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EDITAL 015/2017 – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO 
QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DO 

COITÉ – BAHIA

ANEXO I
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTOS 

GERAIS E DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NÍVEL MÉDIO

I – CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS - CÓDIGOS DE 
301 a 303)

LÍNGUA PORTUGUESA 
Análise,  Compreensão  e  Interpretação  de  texto.  Acentuação  gráfica.  Crase.  Pontuação. 

Ortografia. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Termos integrantes da 

oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Significação das 

palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. Sentido 

próprio e figurado das palavras. Emprego de tempos e modos verbais. Emprego das classes de 

palavras:  substantivo,  adjetivo,  numeral,  pronome,  verbo,  advérbio,  preposição,  conjunção 

(classificação e sentido que imprimem às relações entre as orações). Os gêneros textuais e 

seus padrões. A variação linguística. A técnica de resumo de textos. As técnicas da escrita 

eficiente.

INFORMÁTICA 
Componentes  de  um  computador:  processadores,  memória  e  periféricos  mais  comuns; 

dispositivos  de  armazenagem de  dados;  propriedades  e  características.  Arquivos  digitais:

documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos; principais padrões e características. Arquivos 

PDF.  Conhecimentos  sobre  sistema  operacional  Windows  XP,  7  e  8:  conceitos  gerais, 

principais utilitários, configurações. Editores de texto: funções de editoração básicas.

Corretores ortográficos. Manipulação de arquivos: leitura e gravação; controle de alterações; 

uso de senhas para proteção. Formatos para gravação. Impressão. Planilhas: funções básicas 

de formatação; utilização de funções matemáticas, de busca, e outras de uso geral; criação e 

manipulação  de  fórmulas;  Gráficos  mais  comuns.  Manipulação  de  arquivos:  leitura  e 

gravação. Recursos para impressão. Importação e exportação de dados. Proteção de dados e 

planilhas. Internet: conceitos gerais e funcionamento. Endereçamento de recursos. Navegação 

segura: cuidados no uso da Internet; ameaças; uso de senhas e criptografia; tokens e outros 

dispositivos de segurança; senhas fracas e fortes. Navegadores (browsers) e suas principais

funções. Sites e links; buscas; salva de páginas. Google Chrome. Firefox. Internet Explorer. 

E-mail: utilização, caixas de entrada, endereços, cópias e outras funcionalidades. Webmail. 

Transferência de arquivos  e  dados: upload,  download,  banda,  velocidades  de transmissão. 

Pacotes de escritório: MS OFFICE 2010 BR (ou superior) e Libre Office 4 (ou superior).

ATUALIDADES
Atualidades  abrangendo  tópicos  atuais,  relevantes  e  amplamente  divulgados,  em  áreas 

diversificadas, tais como: Ciências, Políticas, Economia, Geografia, História do Brasil e do 

Município de Conceição do Coité, atualidades locais, nacionais e internacionais, noções de 

cidadania e direitos humanos, meio ambiente e ecologia.

II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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CARGO CÓDIGO – 301 – AGENTE DE TRÂNSITO
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e 

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do 

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório.

Conceitos  de  mobilidade  e  acessibilidade.  Trânsito,  meios  de  transporte,  cidadania  e 

qualidade de vida. A cidade, o transporte o trânsito – evolução dos sistemas de trânsito das 

cidades; a urbanização e o trânsito. Polos geradores de tráfego; a relação entre o uso do solo

urbano o transporte e o trânsito. Os problemas do tráfego nas cidades. O planejamento do 

trânsito urbano e sua relação com o transporte público. A gestão do trânsito urbano – formas 

de atuação do Poder Público; finalidades e competências do órgão ou entidade gestora de 

trânsito  do  município;  estruturação  do  órgão  ou  entidade  gestora;  regulamentação; 

programação;  projeto;  fiscalização;  controle  e  avaliação  do  tráfego  urbano.  Qualidade 

eficiência e segurança do trânsito. Sistema de informação para usuários do trânsito. Avaliação 

de  planos  e  projetos  de  trânsito.  Moderação  do  tráfego.  Gerenciamento  da  mobilidade. 

Administração, controle, operação e fiscalização dos estacionamentos públicos. O trânsito de 

pedestres e veículos não motorizados. Condução de escolares. Mecanismos de controle de 

velocidade  e  de  invasão de  sinal.  Notificação e  autuação dos  infratores.  Defesa  prévia  e 

recursos  de multas.  Aplicação de medidas  administrativas.  Crimes de  trânsito.  O Sistema

Nacional de Trânsito. Atribuições e competências dos órgãos e entidades gestoras do trânsito. 

Competências dos órgãos executivos e rodoviários do município. Registro e licenciamento de 

veículos. Sinalização de trânsito e regras gerais de circulação. Planos de segurança e educação 

para o trânsito. Controles de interseções. Semáforos e dispositivos de controle de trânsito. 

Correções e obras no sistema viário e implantação de canalização de tráfego. Programas de 

restrição à circulação de veículos. Carga e descarga e estacionamento de veículos especiais. 

Implementação de medidas para facilitar o trânsito de pessoas com deficiência. Lei nº 9503 de 

23/09/1997 – Código de Trânsito Brasileiro CTB. Resoluções e  portarias do CONTRAN. 

Atribuições,  deveres e competências do Agente de Trânsito no exercício da função. Ética

Profissional  e  normas  de  conduta.  Relacionamento  com o público.  Princípios  da  Direção 

Defensiva. Direitos e Deveres do Servidor Público. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

(Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997): Da Composição e da Competência do Sistema 

Nacional de Trânsito (artigos 21 e 24); Das Normas Gerais de Circulação e Conduta (artigo 

26  ao  67);  Da Sinalização  de  Trânsito  (artigos  80  a  90);  Da Engenharia  de  Trafego,  da 

Operação, da Fiscalização e do Policiamento Ostensivo de Trânsito (artigos 91 a 95); Dos 

Veículos (artigos 96 a 117); Do Registro de Veículos (artigos 120 a 129); Do Licenciamento 

(artigos 130 a 135); Da Condução de Escolares (artigos 136 a 139); Da Habilitação (artigos 

140 a 160); Das Infrações (artigos 161 a 255); Das Penalidades (artigos 256 a 268); Das 

Medidas  Administrativas  (artigos  269 a 279);  Do Processo Administrativo  (artigos  280 a 

290). Placas de sinalização de trânsito. Decreto Nº 4.711, de 29 de maio de 2003 – Dispõe

sobre coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. Lei Municipal n.º 585 de 02 de junho de 

2011  -  Dispõe  sobre  o  funcionamento  do  DEOTRAN;  Lei  Municipal  n.º  761  de  22  de 

dezembro de 2015 – Altera a redação da Lei n.º 585 de 02 de junho de 2011.

CARGO CÓDIGO – 302 – FISCAL DE RENDA
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e 

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório.

Noções  de  Direito  Tributário.  Noções  de  Direito  Constitucional.  Noções  de  Direito 

Administrativo. Tributos: modalidades; competência tributária da União, dos Estados e dos 

Municípios. Fato gerador. Ativo.  Capacidade tributária. IPTU: o seu fato gerador, sujeito 

passivo e ativo. Imposto de transmissão "inter-vivos": fato gerador, não-incidência e isenção. 

