
 

 

 

ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2021  

 
A Prefeitura de Morada Nova - Ce, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. 

Manoel Castro G. de Andrade , nº 726 Centro, CEP: 62940-000, neste ato representada 

pelo Prefeito Municipal, Senhor  JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o 2º Aditivo ao Edital 001/2021:  

 

 

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 
implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  
 
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do certame; 
 
 
DECIDE:  
 

Art. 1º - Ficam retificados no ANEXO I os seguintes cargos: 

 
SECRETARIA DE SAÚDE 

COD. CARGO 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
NOMEAÇÃO 

VAGAS PCD* CR 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL  

SALÁRIO  
 

06 Fisioterapeuta Nível Superior em Fisioterapia + 
Registro no Conselho de Classe 

02 - 02 30h R$ 3.044,15 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COD. CARGO 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
NOMEAÇÃO 

VAGAS PCD* CR 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL  

SALÁRIO  
 

18 Agente 
Administrativo 

Ensino Médio completo e 
Conhecimentos de Informática 

10 01 10 40h R$ 1.161,65 

21 Professor de 
Educação Infantil 

Licenciatura Plena em Educação 
Infantil e/ou Pedagogia com 
habilitação na área 

07 - 07 20h R$ 1.634,79 

29 Secretário Escolar Ensino Médio completo mais 
curso específico de 
Secretariado Escolar  

03 - 03 40h R$ 1.260,28 

 
Art. 2º - Fica retificado no ANEXO III - PROGRAMA DAS PROVAS o conteúdo dos 
seguintes cargos: 
 
Professor de Inglês  
Substantivos. Tipos de substantivos: contáveis e não contáveis, próprios e comuns, 
concretos e abstratos. Gêneros dos substantivos. Número dos substantivos. Genitive case. 
Artigos: definidos, indefinidos, outros determinantes. Pronomes: pessoais, oblíquos, 
reflexivos, possessivos, relativos, interrogativos, demonstrativos, indefinidos e universais. 
Numerais: cardinais e ordinais. Adjetivos: tipos de adjetivos, funções sintáticas, ordem na 
frase. Graus: comparativo e superlativo. Advérbios: tipos de advérbio, funções sintáticas, 
graus comparativos e superlativos. Verbos auxiliares; tipos de verbo: regulares, irregulares, 
anômalos. Auxiliares primários: o emprego de be, have e do. Auxiliares modais: tempo, 
modo e aspecto. Forma causativa. Vozes: ativa e passiva. Concordância verbal. Phrasal 
verbs. Conectivos: preposições e locuções prepositivas. Conjunções e locuções 



 

 

conjuntivas, coesão textual. Discurso direto e indireto. Conditional sentences. Question 
tags. Quantifiers: much, many, few, little, a lot of, lots of, a few, a little. Processos de 
derivação e composição de palavras. Função sintática dos elementos na frase. Referência 
intra e extratextual. Estratégias de leitura: reconhecimento de diferentes tipos de texto 
(gêneros) e suas intenções comunicativas. Estratégias de leitura crítica para compreensão 
geral de pontos principais e detalhada. Compreensão do sentido global do texto 
(skimming), localização de informações específicas (scanning), identificação e 
compreensão da estrutura retórica do texto ou de partes do texto. Identificação e 
compreensão do valor de marcadores discursivos na articulação das ideias do texto. 
Compreensão da relação entre as partes do texto. Estratégias de vocabulário (inferência 
lexical). Palavras cognatas. Referência contextual (pronominal e lexical). Produção textual, 
priorizando as expressões idiomáticas. Exploração da predição como estratégia de leitura. 
Discurso direto e indireto. O Ensino da Língua Estrangeira de acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais.  
 
 
Psicólogo  
Saúde mental: conceito de normal e patológico. Contribuições da Psiquiatria, Psicologia e 
Psicanálise. Psicopatologia: produção de sintomas, aspectos estruturais e dinâmicos das 
neuroses e perversões na clínica com crianças, adolescentes e adultos. Psicodiagnóstico: a 
função do diagnóstico, instrumentos disponíveis e suas aplicabilidades (entrevistas, testes), 
diagnóstico diferencial. Modalidades de tratamento com crianças, adolescentes e adultos: 
intervenções individuais e grupais; critérios de indicação; psicoterapia de grupo, grupos 
operativos, psicoterapia individual, atendimento à família. Abordagem psicanalítica do 
tratamento individual e grupal. Ética profissional. Psicologia do desenvolvimento humano. 
Métodos de pesquisa em Psicologia. A Psicologia e a saúde: o papel do psicólogo na 
equipe multidisciplinar. Concepções de saúde e doença. Psicologia Hospitalar: teoria e 
prática. Intervenções do psicólogo nos programas ambulatoriais do Hospital Geral. 
 
 

 
Art. 3º - Permanecem inalterados os demais dispositivos constantes no Edital 001/2021. 

 
 

Morada Nova/CE, 13 de outubro de 2021. 
 

JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA  
Prefeito Municipal de Morada Nova/CE 

 

 


