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EDITAL DO CONCURSO
O Prefeito Constitucional do
de Malta, Estado da
saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem
como

no uso de suas

legais, faz

resolvem baixar esta
que passa a vigorar como
regulamento desteConcurso
para o recrutamento e
de candidatos aos cargos de Arquivista - 01 vaga; Agente
de
05 vagas, sendo 01 vaga para
01
02, 01 vaga para
01
e 01 vaga
Cuidador Educacional
04 vagas; Enfermeiro do PSF
01 vaga;
01 vaga; Fiscal de Tributos 01 vaga;
02 vagas;
02 vagas; Professor deArtes
01 vaga;
02 vaga; Professor de Geografia 01 va
01 vaga;
01 vaga; Professor de
01 vaga. O

CONCURSOS, conforme o processo
no quadro de avisos do rol da
de 22 de
a 22 de abril de 2022, de segunda a domingo pela Internet no
site da organizadora. O comprovante de
no
www.facetconcursos.com.br, a partir de 05 de maio de 2022 sendo de responsabilidade exclusiva do
comprovante de
e locais a serem comunicados aos candidatos inscritos por meio
publicada no quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal e no site da organizadora:
www.facetconcursos.com.br.

I - DOS CARGOS E REQUISITOS
1.

O concurso

destina-se ao provimento de vagas no Quadro da Prefeitura Municipal de MALTA,
-requisitos,

cargos adiante discriminados.
2.

REQUISITOS

CARGO

Curso Superior em
Arquivologia e/ou
Biblioteconomia
com registro no
Conselho
Profissional.

ARQUIVISTA

AGENTE
DE
Sendo:
01 vaga

02

Completo.

VENCIMENTOS
INICIAIS (R$) e
Jornada de
Trabalho

TOTAL

1.500,00 c/Jornada
Semanal: 40 horas.

01

01

-

1.750,00 c/Jornada
Semanal: 40 horas.

05

05

-

AC PCD
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04
01 vaga
01
01 vaga
01 vaga
03
01 vaga

-

CUIDADOR
EDUCACIONAL
ENFERMEIRO
DO PSF

Ensino
Completo e Curso
Curso Superior em
Enfermagem, com
registro no COREN
Curso Superior em
registro no
Conselho
Profissional.
Cursor Superior
Completo em uma

FISCAL DE TRIBUTOS

MOTORISTA
(SECRETARIA DE

MOTORISTA
(SECRETARIA DE

PROFESSOR DE ARTES

PROFESSOR DE

PROFESSOR DE

PROFESSOR DE
GEOGRAFIA

Direito ou
Economia) com
registro no
Conselho
Profissional.
Ensino Fundamental
Incompleto (+
ou
Curso de
transporte de
passageiro e
transporte escolar)
Ensino Fundamental
Incompleto (+
Categoria
ou
Curso de
condutor socorrista)
Curso Superior de
Licenciatura em
Artes e/ou Artes
Visuais.
Curso Superior de
Licenciatura Plena
e/ou
Curso Superior de
Licenciatura Plena
em
Curso Superior de
Licenciatura Plena
em Geografia.

1.212,00 c/Jornada
Semanal: 40 horas.

04

02

02

3.639,57 c/jornada
semanal de 40 horas.

01

-

-

1.781,64 c/Jornada
Semanal: 40 horas.

01

01

-

1.500,00 c/Jornada
Semanal: 40 horas.

01

01

-

1.781,64 c/Jornada
Semanal: 40 horas.

02

02

-

1.781,64 c/Jornada
Semanal: 40 horas.

02

02

-

2.883,75 c/Jornada
Semanal: 30 horas.

01

01

-

2.883,75 c/Jornada
Semanal: 30 horas.

01

01

2.883,75 c/Jornada
Semanal: 30 horas.

02

02

-

2.883,75 c/Jornada
Semanal: 30 horas.