Taxas. Poder de Polícia.  Prestação de serviços.  Contribuição de melhoria:  finalidade,  fato 

gerador, requisitos à aplicabilidade. Finalidade das infrações e penalidades. Higiene pública: 
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conceito, abrangência, estabelecimentos e locais sujeitos à fiscalização. Da ordem pública: 

costume, segurança. Do trânsito público. Das construções em geral: licença, projetos, prazos e 

demolições.  Instrumentos  de  fiscalização.  Dinâmica de fiscalização.  Notificações;  auto  de

infração; auto de apreensão.

CARGO CÓDIGO – 303 – GUARDA MUNICIPAL II
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e 

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do 

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório.

Noções de Direito Penal: Dos Crimes contra a Pessoa e contra o Patrimônio (Art. 121 ao 183);

Dos  Crimes  contra  a  Administração  Pública  (Art.  312  ao  337-A).  Código  de  Trânsito 

Brasileiro: Lei Nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, Lei Nº 9602 de 21/01/1998, Relações 

humanas no trabalho.  Noções  básicas  dos princípios  que regem a Administração Pública: 

conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios. Poderes administrativos. Poderes 

disciplinares.  Poder  de polícia.  Poderes regulamentares.  Vigilância do patrimônio público. 

Atitudes no serviço: regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o 

público  interno  e  externo  e  colegas  de  trabalho.  Manutenção  da  segurança  no  trabalho. 

Fundamentos  da  ética  na  administração  pública.  Atendimento  ao  público.  Ética  moral  e 

profissional e cidadania. Noções de primeiros socorros. Prevenção de acidentes; prevenção de 

roubos; prevenção de incêndios.  Noções de Segurança do Trabalho: acidentes do trabalho - 

conceito, causas e prevenção. Normas de segurança: conceito de proteção e equipamentos de

proteção.  Normas  básicas  de  higiene:  pessoal,  ambiental,  de  utensílios  e  equipamentos. 

Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso. 

NÍVEL SUPERIOR

I – CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM A TODOS OS CARGOS - CÓDIGOS DE 
101 A 104 E DE 201 A 208)

LÍNGUA PORTUGUESA 
Análise,  Compreensão  e  Interpretação  de  texto.  Acentuação  gráfica.  Crase.  Pontuação. 

Ortografia. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Termos integrantes da

oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Significação das 

palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. Sentido 

próprio e figurado das palavras. Emprego de tempos e modos verbais. Emprego das classes de 

palavras:  substantivo,  adjetivo,  numeral,  pronome,  verbo,  advérbio,  preposição,  conjunção 

(classificação e sentido que imprimem às relações entre as orações). Os gêneros textuais e 

seus padrões. A variação linguística. A técnica de resumo de textos. As técnicas da escrita 

eficiente.

INFORMÁTICA
Componentes  de  um  computador:  processadores,  memória  e  periféricos  mais  comuns; 

dispositivos  de  armazenagem de  dados;  propriedades  e  características.  Arquivos  digitais: 

documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos; principais padrões e características. Arquivos 

PDF.  Conhecimentos  sobre  sistema  operacional  Windows  XP,  7  e  8:  conceitos  gerais,

principais utilitários, configurações. Editores de texto: funções de editoração básicas.

Corretores ortográficos. Manipulação de arquivos: leitura e gravação; controle de alterações; 

uso de senhas para proteção. Formatos para gravação. Impressão. Planilhas: funções básicas 

de formatação; utilização de funções matemáticas, de busca, e outras de uso geral; criação e 

manipulação  de  fórmulas;  Gráficos  mais  comuns.  Manipulação  de  arquivos:  leitura  e 
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gravação. Recursos para impressão. Importação e exportação de dados. Proteção de dados e 

planilhas. Internet: conceitos gerais e funcionamento. Endereçamento de recursos. Navegação 

segura: cuidados no uso da Internet; ameaças; uso de senhas e criptografia; tokens e outros

dispositivos de segurança; senhas fracas e fortes. Navegadores (browsers) e suas principais 

funções. Sites e links; buscas; salva de páginas. Google Chrome. Firefox. Internet Explorer. 

E-mail: utilização, caixas de entrada, endereços, cópias e outras funcionalidades. Webmail. 

Transferência de arquivos  e  dados: upload,  download,  banda,  velocidades  de transmissão. 

Pacotes de escritório: MS OFFICE 2010 BR (ou superior) e Libre Office 4 (ou superior).

ATUALIDADES
Atualidades  abrangendo  tópicos  atuais,  relevantes  e  amplamente  divulgados,  em  áreas 

diversificadas, tais como: Ciências, Políticas, Economia, Geografia, História do Brasil e do 

Município de Conceição do Coité, atualidades locais, nacionais e internacionais, noções de 

cidadania e direitos humanos, meio ambiente e ecologia.

II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO CÓDIGO – 101 – AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e 

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do 

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório. Lei 

Complementar Municipal n. 34, de 28 de dezembro de 2009 e alterações posteriores.

DIREITO CONSTITUCIONAL: Poder constituinte: Conceito; Poder constituinte material e 

Poder  constituinte  formal;  Poder  constituinte  originário  e  derivado;  Limitações  ao  Poder 

constituinte derivado. Constituição: Conceito; Classificação das Constituições; Elementos da 

Constituição; Funções da Constituição. Classificação e eficácia das normas constitucionais. 4. 

Interpretação  da  Constituição:  Métodos  de  interpretação  da  Constituição.  Princípios 

constitucionais.  Controle  da  constitucionalidade  das  leis:  Conceito;  Pressupostos  de 

constitucionalidade das espécies normativas; O descumprimento da lei ou do ato normativo 

constitucional.  Espécies  de  controle  de  constitucionalidade:  Controle  preventivo  realizado

pelo  Poder  Executivo;  Controle  repressivo  realizado  pelo  Poder  Legislativo;  Controle 

repressivo  realizado  pelo  Poder  Judiciário;  Controle  difuso;  Controle  concentrado.  Ação 

Direta  de  Inconstitucionalidade.  Os  efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade.  Ação 

Declaratória de Constitucionalidade. Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e Deveres 

individuais, difusos e coletivos. Direitos Sociais. Direitos Políticos. Organização do Estado 

Brasileiro:  Entidades  componentes  da  Federação  brasileira;  Repartição  de  competências; 

Intervenção  federal  nos  Estados  e  nos  Municípios.  Organização  dos  Poderes:  Poder 

Legislativo:  Organização,  funcionamento  e  atribuições;  Processo Legislativo.  Fiscalização 

contábil, financeira e orçamentária. Poder Executivo: Presidente, Vice-Presidente e Ministros 

de  Estado:  Atribuições  e  responsabilidades;  Poder  regulamentar.  Poder  Judiciário: 

Organização, Tribunais, competências, garantias e jurisdição. Funções Essenciais à Justiça:

Ministério Público; Advocacia Pública. Da defesa do Estado e das instituições democráticas: 

Estado  de  defesa;  Estado  de  sítio.  Administração  Pública:  Princípios  e  organização; 

Servidores  públicos.  Ordem  econômica  e  financeira:  Princípios;  Atividade  econômica. 

Seguridade social: Princípios; Saúde; Previdência e Assistência social. Educação e cultura. 

Meio ambiente. 

DIREITO ADMINISTRATIVO:  Conceito e objeto. Princípios constitucionais do Direito 

Administrativo  brasileiro.  Organização  da  Administração  Pública:  Noções  básicas; 

Administração  direta;  Administração  indireta;  Autarquias;  Fundações  Públicas;  Empresas 

públicas; Sociedades de economia mista; Entidades paraestatais e o terceiro setor. Poderes e 

deveres  do  administrador  público:  Poderes  administrativos;  Poder  vinculado;  Poder 
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discricionário; Poder hierárquico; Poder disciplinar;  Poder regulamentar;  Poder de polícia. 

