,0
TOTAL
40
100
7.5.5 Em caso de empate terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste
concurso, conforme art. 27, parágrafo único, da Lei Federal n.º 10.741, de
01/10/2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior pontuação nas questões de conhecimentos específicos da prova
objetiva;
c) obtiver maior pontuação na prova de Língua Portuguesa para os cargos que não
contém conhecimentos específicos;
d) atuação como jurado, na forma do artigo 440 do Código de Processo Penal,
devendo para a obtenção de tal benefício enviar pelo e-mail fjvale@hotmail.com, até
a data de realização das provas objetiva, fazendo prova da efetiva atuação como
jurado.
e) tiver maior idade.
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7.6 DA PROVA DE TÍTULOS
7.6.1 Para a prova de títulos serão convocados candidatos dos cargos de nível
superior, que obtiverem no mínimo 60% (sessenta) por cento do total de pontos na
prova objetiva, até 05 (cinco) vezes o número de vagas ofertadas.
7.6.2 Os candidatos que ficarem fora da linha de corte estabelecida no Item
7.6.3 serão eliminados do concurso.
7.6.4 Os candidatos que forem alcançados pelo limite estabelecido no Item
7.6.5, deverão remeter os títulos e os respectivos documentos comprobatórios
todos autenticados em cartório e com as páginas numeradas e rubricadas pelo
candidato, para fins de pontuação nessa fase de avaliação, no período
estabelecido no Cronograma de Execução – ANEXO VI, para a Fundação Vale do
Piauí, Rua Benjamim Constant, 2082 – Centro/Norte – CEP: 64000-280 –
Teresina – Piauí, através de AR (Aviso de Recebimento).
7.6.6 Só serão aceitos os títulos postados até a data limite estabelecido no
Cronograma de Execução – ANEXO VI.
7.6.7 A prova de títulos, de caráter classificatório, terá pontuação máxima de
20 (vinte) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados
possa superar esse valor.
7.6.8 Na somatória dos títulos de cada candidato, os pontos excedentes serão
desprezados.
7.6.9 Não serão computados como títulos os pré-requisitos relacionados a cada cargo.
No entanto, deverão ser apresentados com um único objeto, de dirimir dúvidas, quanto
à sua realização para a pontuação de títulos.
7.6.10 Os documentos referentes a cursos realizados no exterior somente serão
considerados quando vertidos para o Português, por tradutor juramentado e
devidamente revalidados por universidades oficiais credenciadas pelo Ministério da
Educação – MEC.
7.6.11 Não serão aceitos protocolos de documentos, de certidões, de diploma ou
declarações, os quais devem ser apresentados no original ou em cópia autenticada
por tabelionato público.
7.6.12 Cada título será considerado e avaliado uma única vez, situação em que fica
vedada a cumulatividade de créditos.
7.6.13 A apresentação dos títulos e dos documentos correspondentes deverá
ser remetida pelos candidatos em envelope lacrado, devidamente identificado
com seu nome por extenso, número do documento de identidade e opção de
cargo.
7.6.14 Todos os documentos comprobatórios deverão ser autenticados em
cartório.
7.6.15 Não serão aceitos títulos postados após a data fixada para a apresentação dos
mesmos, bem como, de candidatos que tenham sido eliminados nas fases anteriores
do concurso.
7.6.16 Os casos não previstos neste item, serão avaliados pela comissão
organizadora do Concurso Público, sendo dada a publicidade necessária dos fatos.
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7.6.17 Os títulos a serem considerados são os constantes do quadro abaixo, não se
admitindo pontuação a qualquer outro documento:
TÍTULOS

CRITÉRIOS
DE
PONTUAÇÃO

1 – Pós Graduação Lato Sensu
1.1 – Especialização
com carga horária
mínima de 360 horas
(trezentos e sessenta)
2,0
horas, na área de
conhecimento
do
cargo para a qual se
inscreveu.
1.2 – Residência com
carga horária mínima
5,0
de 5.000 (cinco mil)
horas.

VALOR
MÁXIMO
DE
PONTUAÇÃO

4,0

5,0

DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO

Diploma
certificado
conclusão
instituição
cursou
a
graduação.
Diploma
certificado
conclusão
instituição
cursou
a
graduação.

ou
de
da
onde
pósou
de
da
onde
pós-

2 – Pós-graduação stricto sensu
2.1 – Mestrado

5,0

5,0

2.2 – Doutorado

6,0

6,0

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

20

Diploma
ou
certificado
de
conclusão
da
instituição
onde
cursou
a
pósgraduação.
Diploma
ou
certificado
de
conclusão
da
instituição
onde
cursou a pós –
graduação.
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II – FICA INCLUÍDO O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CARGO DE
NUTRICIONISTA NO ANEXO IV – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
(CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS):
NUTRICIONISTA
1 Nutrição básica. 1.1 Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos,
recomendações e fontes alimentares. 1.2 Aspectos clínicos da carência e do
excesso. 1.3 Dietas não convencionais. 1.4 Aspectos antropométricos, clínico e
bioquímico da avaliação nutricional. 1.5 Nutrição e fibras. 1.6 Utilização de tabelas
de alimentos. 1.7 Alimentação nas diferentes fases e momentos biológicos. 2
Educação nutricional. 2.1 Conceito, importância, princípios e objetivos da
educação nutricional. 2.2 Papel que desempenha a educação nutricional nos
hábitos alimentares. 2.3 Aplicação de meios e técnicas do processo educativo. 2.4
Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição. 3 Avaliação
nutricional. 3.1 Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. 3.2 Técnicas
de medição. 3.3 Avaliação do estado e situação nutricional da população. 4 Técnica
dietética. 4.1 Alimentos: conceito, classificação, características, grupos de
alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos. 4.2 Seleção e preparo dos
alimentos. 4.3 Planejamento, execução e avaliação de cardápios. 5 Higiene de
alimentos. 5.1 Análise microbiológica, toxicológica dos alimentos. 5.2 Fontes de
contaminação. 5.3 Fatores extrínsecos e intrínsecos que condicionam o
desenvolvimento de microrganismos no alimento. 5.4 Modificações físicas,
químicas e biológicas dos alimentos. 5.5 Enfermidades transmitidas pelos
alimentos. 6 Nutrição e dietética. 6.1 Recomendações nutricionais. 6.2 Função
social dos alimentos. 6.3 Atividade física e alimentação. 6.4 Alimentação
vegetariana e suas implicações nutricionais. 7 Tecnologia de alimentos. 7.1
Operações unitárias. 7.2 Conservação de alimentos. 7.3 Embalagem em alimentos.
7.4 Processamento tecnológico de produtos de origem vegetal e animal. 7.5
Análise sensorial. 8 Nutrição em saúde pública. 8.1 Análise dos distúrbios
nutricionais como problemas de saúde pública. 8.2 Problemas nutricionais em
populações em desenvolvimento. 9 Dietoterapia. 9.1 Abordagem ao paciente
hospitalizado. 9.2 Generalidades, fisiopatologia e tratamento das diversas
enfermidades. 9.3 Exames laboratoriais: importância e interpretação. 9.4 Suporte
nutricional enteral e parenteral. 10 Bromatologia. 10.1 Aditivos alimentares. 10.2
Condimentos. 10.3 Pigmentos. 10.4 Estudo químico‐bromatológico dos alimentos:
proteínas, lipídios e carboidratos. 10.5 Vitaminas. 10.6 Minerais. 10.7 Bebidas.
Gabinete do Prefeita, em 06 de fevereiro de 2020
ANA PAULA ANTERO SANTA ROSA BARBOSA
Prefeita Municipal