01

01

-
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Curso Superior de
Licenciatura Plena
em
Curso Superior de
Licenciatura Plena
Letras
Curso Superior de
Licenciatura Plena

PROFESSOR DE

PROFESSOR DE
PROFESSOR DE

Curso Superior de
Licenciatura Plena

PROFESSOR DE

2.883,75 c/Jornada
Semanal: 30 horas.

01

01

-

2.883,75 c/Jornada
Semanal: 30 horas.

01

01

-

2.883,75 c/Jornada
Semanal: 30 horas.

01

01

-

2.883,75 c/Jornada
Semanal: 30 horas.

01

01

-

Portuguesa.
Legendas:
AC Ampla
PCD Portador com

3.

As vagas dos cargos previstos no quadro do item anterior

para

localizadas fora do

e oferecidas tanto para

urbano.

3.1
Para o cargo de CUIDADOR EDUCACIONAL,
Medio Completo e o curso especifico ou
atividades.

-requesito Ensino
oferecido pela Prefeitura

4.
seguintes localidades:
gado, Rua Dr Senhorzinho Fernandes, Rua Luiz
Salviano de Almeida, Rua Miguel Mendes, Rua Miguel Satiro e Mons. Valeriano Pereira.
01
04: Velha Ana, Timbaubinha, Salobro, Riacho Preto, Pitombeira,
Areias
e Araujo.
Pitombeira, Rachada, Saco do Miranda.
Sousa, Conjunto Desm
Rua Eneas Marques de Sousa, Rua Leopoldino de Medeiros.
Muralha, Sitio Pau Leite,
5.

Manuela

O
atuar,

exigido

6.
as

exigidas,

do candidato, de

7.

As

dos cargos

8.

Os itens das provas objetivas

em
avaliar habilidades que

de mero conhecimento
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Av.

8.1 Cada item das provas objetivas pode
de conhecimento.

mais

9.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA e a FACET CONCURSOS,
se responsabilizam por
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras
referentes a este concurso
no que tange ao

II - DAS
1.

As

CONCURSO

ser realizadas exclusivamente pela Internet.

Cada candidato
o
de

inscrever-se para mais de um cargo previsto no Concurso. Desde que seja
de provas; sendo as provas dos cargos de
em
distintos dos cargos

de
2.

de

de 22 de

A
no mesmo

a 22 de abril de 2022.
www.facetconcursos.com.br solicitado

fixado pelo item 2 deste edital.

Do Procedimento para Realizar a
O candidato deve realizar sua

via Internet

Via Internet.

do
himento da ficha de

www.facetconcursos.com.br,
site, podendo efetuar o

pagamento em qualquer

As

Banco conveniado.

efetuadas, via internet, somente
aceitas
do contrato com o Banco conveniado.

a

de pagamento da taxa de

O candidato inscrito via internet
enviar
de documento de identidade, sendo de suaexclusiva
responsabilidade a
dos dados cadastrais no ato de
sob as penas da lei.
complementares acerca das
www.facetconcursos.com.br.

via internet,

no

22 de abril de 2022
vencimento, conforme impresso no documento.
essa data,

mais

fazer a

O valor referente ao
paga

de taxa de

Efetivada a

seu
da

caso de
quando for efetuada com valor a mais ou em duplicidade.
aceito pedido para a

do CARGO de interesse da vaga.
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estabelecidas neste Edital,
sua
cancelada e, em
anulados todos os atos deladecorrentes,
mesmo que aprovado na (s) prova (s) e que o fato seja constatado posteriormente.
referente
taxa
A FACET CONCURSOS

se responsabiliza por

de

via internet

recebida pormotivos
que

impossibilitem
Antes de efetuar a

o candidato

conhecer o edital e certificar se de que preenche todos osrequisitos
concorrer. Uma
permitida, em
alguma, a

vez efetuada a
O comprovante de
05 de maio de 2022
da
apresentado no dia da prova.

no
se

www.facetconcursos.com.br, a partirdo dia

mediante

deste comprovante de

que

ser

Valores Correspondestes
CARGO

VALORES
(R$)