Atos  administrativos:  Conceito;  Atributos;  Elementos;  Classificação;  Teoria  dos  motivos 

determinantes;  Vinculação  e  discricionariedade;  Revogação.  Anulação;  Convalidação.

Licitação:  Conceito;  Princípios;  Finalidade  e  objeto;  Obrigatoriedade;  Normas  gerais  e 

suplementares de licitação e contratos (Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações); 

Dispensa,  inexigibilidade  e  vedação;  Modalidades  e  tipos  de  licitação.  Contratos 

administrativos:  Conceito;  Características.  8.  Convênios  e  consórcios  administrativos. 

Agentes públicos: Servidores públicos; Normas constitucionais pertinentes; Direitos, deveres 

e  proibições;  Responsabilidade  administrativa,  civil  e  penal  do  servidor;  Formas  de 

provimento e vacância de cargo público; Processo administrativo, disciplinar e sindicância. 

Responsabilidade Civil  do Estado: Ação de indenização e ação regressiva. Intervenção do 

Estado  na  propriedade  privada:  Desapropriação,  tombamento  e  servidão  administrativa. 

Serviços  públicos:  Conceito;  Princípios;  Classificação;  Regulamentação  e  controle; 

Remuneração;  Competências  constitucionais  para  prestação  do  serviço.  Concessão  e

permissão  de  serviço  público:  Direitos  e  deveres  do  usuário.  Bens  públicos:  Conceito; 

Classificação  dos  bens  públicos;  Regime jurídico  dos  bens  públicos;  Utilização dos  bens 

públicos pelos particulares: autorização e permissão de uso; Concessão de uso e concessão de 

direito real de uso. Controle da Administração Pública: Processo Administrativo; Controle 

legislativo;  Controle  pelo  Tribunais  de  Contas;  Controle  jurisdicional.  Improbidade 

administrativa (Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992). 

DIREITO PENAL:  Conceito de crime e contravenção.  Elementos  do crime.  Relação de 

causalidade. Tipo e tipicidade. Antijuridicidade. Crime consumado e crime tentado. Aplicação 

da lei penal no tempo e no espaço. Dolo e culpa. Excludentes da culpabilidade. Crimes contra 

a  Administração Pública.  Atos  de improbidade praticados por  agentes  públicos  e  sanções 

aplicáveis (Lei Federal nº 8.429, de 02/06/1992). Crimes de responsabilidade fiscal (Lei nº 

10.028, de 10/10/2000). Crimes de responsabilidade (Lei nº 1.079, de 10/04/1950 e Decreto-

Lei nº 201, de 27/02/67). Crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137, de 27/12/1990). 

DIREITO FINANCEIRO: Atividade financeira do Estado: conceito; o fenômeno financeiro; 

características e fins. Despesa pública: conceito; evolução; classificação; disciplina jurídica e 

processamento.  Dívida  flutuante  e  dívida  fundada:  aspectos  jurídicos  e  econômicos; 

programação financeira; execução orçamentária e financeira; operações de crédito. Receitas

públicas: conceito e classificação. Receitas patrimoniais: conceito e modalidades de receitas 

patrimoniais.  Receitas  creditícias:  crédito  público;  empréstimos  públicos.  Dívida  pública: 

regime constitucional da dívida pública brasileira. Orçamento público: conceito e natureza 

jurídica; elementos essenciais; classificação; princípios orçamentários; regime constitucional; 

vedações  constitucionais  em  matéria  orçamentária.  Fiscalização  e  controle  orçamentário: 

sistemas de controle interno e externo. Normas gerais de Direito Financeiro, Lei nº 4.320, de 

17  de  março  de  1964:  lei  de  orçamento;  proposta  orçamentária;  elaboração  da  lei  de 

orçamento; exercício financeiro; créditos adicionais; execução do orçamento; fundos especiais 

e controle da execução orçamentária. 

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL: Lei. Eficácia da lei no tempo e no espaço. Aplicação

da  lei  no  tempo  e  no  espaço.  Interpretação  da  lei.  Lei  de  Introdução  ao  Código  Civil. 

Personalidade e direitos da personalidade. Capacidade e incapacidade das pessoas naturais e 

jurídicas. Sociedades, associações e fundações. Domicílio civil. Bens. Fatos, atos e negócios 

jurídicos. Nulidade e anulabilidade dos atos jurídicos. Atos ilícitos. Prescrição e decadência. 

Obrigações: modalidades. Posse e propriedade de coisas móveis e imóveis: conceitos e traços

distintivos; aquisição; extinção; direitos reais de fruição e de garantia. Contratos: formação; 

efeitos;  classificação;  extinção.  Direito  de empresa:  conceito.  Estabelecimento:  conceito e 

natureza; sucessão empresarial. Nome empresarial: natureza e espécies. Registro de empresas. 

O Empresário: requisitos necessários; impedimentos; direitos e deveres.  Livros comerciais 

obrigatórios auxiliares: espécies; requisitos; valor probante dos livros empresariais. Contratos 

de  empresas:  noções;  requisitos;  classificação;  formação;  meios  de  provas;  contratos  de 

compra e venda e de prestação de serviços; contratos de conta corrente, de abertura de crédito, 
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de alienação;  contrato  de  "leasing".  Sociedades  Empresárias:  classificação;  características; 

distinções.  Sociedades  não personificadas:  sociedade comum e  em conta  de  participação; 

Sociedades  personificadas:  sociedade  simples;  em nome coletivo;  em comandita  simples;

limitada; anônima; em comandita por ações. Sociedades cooperativas. Sociedades coligadas. 

Sociedade  dependente  de  autorização.  Transformação,  incorporação,  fusão  e  da  cisão  de 

empresas. Concordata e falência: noções gerais. 

DIREITO TRIBUTÁRIO: Competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios  para  legislar  sobre  Direito  Tributário.  Limitações  ao  Poder  de  Tributar.  Leis 

Complementares  e  Normas Gerais  de Direito  Tributário.  Competência Tributária.  Sistema 

Tributário  Nacional.  Princípios  Gerais.  Código  Tributário  Nacional.  Teoria  da  Recepção. 

Taxas.  Contribuições  de  Melhoria.  Empréstimos  Compulsórios.  Contribuições  Sociais. 

Contribuições incidentes sobre a folha de salários. Contribuições de Intervenção no Domínio 

Econômico. Contribuições no Interesse de Categorias Profissionais ou Econômicas. Impostos 

da União: Imposto sobre a Renda; Imposto sobre Produtos Industrializados; Imposto sobre o 

Comércio  Exterior;  Imposto  sobre  Operações  Financeiras;  Imposto  sobre  a  Propriedade 

Territorial Rural. Impostos dos Estados e do Distrito Federal: Imposto sobre a Transmissão 

Causa Mortis e Doações; Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços; Imposto de 

Veículos  Automotores.  Impostos  dos  Municípios:  Imposto  sobre  a  Propriedade  Predial  e

Territorial Urbana; Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis; Imposto sobre Serviços de 

Qualquer  Natureza.  O  Simples  Nacional.  Repartição  das  Receitas  Tributárias.  Tributo: 

Conceito;  Natureza  Jurídica;  Espécies.  Legislação  Tributária:  Leis  Complementares;  Leis 

Ordinárias;  Medidas  Provisórias;  Leis  Delegadas;  Tratados  e  Convenções  Internacionais; 

Decretos Legislativos; Resoluções do Senado Federal; Decretos; Normas Complementares. 

Vigência. Aplicação. Interpretação e Integração da Legislação Tributária. Relação Jurídica 

Tributária: Elementos Estruturais. Obrigação Tributária Principal e Acessória. Fato Gerador. 

Sujeição  Ativa  e  Passiva;  Solidariedade.  30.  Capacidade Tributária.  Domicílio  Tributário. 

Responsabilidade Tributária: Conceito; Responsabilidade dos Sucessores; de Terceiros; por

Infrações;  Substituição  Tributária.  Crédito  Tributário:  Conceito.  Lançamento:  Conceito; 

Modalidades; Principais Características dos Tipos de Lançamentos. Hipóteses de Alteração. 

Suspensão  da  Exigibilidade  do  Crédito  Tributário:  Modalidades.  Extinção  do  Crédito 

Tributário:  Modalidades.  Pagamento  Indevido.  O fenômeno  da  repercussão  nos  impostos 

indiretos: Contribuinte de fato e de direito. Exclusão do Crédito Tributário: Isenção; Anistia. 

Garantias e Privilégios do Crédito Tributário. Administração Tributária: Fiscalização; Dívida 

Ativa; Certidões Negativas. 

CONTABILIDADE / AUDITORIA: Noções sobre princípios de contabilidade geralmente 

aceitos. Balanço patrimonial. Ativo: todos os subgrupos e principais contas. Passivo Exigível 

e Patrimônio Líquido: todos os subgrupos e principais contas. Demonstração do Resultado do 

Período. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração das Origens e 

Aplicações  de  Recursos.  Demonstração  dos  Fluxos  de  Caixa.  Consolidações.  Conceitos 

fundamentais e técnicas básicas de correção monetária integral de demonstrações contábeis. 

Procedimentos  preparatórios  e  administrativos  da  auditoria.  Normas  gerais  de  auditoria. 

Papéis  de  trabalho.  Prevenção  e  descoberta  de  fraudes.  Risco  de  auditoria:  supervisão  e

controle  de  qualidade.  Avaliação  dos  controles  internos.  Avaliação  do  sistema  contábil. 

Aplicação de procedimentos de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Estimativas 

Contábeis. Transações com partes relacionadas. Relatórios e Pareceres. Ética profissional em 

auditoria.

CARGO CÓDIGO – 102 – AGENTE FISCAL DO MEIO AMBIENTE
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e 

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do 

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório. Leis 

Municipais n. 712, 713 e 714, de 03 de junho de 2014 e suas alterações posteriores. Lei 
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Complementar Municipal n. 34, de 28 de dezembro de 2009 e alterações posteriores. Lei n. 

798, 29 de dezembro de 2016.

Lei nº 12.651/12: Código Florestal Brasileiro.  Lei nº 6.938/1981 - DOU 02/09/1981: Dispõe

sobre  a  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  seus  Fins  e  Mecanismos  de  Formulação  e 

Aplicação, e dão outras Providências e suas alterações dispostas na Lei Federal nº 10.165 de 

27/12/2000,  que  institui  a  taxa  de  Controle  e  Fiscalização  Ambiental  -  TCFA.  Lei  nº 

9.605/1998:  Lei  de Crimes Ambientais.  Dispõe sobre as  sanções penais e  administrativas 

derivadas  de  condutas  e  atividades  lesivas  ao  meio  ambiente,  e  dá  outras  providências. 

Decreto nº 6.514/2008. Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, 

estabelece  o  processo  administrativo  federal  para  apuração  destas  infrações,  e  dá  outras 

providências.  Resolução  nº  237/1997:  Regulamenta  aspectos  do  licenciamento  ambiental 

estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente: na íntegra. Resolução nº 303/2002: 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.

CARGO CÓDIGO – 103 – AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e 

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do 

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório. Leis

Municipais n. 712, 713 e 714, de 03 de junho de 2014 e suas alterações posteriores. Lei 

Municipal n. 762, de 22 de dezembro de 2015 e alterações posteriores. Lei Complementar 

Municipal n. 34, de 28 de dezembro de 2009 e alterações posteriores.

 Políticas  de  Saúde.  A  notificação  das  doenças.  Higiene,  profilaxia  e  política  sanitária. 

Promoção da saúde e prevenção de doenças. Conceitos e aplicação do processo saúde/doença. 

Condições sanitárias de alimentos, equipamentos, instalações e ambientes. Asseio e saúde dos 

que  manipulam  alimentos.  Vistorias  Alimento:  manipulação,  armazenamento,  transporte, 

saúde  do  trabalhador  e  edificações.  Doenças  transmissíveis  por  alimentos.  Noções  sobre 

intoxicação  por  Agrotóxicos.  Epidemia,  endemia  e  pandemia.  Orientações  e  combate  a

doenças  contemporâneas.  Educação  e  saúde.  Lixo:  separação,  reciclagem,  destino  e 

prevenção.  Diretrizes  e  princípios  do  SUS.  Saneamento  comunitário.  Organização  de 

comunidades. Participação popular e controle social. Aedes aegypti. Abastecimento de água. 

Controle de vetores, saúde pública. Lei nº 8.080/1990. Lei nº 9.782/1999 – Define o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras 

providências. Lei n.º 8.142/1990 – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde.

CARGO CÓDIGO – 104 – AGENTE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e 

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do 

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório. Lei 

Complementar n. 20, de 02 de dezembro de 2005; Lei Complementar Municipal n. 34, de 28

de dezembro de 2009 e alterações posteriores. Lei n. 798, 29 de dezembro de 2016.

Noções  de  avaliação  de  projetos  de  desenvolvimento  sustentável  e  de  conservação  e 

preservação  ambiental.  Noções  de  avaliação  de  impacto  ambiental  da  ocupação  da  terra 

(expansão  urbana,  setor  agropecuário,  industrial  e  de  serviços)  projetos  de  infra-estrutura 

(sistemas viários urbanos, rodoviária, geração e transmissão de energia, telecomunicações). 

Projetos  de  Sistemas  de  Tratamento  de  água  e  de  efluentes  domésticos  e  industriais. 

Orçamento  de  Obras;  Matemática  Aplicada  à  construção  civil;  Conceitos  de  Higiene  e 

Segurança  no  trabalho.  Noções  de  Direito  Administrativo  e  Constitucional.  Leitura  e 

Interpretação de desenhos técnicos. Norma ABNT NBR 9050. Lei Nº 125 de 12 de Junho de

1996 - Institui o Código de Postura do Município de Conceição do Coité.
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CARGO CÓDIGO – 201.1 a 201.7 –  PROFESSOR II  -  EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e 

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do 

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório. 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI: vol.1: introdução; vol.2: 

Formação pessoal  e  social;  vol.3:  Conhecimento de mundo.  Lei  de Diretrizes e  Bases  da 

Educação Brasileira 9394/96. Lei 11.645/2008: história e da cultura afro-brasileira e indígena. 

Tendências Pedagógicas da Educação (Liberais e Progressistas). Psicologia Genética (Piaget). 

Teoria  Sócio-construtivista  (Vygotsky).  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN-séries 

iniciais).  Prática Educativa  Interdisciplinar  e  Transdisciplinar.  Avaliação Escolar  sob uma

perspectiva  construtivista.  Pedagogia  Libertadora  (Paulo  Freire).  Educação  Inclusiva 

(aspectos  étnicos,  culturais  e  raciais).  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP):  caracterização, 

elaboração  e  execução.  As  tecnologias  no  processo  educativo.  Diretrizes  para  o  ensino 

fundamental de 9 anos.