ARQUIVISTA; ENFERMEIRO;
FISCAL DE TRIBUTOS;
PROFESSOR DE ARTES; PROFESSOR DE
PROFESSOR DE
PROFESSOR DE GEOGRAFIA; PROFESSOR DE
PROFESSOR DE
PROFESSOR DE
e
PROFESSOR DE

105,00

AGENTE
DE
MOTORISTA (SECRETARIA DE

CUIDADOR EDUCACIONAL;
e MOTORISTA (SECRETARIA DE

Para todos os cargos os requisitos

85,00

e exigidos na data da posse.

Os candidatos
pertencer aos quadros da organizadora FACET CONCURSOS,
do presente Concurso.

-

pela
inscrito no
baixa renda,
taxa de

(Conforme o modelo Anexo V).
Conforme o disposto no Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, define-se como
de baixa rendaa unidade
nuclear composta por um ou mais
contribuam para
o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo
com renda familiar mensal "per capita" de
meio
o ou que possua rendafamiliar mensal
Conforme o disposto no Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, define-se como renda familiar mensal a soma dos
percebidos
dos seguintes programas: a) Programa de
do Trabalho Infantil; b) Programa Agente Jovem
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de Desenvolvimento Social e Humano; c) Programa Bolsa
d) Programa Nacional de
do Jovem - Jovem; e)

e os programas remanescentes nele unificados;
Emergencial Financeiro e outros programas

implementadas por Estados, Distrito Federal ou
Conforme o disposto no Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, define-se como renda famili
entre renda familiar mensal e o total
na
do pagamento da taxa de
do

capita"

solicitar a
para um dos cargos, obedecendo aos seguintes procedimentos:

- site www.facetconcursos.com.br;

Imprimir o requerimento (conforme o Anexo V) e preencher total e corretamente, com os dados solicitados,
anexar
principalmente o Comprovante do
de
Social
- NIS,
pelo
;
Com o requerimento preenchido, assinar, juntamente com a
localizada na Rua
55870-000. Fone: 081.3631-1533 documentos
para requerer a

-

estabelecida no
Concursos,
(PE) - CEP
MALTA/PB, os

de
-mail: malta@facetconcursos.com.br,

59min do

dia 25/01/2022.
Todos os documentos
PDF. Os candidatos que
dias para entrarem com
a
com

para o PEDIDO DE
cumprirem esta normativa

23h 59 min do
do pedido

sua

devem ser digitalizados e enviados emarquivo
automaticamente INDEFERIDA.

seguinte
dia. Passado o prazo,
mais aceitos osrecursos. O emalta@facetconcursos.com.br);

As seguintes normativas devem ser utilizadas para o RECURSO DE
a)
O
do e-mail deve estar escrito
b)
No corpo do e-mail, deve-se constar:
DE
COMPLETO, CPF, CARGO, JUSTIFICATIVA (argumentos do candidato para
de
arquivos digitalizados em PDF e demais caso o solicitante

DO CANDIDATO, NOME
deferimento da

Os
obrigatoriamente contendo a assinatura do solicitante e data.
o da
oficialmente, no
site da FACET Concursos: www.facetconcursos.com.br
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Oc
obtido a

do pagamento

efetive a sua

definitiva no Concurso no

sistema. Ao
Caso o candidato que tenha
de

o efeito.
2.7.6
com
aviso de recebimento ou pessoalmente, ou aind
assinado pelo requerente, com data de
25 de janeiro de 2022, por SEDEX, FACET Concursos, localizada na
Facet- CEP 55870-000. -mail: malta@facetconcursos.com.br,
59min do dia 25/01/2022. Obedecendo ao disposto no item 2.7.2.2.
para os cargos cujas
sejam
quando convocadas, a exame oficial, a qual

com a
de que
terminativa sobre o

- PNE, no presente concurso,
portadoras, submetendo-se,
do cargo.
serem
estas
aos

requisitos do quadro do item 2 do

do Edital.