CARGO CÓDIGO – 202.1 a 202.7 – PROFESSOR II - LÍNGUA PORTUGUESA 
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do 

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório. 

Parâmetros Curriculares Nacionais (Língua Portuguesa). Diversidade linguística e ensino da 

língua materna. Ensino e aprendizagem da gramática normativa. Morfossintaxe. Língua oral e 

escrita. Gêneros textuais. Tipologia textual. Coesão e coerência textuais. Sistema ortográfico 

vigente.  Classes  de  palavras  e  análise  das  estruturas  mórficas  da  língua  portuguesa 

contemporânea. Formação de palavras. Morfologia nominal. Morfologia verbal. Morfologia 

pronominal. Níveis de hierarquia sintática: subordinação e coordenação. Literatura brasileira: 

interlocução entre discurso literário e outras linguagens artístico-culturais.

CARGO CÓDIGO – 203.1 a 203.7 – PROFESSOR II - MATEMÁTICA 
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e 

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do 

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório. 

Conjuntos numéricos: Números naturais, números inteiros: divisibilidade, mínimo múltiplo 

comum,  máximo  divisor  comum,  decomposição  em  fatores  primos.  Números  racionais, 

números  irracionais,  números  reais  e  intervalos.  Lógica  e  teoria  dos  conjuntos. 

Proporcionalidade e finanças: Razão, proporção, regra de três simples, regra e três composta. 

Porcentagem,  acréscimos,  descontos.  Juros  simples  e  juros  compostos.  Espaço  e  forma:

Figuras  geométricas  planas:  retas,  semi-retas,  segmentos  de  reta,  ângulos,  polígonos, 

circunferências  e  discos.  Paralelismo e  perpendicularismo de  retas  no plano.  Teorema de 

Tales. Triângulos: soma dos ângulos internos, congruência, semelhança, relações métricas e 

razões trigonométricas em triângulos retângulos, perímetro e área. Polígonos convexos: soma 

de  ângulos  (internos  e  externos);  polígonos  regulares,  perímetro,  área,  propriedades 

específicas  dos  quadriláteros  notáveis.  Circunferência  e  disco:  relações  métricas  em 

circunferências, comprimento da circunferência, área do disco e de setores circulares. Figuras 

geométricas espaciais: Prismas, pirâmides, cilindros, cones e seus respectivos troncos: cálculo 

de  áreas  e  volumes.  Esfera  e  superfície  esférica:  cálculo  de  áreas  e  volumes.  Álgebra:

Expressões algébricas: simplificação, operações, valor numérico. Equações e inequações (1º e 

2º graus). Relação e função: gráficos e propriedades. Funções reais elementares: constante, 

afim,  quadrática,  modular,  exponencial  e  logarítmica.  Composição  e inversão  de funções. 

Sequências  numéricas:  progressão  aritmética  e  progressão  geométrica.  Tratamento  da 

informação: Combinatória:  problemas de contagem, arranjos,  permutações  e combinações. 
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Cálculo de probabilidade: distribuição de probabilidades, probabilidade condicional e eventos 

independentes.  Distribuição  de  frequência:  gráficos  estatísticos,  médias,  mediana,  moda, 

variância  e  desvio padrão.  Sistemas  lineares,  matrizes  e  determinantes:  Sistemas lineares:

resolução e discussão.  Matrizes:  operações  e  inversão  de  matrizes.  Matrizes  associadas  a 

sistemas lineares. Determinantes: propriedades e aplicações. Regra de Cramer.

CARGO CÓDIGO – 204.1 a 204.7  –PROFESSOR II - CIÊNCIAS/BIOLOGIA 
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e 

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do 

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório. 

Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN-Ciências).  Metodologia  do  ensino  da  Ciência.

Química: Elementos químicos e sua utilização; Formas e transformação da energia. Física: 

Movimento;  Força;  Inércia;  Massa  e  Peso.  Biologia:  Origem.  Evolução.  Classificação  e 

características  dos  seres  vivos;  Relações  entre  os  seres  vivos:  Ecossistemas;  Populações. 

Comunidades.  Parasitas  do homem, epidemias e  endemias.  DST´s  e AIDS. Diferenciação 

entre  células,  tecidos,  sistemas,  estudo dos  tecidos;  Morfologia e  fisiologia  dos  aparelhos 

digestivo,  circulatório,  respiratório,  excretor,  nervoso,  endócrino,  locomotor  e  reprodutor. 

Genética e hereditariedade.

CARGO CÓDIGO – 205.1 a 205.7 – PROFESSOR II - HISTÓRIA 
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e 

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do 

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório. 

As  populações  indígenas  primitivas  do  Brasil.  As  populações  indígenas  primitivas  do 

Nordeste  e  da  Bahia:  organização  econômica  e  social,  cotidiano  dessas  populações. 

Sociedades  da  Antiguidade  Oriental:  Egito  Antigo,  Mesopotâmia  e  o  povo  Hebreu. 

Sociedades da Antiguidade clássica: Grécia e Roma: Localização, estrutura econômica, social 

e política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades. Formação e 

crise da economia escravista. O direito romano. O cristianismo. A Europa Medieval: transição 

do escravismo antigo para o Feudalismo: Feudalismo: economia,  sociedade e organização

política, consolidação. Crise do Feudalismo e a transição para o capitalismo: renascimento 

urbano  e  comercial  e  as  corporações  de  ofício.  A  época  moderna:  as  transformações 

socioculturais,  política,  econômica  e  tecnológica.  Expansão  ultramarina  e  comercial, 

mercantilismo. Renascimento, Humanismo, Reforma Protestante e Contra reforma. Formação 

dos estados nacionais, características e os casos clássicos de absolutismo e de despotismo 

esclarecido.  O  Iluminismo  e  a  Revolução  Francesa.  A  Revolução  Industrial.  O  sistema 

colonial: o pacto colonial, suas características, políticas e econômicas na América Colonial. O 

Brasil  Colonial:  A  economia  açucareira  e  mineira.  A  sociedade  açucareira  e  mineira. 

Administração colonial e o escravismo colonial.  As contradições do sistema colonial e as

conjurações. O processo de Independência: A corte portuguesa no Brasil. As tentativas de 

recolonização  e  a  independência.  O  Império  brasileiro:  Primeiro  Império:  construção  do 

Estado  brasileiro  pós-independência.  Constituição  de  1824.  Confederação  do  Equador. 

Período Regencial. Segundo Império: economia cafeeira. Guerra do Paraguai. Transição do 

trabalho  escravo  para  o  trabalho  livre.  Abolicionismo.  Movimento  republicano  e  a 

Proclamação  da  República.  O  Brasil  República:  Primeira  República  (1889  -  1930): 

características políticas; situação econômica; crises políticas. Da revolução de 1930 ao Estado 

Novo  (1937-1945):  características  políticas  e  econômicas.  De  1945  aos  tempos  atuais: 

transformações  sociais,  culturais,  econômicas  e  tecnológicas.  A  época  contemporânea: 

consolidação  e  expansão  do  capitalismo:  O  imperialismo:  características  gerais;  a  nova 

corrida colonial; os conflitos e alianças que antecederam as duas guerras mundiais. A crise de

1929 e sua repercussão no Brasil. O mundo pós 1945: a descolonização da Ásia e da África, a 

Guerra Fria e a nova ordem geopolítica mundial.  A globalização da economia e a era da 

informação. Ensino de História: Conceitos fundamentais do ensino da História. O processo de 
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ensino e aprendizagem em História: concepções, situações didáticas, contrato e transposição 

didática, avaliação formativa, análise de erros, tempo didático. A pedagogia das competências 

e a pedagogia dos projetos: contextualização e interdisciplinaridade no ensino da História.