3.
cuja vaga se inscreveu, juntando

para
comprove ser portador de
prova em
impossibilitando

-la.
eliminado da lista dos deficientes (PNE) o candidato cuja
assinalada no requerimento de
constate, no ato de posse, devendo o mesmo constar apenas da lista de
geral.
O candidato portador de necessidades especiais aprovado no Certame submeter-serealizada
por equipe multiprofissional da PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA ou por ela credenciada, objetivando
incisos, e na
377 do Superior Tribunal de
assim como se
compatibilidade ou
da
com as
do CARGO a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 do referido Decreto.
pedido de
aposentadoria.
O candidato que necessitar de
requerimento (conforme o Anexo IV)
Centro

especiais para a
o
dia do
-

da(s) prova(s)
encaminhar seu
das
(22 de abril de 2022), por
- CEP 55870-000. REF: Concurso
recursos
as

especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
O

solicitadas

sujeito

de razoabilidade e viabilidade do pedido.
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4.
Correios

postagem fixada pela Empresa Brasileira de
EBCT.

4.1.1.

-lo, devendo
ada na Rua Almirante Barroso, 72.
Centro
de
da Facet(PE) - CEP 55870-000. - REF: Concurso
da
Prefeitura Municipal de MALTA/PB, a
com a
completa da candidata e os dados completos
ou pelo email: malta@facetconcursos.com.br.
da prova.
(O tempo
candidata.
pela

Excetuada a

prevista no item 4.1 deste

permitida a
de
oude adulto
podendo ocasionar inclusive a

do candidato no Concurso

III - DAS PROVAS E DA DATA DE
1.

O Concurso
alternativas.

2.

O

de prova escrita, em forma objetiva, de

de

ea

cada

CARGO

escolha com 5 (cinco)

obedecem ao seguinte quadro abaixo:

TOTAL
DE
PONTOS

PROVAS

ARQUIVISTA; ENFERMEIRO;
e FISCAL DE TRIBUTOS.

15

30

25

70

20

40

20

60

10
10
10

40
30
30

Portuguesa
Conhecimentos

PROFESSOR DE ARTES; PROFESSOR DE
Conhecimento
PROFESSOR
PROFESSOR DE

e

Disciplina

CUIDADOR EDUCACIONAL; MOTORISTA

Portuguesa

e
MOTORISTA (SECRETARIA DE

Conhecimentos
Gerais
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Av.

AGENTE

Portuguesa
Conhecimentos

DE

10

30

20

70

DAS PROVAS
Para os cargos de MOTORISTA (SECRETARIA DE

e MOTORISTA (SECRETARIA DE
o candidato apto ou
objetiva. A
DE SUA

site da organizadora (FACET CONCURSOS).
conhecimentos dos candidatos na

de

da

manobras; conhecimentos sobre os

e, etc.
pontos).
estiverem
classificados com melhores notas na quantidade, de
Os candidatos

realizar o Curso de
estes Cursos

dar-se-

vezes das vagas oferecidas neste edital.

de Agente
a

de
de
final do concurso.

A

DAS PROVAS DE
que
concorreram ao cargo de PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE
PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE
PROFESSOR DE
e PROFESSOR DE
Almirante Barroso,

72. Centro

de

obedecendo as normas estabelecidas no Edital

da FacetMALTA. Ou por email
das Provas

PROFESSOR DE
e obtiverem notas
(PE) - CEP 55870-000. -- REF:

Somente os candidatos aos cargos de Professor que obtiverem nota superior a 50 pontos e estiveremno limite
avaliados (conforme Anexo I).
Para os
exigida, quando do ato de
3.
exigido fica impedido de tomar posse e sua portaria de
4.

E

anulada.

a
das provas escritas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Organizadora do Concurso
os respectivos gabaritos de respostas das provas escritas no site www.facetconcursos.com.br
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5.

de 2022, preferivelmente no
de MALTA.
A Prova escrita

de 3

horas, para todos os cargos.

6.
Caso o
de candidatos inscritos exceda oferta de lugares adequados existentes para
provas em MALTAassumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos.

de

7.

entrega, a FACET CONCURSOS, a Organizadora
As
CONCURSOS, no

www.facetconcursos.com.br

8.
quarenta minutos do
material transparente,

fixado para o seu
munido de caneta
de documento de

por

efetivadas.
FACET

azul ou preta, fabricada em
oficial e original com foto.
ateste o registro

de oc

policial, se responsabilizando pelas

nele contido.
de

estudante, nem documentos

e/ou

-

9.

do Concurso o candidato que:
comparecer para realizar a prova escrita, independente de
Apresentar-se
o
estabelecido para o
provas.
Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, de decorrido 30 (trinta) minutos
das provas.
Forem surpreendidas em
com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, impressos,
calculadora,
permitidos.
Durante a
das provas, for surpreendido portando:
a)
Aparelhos
tais como:
calculadoras, agendas
ou similares,
telefones celulares, smartphones, tablets, iPod, gravadores, pen drive, mp3 player ou similar, qualquer
controle de alarme de carro etc;
PREFERIVELMENTE, N
ADENTREM PORTANDO ESTES OBJETOS NOS LOCAIS DE PROVAS.
b)
de qualquer
escuros, protetor auricular,
lapiseira/grafite, marca texto e (ou)
borracha;
c)
de chapelaria, tais como:
gorro etc;
d)
Qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de
suco, refrigerante e embalagem de
alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.) que
fabricado com material transparente.
No ambiente de provas, ou seja, nas
em que
realizadas as provas,
o uso pelo candidato de quaisquer objetos relacionados no subitem 9.5 deste edital.

permitido
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Sob pena de ser eliminado do concurso, antes de entrar na sala de provas, o candidato
qualquer outro equipamento
Durante toda a
com todos os aplicativos,

guardar, em

relacionado no subitem 9.5 deste edital.
equipamento
obrigatoriamente desligado e acondicionado na embalagem porta objetos lacrada,
e sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes.

entre em funcionamento, mesmo sem a sua

das provas.

com o mesmo, este de imediato deve desligar o aparelho e deixar
mesa do fiscal e
de sua prova,
volta, mas
responsabilizamos pela perda ou troca de celular.
A FACET CONCURSOS recomenda que o candidato
subitens no
das provas.
A FACET CONCURSOS
A FACET CONCURSOS
ocorridos
No dia de

o

leve nenhum dos objetos citados no item 9.5e seus

pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados.
se

por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
das provas nem por danos neles causados.

das provas, a FACET CONCURSOS

submeter os candidatos ao sistema de

portando
permitido.
meios
para
provas.
9.6.2
devolver integralmente o material recebido.
9.6.3. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
10.
computadas
assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou
rasura, ainda
O candidato deve transcrever com cuidado as respostas das provas objetivas para a folha de respostas deleitura
documento
para
das provas.
O candidato, ao terminar a prova,
ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, o seu caderno de
O candidato
amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha derespostas,
sob pena de arcar com os
advindos da impossibilidade de
da leitura
11

Os eventuais erros de
de nome,
de documento de identidade, sexo e data de nascimento,
corrigidos somente no dia das respectivas provas, com o fiscal de sala.

12
casos, o candidato

das provas fora do local, data,

de

deste Certame.

IV 1.

e turma preestabelecida no

E

dos candidatos dar-se- na ordem decrescente das notas obtidas nas provas, calculada na
forma estabelecida neste edital.
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Av.

2.
(cinquenta pontos).

3.

Do desempate: na

de igualdade de nota,

CARGO

ncia, sucessivamente, o candidato;

ORDEM DOS

ARQUIVISTA; ENFERMEIRO;
e FISCAL DE
TRIBUTOS.