Atualidades internacional e nacional.

CARGO CÓDIGO – 206.1 a 206.7 – PROFESSOR II - GEOGRAFIA 
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e 

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do 

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório. 

Parâmetros  Curriculares  Nacionais (PCN)/  Geografia.  Espaço e Sociedade.  A organização 

espacial.  Evolução  do  pensamento  geográfico.  Sistemas  de  informações  geográficas. 

Geoprocessamento  e  mapas.  Espaço  Brasileiro:  Caracterização,  ocupação,  formação  da 

sociedade; divisões regionais; o nordeste destacando a Bahia – sua localização, atividades 

econômicas organização do espaço. Dinâmica da natureza: Dinâmica interna e externa.  A

teoria das placas tectônicas. Formas de Relevo do Brasil. Dinâmica atmosférica – camadas, 

fenômenos  meteorológicos,  fatores  e  tipos  de  clima.  A  hidrosfera  –  águas  oceânicas  e 

continentais.  A hidrografia  brasileira.  Paisagens  vegetais  do  Brasil  e  do  mundo.  Relação 

sociedade/natureza e problemas ambientais. População – crescimento e distribuição, taxas de 

natalidade e mortalidade, explosão demográfica, mortalidade infantil e expectativa de vida. 

Movimentos populacionais – as migrações internacionais e seus problemas, os movimentos 

migratórios internos. A Nova ordem mundial. A Globalização e seus impactos. Os conflitos 

agrários.  Aspectos  sociais  e  econômicos da Reforma Agrária.  A questão agrária.  Questão 

urbana  e  suas  especificações.  A  questão  hídrica  e  energética  do  Brasil.  Conflitos 

contemporâneos. A questão ambiental no Brasil e no Mundo.

CARGO CÓDIGO – 207.1 a 207.7 – PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FÍSICA 
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e 

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do 

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório. 

Educação  Física:  Histórico,  Características  e  Importância  Social.  Ordenamentos  legais  da 

Educação Física escolar: LDB, DCN´s e PCN´s. A Constituição Federal: da Educação, da 

Cultura  e  do  Desporto.  Tendências  Pedagógicas  da  Educação  Física  na  escola: 

desenvolvimentista, construtivista, crítico-emancipatória, concepção de aulas abertas, aptidão

física  e  crítico-superadora.  Avaliação  em  Educação  Física.  A  Educação  Física  como 

instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a Educação Física e a pluralidade 

cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos da 

Educação  Física-  Jogos:  Concepção  de  Jogo;  Jogos  Cooperativos,  Recreativos  e 

Competitivos;  Jogo  Simbólico;  Jogo  de  Construção;  Jogo  de  Regras;  Pequenos  Jogos; 

Grandes  Jogos;  Jogos  e  Brincadeiras  da  Cultura  Popular;  Esportes:  individuais  atletismo, 

natação, capoeira coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com 

bastões  e  raquetes.  Organização  de  eventos  esportivos;  Dimensão  Social  do  esporte. 

Ginásticas: de manutenção da saúde, aeróbica e musculação; preparação e aperfeiçoamento

para os esportes e jogos; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Elementos organizativos do 

ensino da Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação escolar. Plano de 

ensino e plano de aula. Educação Física e educação especial. Princípios norteadores para o 

ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, corporeidade, ludicidade, reflexão crítica do 

esporte,  problematização  de  valores  estéticos.  Aspectos  metodológicos  do  Ensino  de 

Educação  Física.  Temas  Transversais.  O  esforço,  sacrifício,  castigo;  A  competição  / 

cooperação / sociabilização; A reflexão / análise /compreensão / síntese da realidade físico-

corporal. Educação Física e PNEE'S. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de 

Educação Física na Educação Básica (Infantil, Fundamental e Médio). O papel pedagógico da 

Educação Física na constituição dos sujeitos, da sociedade e do mundo.
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CARGO CÓDIGO – 208 – PROFESSOR II - INGLÊS 
Lei Orgânica do Município de Conceição do Coité; Lei n.º 133 de 19 de Dezembro de 1996 e 

alterações  posteriores  -  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Conceição  do 

Coité. Lei n.º 834 de 09 de Novembro de 2017, que dispõe sobre o Estágio Probatório. 

Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  Língua  Estrangeira:  leitura  de  textos  escritos  em 

inglês. Articles. Pronouns. Nouns and Adjectives. Derivation of words. Prepositions, Adverbs 

and  Conjunctions.  Simple  present  tense.  Continuous  tenses.  Simple  future.  Modal  verbs. 

Question tags. Simple past tense. Perfect tenses. English Language and Literature: Language 

as  communication;  language  system:  phonology,  morphology,  syntax,  semantic  and 

pragmatic.

EDITAL 015/2017 – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO 
QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DO

COITÉ – BAHIA

ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

AGENTE DE TRÂNSITO

DESCRIÇÃO: Executar serviços de manutenção e segurança no trânsito; executar atividades 

relativas à orientação e educação no trânsito; executar o controle e a fiscalização do trânsito; 

atuar e aplicar as penalidades legais relativas ao trânsito; coletar dados estatísticos e elaborar 

estudos  sobre  os  acidentes  de  trânsito  e  suas  causas;  executar  serviços  de  apoio 

administrativo; orientar e prestar informações a qualquer cidadão sobre normas de trânsito; 

fiscalizar  o  cumprimento  das  normas  regulamentares  e  da  programação  operacional 

estabelecidas  para  o  sistema  de  transporte  público;  acompanhar  a  execução  dos  serviços 

regularmente  implantados  de  transporte  de  passageiros,  conforme  normas  estabelecidas; 

efetuar  a  autuação  de  infratores  que  descumprirem  o  regulamento  de  transporte  de

passageiros;  fiscalizar  e  promover  a  retirada  de  qualquer  elemento  que  prejudique  a 

visibilidade ou que possa gerar transtornos à sinalização viária,  ou que venha obstruir  ou 

interromper  a  livre  circulação  ou  comprometer  a  segurança  do  trânsito;  providenciar  a 

sinalização de emergência e/ou medidas de reorientação do trânsito em casos de acidentes, 

alagamentos  e  modificações  temporárias  da  circulação;  auxiliar  através  de  apoio 

operacional/fiscalização na realização de eventos em vias públicas por parte da comunidade, 

órgãos  públicos  e  outros,  mediante  solicitação  e  autorização  prévia  do  órgão  ao  qual  é 

subordinado; credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar as medidas de segurança 

relativas  aos  serviços  de  remoção  de  veículos,  escolta  e  transporte  de  carga  indivisível; 

registrar e licenciar,  na forma da legislação, ciclomotores,  veículos de tração e propulsão 

humana e  de  tração  animal,  fiscalizando,  autuando,  aplicando penalidades  decorrentes  de

infrações;  fiscalizar  o  nível  de  emissão  de  poluentes  e  ruído  produzidos  pelos  veículos 

automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no Código Nacional de Trânsito, 

além de dar apoio a ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado; vistoriar 

veículos  que  necessitem de  autorização  especial  para  transitar;  desenvolver  atividades  de 

fiscalização  do  trânsito  na  zona  urbana,  zona  rural,  nos  distritos  e  povoados;  prestar 

orientação aos motoristas, pedestres e as pessoas físicas e jurídicas que exploram atividades 

de transporte de cargas e passageiros em geral, inclusive coletivos e escolares no Município, 

principalmente  quanto  à  segurança,  obediência  às  normas  e  a  sinalização  de  transito  e 

transportes; emitir relatório, laudos, termos, pareceres, lavrar peças fiscais próprias do ato

fiscalizador, fazer diligências, blitz diurnas e noturnas; participar de ações coordenadas de 
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fiscalização com outras esferas de poder público; efetuar o controle, orientação, emitir avisos 

e recibos, dos veículos estacionados nas áreas regulamentadas; realizar serviços internos e 

externos,  inclusive  informatizados,  relacionados  com  a  gestão  do  sistema  de  trânsito  e

transporte do Município; cumprir rigorosamente as normas e procedimentos do setor em que 

estiver lotado, além de executar outras atividades correlatas ou delegadas.