DE DESEMPATE

1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei
Federal 10.741 de de outubro de 2003, entre si e frente aos demais,
sendo que
dada
elevada;
2.
3. Obtiver maior nota na prova de conhecimentos
4. Obtiver maior nota na prova de
5. Persistindo o empate, o desempate se
por sorteio.
1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei

PROFESSOR DE ARTES;
demais, sendo que
2.

dada

ao de idade mais elevada;

GEOGRAFIA; PROFESSOR DE
3. Obtiver maior nota na prova
e PROFESSOR DE

AGENTE

DE

ou de conhecimentos

4. Obtiver maior nota na prova de
5. Obtiver maior nota na prova de
6. Persistindo o empate, o desempate se
por sorteio.
1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei
Federal 10.741 de de outubro de 2003, entre si e frente aos demais,
sendo que
dada
elevada;
2.
11.689/08 e a data de
3. Obtiver maior nota na prova de
4. Obtiver maior nota na prova de
5. Obtiver maior nota na prova de conhecimentos gerais;
6. Persistindo o empate, o desempate se
por sorteio.

CUIDADOR EDUCACIONAL;
MOTORISTA (SECRETARIA DE
(SECRETARIA DE

candidatos aptos.
de

1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei
Federal 10.741 de de outubro de 2003, entre si e frente aos demais,
sendo que
dada
elevada;
2.
3. Obtiver maior nota na prova de
4. Obtiver maior nota na prova de
5. Obtiver maior nota na prova de conhecimentos gerais;
6. Persistindo o empate, o desempate se
por sorteio.

os
utilizada uma urna ou
que assegure o sigilo, onde
colocados um a um os
dos respectivos candidatos com notas empatadas.
este procedimento
retirado um
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de cada vez, os referidos
da

contendo os

de

os quais

a nova ordem definitiva

V- DA
1.
A Prefeitura Municipal de MALTA-PB,
Organizadora FACET CONCURSOS para a
certame.

do senhor Prefeito Constitucional, contratou a
do Concurso e esta a
pela
do

VI - DOS RECURSOS
1

O prazo para
seguinte ao da data de

de recurso
de 02 (dois) dias
do fato que lhe deu origem.

contados do

dia

imediatamente

provas em 24
horas
a sua
e em 72 horas o respectivo gabarito preliminar, com vistas a possibilitara
de recurso pelos candidatos, em quaisquer das fases do certame.
2

Os recursos

via SEDEX ou por E-MAIL.

RECURSO POR SEDEX:
III do edital para o envio do recurso, os recursos
encaminhados por SEDEX a FACET CONCURSOS, localizada na Rua Almirante Barroso, 72. Centro
- CEP 55870-000. itura Municipal
de MALTA/PB, com a
do candidato e detalhamento dos recursos
RECURSOS POR E-MAIL:
-mail):
recursos.malta@facetconcursos.com.br, seguindo as devidas
a)
O
do e-mail deve estar escrito
b). No corpo do e-mail, deve-se constar:
DE
DO CANDIDATO, NOME COMPLETO,
CPF e CARGO;
c)
Deve-lo com todas
as
solicitadas, escaneando em formato
d)
Os recursos em
devem ser enviados em arquivos distintos para cada recurso interposto. Todos os
-mail do candidato. Exemplo: Se o candidato entrou com dois
recursos, deve-mail, no formato PDF, sendo um arquivo PDF para
cada
enviada.
2.1.2

A

das normas descritas acima

2.2.3. Em
aos prazos e demais diretrizes, os recursos por
normas dos recursos por
3
Os recursos referentes
quando se fundamentar

das Provas somente
de
e de

do recurso por e-mail.
seguem as mesmas
conhecidos, para efeito de julgamento,
do

4
utilizado o
5

do anexo III do edital para o envio do recurso.

Compete FACET CONCURSO julgar, em
administrativa, no prazo de
do recebimento, os recursos interpostos de acordo com o Edital.

Recursos inconsistentes e/ou intempestivos

indeferidos.

cinco dias
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Se do exame de recursos resultar
de
ou item (ns) de
correspondente
a todos os candidatos, independente de terem recorrido.
6

alguma,

aceito pedido de

a

de recurso.

VII 1.

Apreciada a regularidade do Concurso, mediante
ao Prefeito Municipal que
e
publicar no

sucinto, a FACET CONCURSOS
Oficial do
o seu resultado.

VIII 1.
A
dos candidatos classificados far-se- por ordem decrescente das notas obtidas, mediante a
quantidade das vagas oferecidas, devendo o candidato apresentar os seguintes documentos:
a)
do Diploma ou Certificado Escolar;
b)
da Carteira de
no respectivo Conselho Regional;
c)
da
de Identidade;
d)
da Carteira do Trabalho e
Social;
e)
Eleitoral, com comprovante de
perante a
Eleitoral;
f)
do Cadastro de Pessoa
(CPF);
g)
do PIS/PASEP (se foi
empregado registrado);
h)
do Certificado de alistamento militar ou de reservista (se do sexo masculino);
das
de nascimento de filhos menores de 14 anos, caso existam;
i)
j)
da
nascimento ou de casamento, conforme o caso;
k)
de bens e outros cargos
l)
Uma foto recente tamanho

m)
cargo.

2.

As
feitas de acordo com as necessidades do
por meio de Decreto e/ou Portaria.

mediante

administrativa,

3.
-seMunicipal de MALTA-PB, obedecido o limite de vagas existentes, as que vierem a ocorrer e as que forem criadas
posteriormente, durante o prazo de validade deste concurso.
4.
ecebimento (AR) enviado
individualmente aos interessados e em jornal de grande

5.
qualquer ato que possa desviar ou praticar

que

diz respeitos

do cargo pelo qual o mesmo

competente.

IX - DAS
1.

GERAIS

A
das afirmativas e irregularidades de documentos ou outras irregularidades constatadas no
decorrer do processo seletivo, ainda que verificados posteriormente,
o candidato do Concurso
anulando-se os atos decorrentes
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no conhecimento e

normas do presente edital.

3.
em
Oficial, podendo ser prorrogada a
obedecendo ao disposto do artigo 37, incisos III e IV, da CF.

da

Municipal,

4.
valendo para esse fim o resultado publicado.

5.
comunicados referentes a este concurso

em

quadros de avisos da Prefeitura.

6.
aprovados, seguindo a ordem
ficando a
vagas e a prioridade sobre novos concursados para assumir

7.
do

das

ser nomeado dos candidatos
condicionada
de
municipal de MALTA.

O candidato aprovado deve manter sempre o seu
atualizado junto a Secretaria da
a fim de que possa
-lo para comparecer quando for para tratar de assunto relacionado sua

8.
organizadora FACET CONCURSOS.

MALTA, em 21 de

de 2022.

PREFEITO

FACET CONCURSOS
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ANEXO I
QUADRO DE

CARGO DE PROFESSOR.
VALOR DE CADA
DOS
DE
CONCLUIDO,
DIFERENTE DO EXIGIDO PARA O
CONCURSO
CONCLUIDO (no
de dois cursos)
CONCLUIDO
DE CURSO DE DOUTORADO
CONCLUIDO
EFETIVO

1

2

2

4

5

5

8

8

0,5

3

1

2

1

4

2

4

0,5

2,5

NO

efetivo
CURSO DE
CONCLUIDO 2 cursos
DE ARTIGOS SOBRE
(Quatro) artigos
dois (2)
OBJETO DO
CONCURSO

congresso, no
(cinco)

1. Os
ser apresentados em
autenticada ou por meio da
de documento que
entre o original e a
E
desconsiderado o
que
preencher devidamente os requisitos da
que
esteja especificado no presente quadro.
2.A
desconsiderada a

da atividade no

far-se-

da

de
e/ou
unidade
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2.1 Consideracompetente na
3. Os artigos publicados
especializados e na

no

municipal, estadual ou federal.