PRÉ-REQUSITOS: Formação de Ensino Médio Completo e demais requisitos legais.

AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO

DESCRIÇÃO: Assessorar, em caráter individual ou em grupos de trabalho, as autoridades 

superiores  da  Secretaria  Municipal  de  Finanças  ou  de  outros  órgãos  da  Administração 

Municipal e prestar-lhes assistência especializada, com vista à formulação e à adequação da 

política tributária  ao desenvolvimento econômico,  envolvendo planejamento,  coordenação, 

controle,  supervisão,  orientação e  treinamento;  coordenar,  participar  e  implantar  projetos, 

planos ou programas de interesse da Administração Tributária; apresentar estudos e sugestões 

para  o  aperfeiçoamento  da  legislação  tributária  municipal  e  para  o  aprimoramento  ou 

implantação de novas rotinas e procedimentos; preparar os atos necessários à conversão de 

depósitos em renda do Município, bem assim à autorização para o levantamento de depósitos

administrativos após as decisões emanadas das autoridades competentes; avaliar e especificar 

sistemas  e  programas  de  informática  relativos  às  atividades  de  lançamento,  arrecadação, 

cobrança  e  controle  de  tributos  e  contribuições;  avaliar,  planejar,  promover,  executar  ou 

participar  de  programas  de  pesquisa,  aperfeiçoamento  ou  de  capacitação  dos  servidores 

relacionados à Administração Tributária; acessar as informações sobre o andamento de ações 

judiciais que envolvam créditos de impostos e contribuições de competência do Município; 

executar atividades com a finalidade de promover ações preventivas e repressivas relativas à 

ética e à disciplina funcionais do dos servidores da área tributária, verificando os aspectos 

disciplinares dos feitos fiscais e de outros procedimentos administrativos; informar processos 

e demais expedientes administrativos; realizar análises de natureza contábil, econômica ou 

financeira relativas às atividades de competência tributária do Município; desenvolver estudos

objetivando o acompanhamento,  o  controle  e  a  avaliação da receita  tributária;  exercer  as 

atividades de orientação ao contribuinte quanto à interpretação da legislação tributária e ao 

exato  cumprimento  de  suas  obrigações  fiscais;  cumprir  rigorosamente  as  normas  e 

procedimentos do setor em que estiver lotado, além de executar outras atividades correlatas 

ou delegadas.

PRÉ-REQUSITOS: Formação completada de nível superior em contabilidade, administração 

ou direito, além dos demais requisitos legais.

AGENTE FISCAL DO MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO: Exercer a fiscalização específica nos termos da legislação ambiental municipal 

e demais legislação ambiental pertinente; fornecer informações e emitir pareceres técnicos 

pertinentes  aos  processos  de  licenciamento;  promover  a  fiscalização  das  atividades 

licenciadas  ou  em  processo  de  licenciamento  e  desenvolver  tarefas  de  controle  e  de 

monitoramento  ambiental;  promover  a  apuração  de  denúncias  e  exercer  a  fiscalização

sistemática  do  meio  ambiente  no  município;  trazer  ao  conhecimento  do  ente  ou  órgão 

responsável  qualquer  agressão  ao  meio  ambiente,  independentemente  de  denúncia;  emitir 

laudos  de  vistoria,  autos  de  constatação,  notificação,  embargos,  ordens  de  suspensão  de 
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atividades, autos de infração e multas, em cumprimento da legislação ambiental municipal e 

demais legislação pertinente; promover a apreensão de equipamentos, materiais e produtos 

extraídos,  produzidos,  transportados,  armazenados,  instalados  ou  comercializados  em

desacordo  com  a  legislação  ambiental;  executar  perícias  dentro  de  suas  atribuições 

profissionais, realizar inspeções conjuntas com equipes técnicas de outras instituições ligadas 

a preservação e uso sustentável dos recursos naturais; exercer o poder de polícia ambiental e 

em especial aplicar as sanções administrativas previstas na legislação ambiental municipal, 

aplicando subsidiariamente a legislação estadual e federal aplicável; cumprir rigorosamente as 

normas e procedimentos do setor em que estiver lotado, além de executar outras atividades 

correlatas ou delegadas.

PRÉ-REQUSITOS:  Formação  completa  de  nível  superior  de  Engenharia  Ambiental,  com 

registro no respectivo conselho profissional, além das demais exigências legais.

AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DESCRIÇÃO: Identificar  os  problemas de saúde comuns  ocasionados por  medicamentos, 

cosméticos,  saneastes  e  domissanitários,  radiações,  alimentos,  zoonoses,  condições  do 

ambiente de trabalho e profissões ligadas a saúde, relacionando-os com as condições de vida

da população; identificar as opiniões, necessidades e problemas da população relacionada ao 

uso indevido de produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, ao exercício ilegal de 

profissões relacionadas com a saúde,  ao controle sanitário  dos alimentos e  das principais 

zoonoses; realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais de interesse da 

vigilância sanitária;  classificar  os  estabelecimentos  e produtos segundo o critério  de risco 

epidemiológico;  promover  a  participação  de  grupos  da  população  (associação  de  bairros, 

entidades representantes e outros) no planejamento, controle e avaliação das atividades de 

vigilância  sanitária;  participar  de  programação  de  atividades  de  inspeção  sanitária  para 

estabelecimentos,  produtos  e  serviços  de  interesse  da  vigilância  sanitária,  segundo  as 

prioridades definidas; participar na programação das atividades de colheita de amostras de 

produtos  de  interesse  da  vigilância  sanitária  (alimentos,  água,  medicamentos,  cosméticos,

saneastes,  domissanitários  e  correlatos);  realizar  levantamento  de  produtos  alimentares 

disponíveis e de maior consumo, bem como o comportamento das doenças veiculadas por 

alimentos,  condições  sanitárias  dos  estabelecimentos  e  o  perfil  da  contaminação  dos 

alimentos;  realizar  e/ou  acompanhar  inspeções  de  rotinas  (programadas)  e  emergenciais 

(surtos, reclamações, registros e outros) em estabelecimentos alimentares e outros de interesse 

da  vigilância  Sanitária;  auxiliar  na  inspeção  industrial  e  sanitária  de  produtos  de  origem 

animal; realizar colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, com fins 

de  análise  fiscal,  surto  e  controle  de  rotina;  participar  da  criação  de  mecanismos  de 

notificação de casos e/ou surtos de doenças veiculadas por alimento e zoonoses; participar da

investigação epidemiológica de doenças veiculadas por alimentos e zoonoses; aplicar, quando 

necessárias  medidas  previstas  em  legislação  sanitária  vigente  (intimações,  infrações  e 

apreensões); orientar responsáveis e manipuladores de estabelecimentos quando da emissão 

dos  autos/termos;  validar  a  licença  sanitária  de  estabelecimentos  de  menor  risco 

epidemiológico,  mediante  aprovação  das  condições  sanitárias  encontradas  por  ocasião  da 

inspeção;  participar  da  avaliação  dos  resultados  das  atividades  desenvolvidas  e  do  seu 

redirecionamento; participar na promoção de atividades de informações de debates com a 

população,  profissionais  e  entidades  representantes  de  classe  sobre  temas  da  vigilância 

sanitária;  executar  atividades  internas  administrativas  relacionadas  com  execução  de 

cadastro/arquivos e atendimento ao público; emitir relatórios técnicos e/ou pareceres relativos 

a sua área de atuação; efetuar vistoria e fiscalização em estabelecimentos públicos, comerciais

e  industriais  verificando  as  condições  gerais  de  higiene,  limpeza  de  equipamentos, 
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refrigeração,  suprimento  de  água,  instalações  sanitárias,  armazenagem,  estado  e  graus  de 

deterioração de produtos perecíveis e condições de asseio; inspecionar imóveis antes de serem 

habitados,  verificando  condições  físicas  e  sanitárias  do  local  para  assegurar  as  medidas

profiláticas e de segurança necessárias, com o fim de obter alvarás; vistoriar estabelecimentos 

de  saúde,  salão  de  beleza  e  outros,  verificando  as  condições  gerais,  de  higiene,  data  de 

vencimento  de  medicamentos  e  registro  psicotrópicos;  coletar  para  análise  físico-química 

medicamentos e outros produtos relacionados à saúde; cumprir rigorosamente as normas e 

procedimentos do setor em que estiver lotado, além de executar outras atividades correlatas 

ou delegadas;

PRÉ-REQUSITOS:  Formação  de  nível  superior  em Enfermagem,  Nutrição,  Biomedicina, 

Veterinária, Farmácia e Bioquímica, registro no respectivo conselho profissional, além das 

demais exigências legais.

AGENTE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS

DESCRIÇÃO:  Proceder  à  verificação  e  orientação  do  cumprimento  da  regulamentação 

urbanística  concernente  a  edificações  particulares;  orientar,  inspecionar  e  exercer  a 

fiscalização de construções irregulares e clandestinas, fazendo comunicações, notificações e

embargos;  verificar  imóveis  recém  construídos  ou  reformados,  inspecionando  o 

funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes,  telhados, 

portas  e  janelas,  a  fim de  opinar  nos  processos  de  concessão  de  "habite-se";  verificar  o 

licenciamento de obras  de construção ou reconstrução,  embargando as  que não estiverem 

providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado; intimar, 

autuar,  estabelecer  prazos  e  tomar  providências  relativas  ao  violadores  da  legislação 

urbanística; efetuar a fiscalização de terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza, 

capinação, construção de muro e calçadas, bem como fiscalizar o depósito de lixo em local 

não permitido; efetuar a fiscalização em construções, verificando o cumprimento das normas 

gerais  estabelecidas  pela  legislação  vigente;  acompanhar  os  arquitetos  e  engenheiros  da 

prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas no município; efetuar levantamento de terrenos

e  loteamentos  para  execução  de  serviços,  bem como  efetuar  levantamentos  dos  serviços 

executados; fiscalizar os serviços executados por empreiteiras e pelo município; orientar e 

treinar os servidores que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; intimar, notificar, 

autuar,  estabelecer  prazos  e  tomar  providências  relativas  aos  violadores  das  posturas 

municipais;  verificar  a  regularidade da  exibição  e  utilização dos  anúncios,  alto-falantes  e 

outros meios de publicidade em via pública, bem como propaganda comercial fixa, em muros, 

tapumes vitrines e outros; aprender, por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos 

expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos; receber as mercadorias 

aprendidas e guardá-las em local determinado, devolvendo-as mediante o cumprimento as

formalidades  legais;  verificar  o  licenciamento  de  placas  comerciais  nas  fachadas  dos 

estabelecimentos respectivos ou em outros locais; verificar o licenciamento para realização de 

festas populares em vias e logradouros públicos; verificar o licenciamento para instalação de 

circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares, inclusive exigindo a 

apresentação  de  documento  de  responsabilidade  de  engenheiro  devidamente  habilitado; 

verificar  as  violações  às  normas sobre  poluição  sonoras,  uso  de buzinas,  casas  de  disco, 

clubes,  boates,  discotecas,  auto  falantes,  bandas  de  música,  entre  outras;  emitir  relatórios 

periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das 

irregularidades  encontradas;  efetuar  plantões  noturnos,  finais  de  semanas  e  feriados  para 

fiscalização da regularidade do licenciamento, bem como o cumprimento das normas gerais 

de fiscalização; efetuar interdição temporária ou definitiva, quando o exercício de atividades

comerciais,  industriais,  diversões  públicas  e  outros,  causam  incômodo  e/ou  perigo, 
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contrariando a legislação vigente; realizar sindicâncias especiais para instrução de processos 

ou apuração de denúncias e reclamações; cumprir rigorosamente as normas e procedimentos 

do setor em que estiver lotado, além de executar outras atividades correlatas ou delegadas.

PRÉ-REQUSITOS: Formação em nível superior em engenharia civil ou arquitetura.

FISCAL DE RENDAS

DESCRIÇÃO:  Atividades  internas  e  externas,  relacionadas  á  tributação,  arrecadação  e 

fiscalização  do  cumprimento  das  obrigações  tributárias  pelos  contribuintes  municipais,

compreendendo  o  assessoramento,  planejamento,  organização,  coordenação,  orientação, 

avaliação, controle e inspeção; Executar outras tarefas correlatas

PRÉ-REQUISITOS: Formação de Ensino Médio Completo; Aprovação em concurso público.

GUARDA MUNICIPAL

DESCRIÇÃO:  executar  a  vigilância  do  patrimônio  público  do  Município,  zelando  pela 

integridade dos cidadãos, dos documentos e dos bens que o integram; atender ao cidadão no 

fornecimento de informações que facilitem o acesso às ruas, avenidas e praças da zona urbana 

do Município,  bem como aos órgãos públicos instalados na sede de Conceição do Coité; 

exercer  todas  as  atividades  inerentes  à  política  administrativa  do  Município,  voltadas  à 

fiscalização das  posturas  municipais;  colaborar  com os  serviços  de segurança públicas  de 

outras  esferas  de governo;  exercer  todas  as  atividades  assemelhadas  por  determinação da 

Administração Municipal.  

PRÉ-REQUSITOS: Formação de Ensino Médio Completo e demais requisitos legais.

PROFESSOR II

DESCRIÇÃO: Regência de classe,  participação na elaboração da proposta pedagógica  da

unidade de ensino, elaboração e cumprimento do plano de trabalho, zelo pela aprendizagem 

dos  alunos,  colaboração  nas  atividades  de  articulação  da  escola  com  as  famílias  e  a 

comunidade, cumprir com os seus deveres.

PRÉ-REQUISITOS: Docente com escolaridade mínima de graduado no ensino superior nas 

áreas indicadas neste edital: Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior; Licenciatura em 

Letras  Vernáculas;  Licenciatura  em  Matemática;  Licenciatura  em  Ciências  Biológicas; 

Licenciatura  em  História;  Licenciatura  em  Geografia;  Licenciatura  em  Educação  Física; 

Licenciatura em Letras Vernáculas com Inglês ou Língua Estrangeira Inglês.
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