considerados quando os mesmos
publicados em revistas e jornais
da disciplina do candidato. No
com 2 (duas) laudas

4. O(s) livro(s)
e registro competente. Para efeito de
da disciplina do candidato.

o (s) livro (s) deve(m) ser da

final.
6. Para efeito de

resultado final do concurso, o candidato, mesmo

inferior a 50 pontos.
7. As
emitidas pela
a assinatura e carimbo do representante
telefone e

de Ensino, tanto
quanto privadas, devem conter
O Carimbo da
conter o
rasuras.

optar via sedex o termo
como de responsabilidade
declarando de que os documentos apresentados
9. Para efeito de

no quesito

obtenha

de

com o mesmo efeito,
o

profissional.
10. Programas de Monitoria, Pesquisa e
computados em
Para efeito de
devem apresentar uma

apresentar

em Eventos
de 30h.
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ANEXO II

PROGRAMAS DOS CARGOS DO CONCURSO
ARQUIVISTA
PORTUGUESA:

Linguagem).
CONHECIMENTOS
documental;
e
Microfilmagem.

de texto

e

e

das palavras).

: Fundamentos de Arquivologia;
arquivista; Terminologia;
Arranjo e
arquivistas;

Documentos digitais;

AGENTE

da

Paleografia;

DE

PORTUGUESA: 1- Leitura e

de textos,

de pequenos textos; 2- Estabelecer

d) masculino e feminino, e)
f) diminutivo e aumentativo.
ICOS
da
do Adulto;
do Idoso;
sexualmente
O trabalho do Agente
de
e o Programa de
da
Trabalho de
vacinas. Processo
e seus determinantes/condicionantes; Visita domiciliar;
e Diretrizes do Sistema
de
e a Lei
liar e
de
Indicadores
de levantamento das
de vida e de
da
conceitos, tipos, instrumentos e
em

Conceitos e

de risco social:

dos problemas;

de qualidade da

desemprego,

desprotegida, processos

do adulto e do idoso.

CUIDADOR EDUCACIONAL; MOTORISTA (SECRETARIA DE
MOTORISTA
PORTUGUESA: 1- Leitura e

de textos,

e

de pequenos textos; 2- Estabelecer

d) masculino e feminino, e)
: 1 - Conjuntos: Tipos de Conju

f) diminutivo e aumentativo.
- Igual e Diferente; 3 -

Sistema
Brasileiro; 6 - As horas.
CONHECIMENTOS GERAIS: 1 - Meios de Transporte; 2 Rural; 6 - Datas Comemorativas; 7-PB. 10das cidades Paraibanas; 12PB.

- Zona Urbana e Zona
s sobre o
-
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ENFERMEIRO
:
verbal e nominal,

pronominal).

trauma

3. Traumatismos
de coluna,
gerais de

7 Aspectos

e

das palavras).
de Linguagem).
-hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma,
trauma, resgate veicular. 2. Atendimento de
-intencionais,
e
4. Atendimento ao
abdominal. 5.
especiais de
do

da enfermagem 8.

com

Profissional.

PORTUGUESA:
de texto
crase, ortografia). Sintaxe (estrutura
verbal e nominal,
pronominal).
medicamentos, controle
peculiaridades,
procedimentos,
titulometria,
incompatibilidades,

e
das palavras).
composto por
e
das palavras).

de Linguagem).

pertinente; 2. Medicamento: droga, farmacologia, propriedades,
formas
parenteral; 3. Controle de qualidade:
medidas de peso e volume,
e
normais, molares,
4. Farmacologia:
de medicamentos, efeitos colaterais,
tica, biodisponibilidade, antibioticoterapia; 5.
infectocontagiosas:
imunologia, profilaxia.

FISCAL DE TRIBUTOS
:
crase, ortografia). Sintaxe (estrutura
Linguagem).
CONHECIMENTO
6 Das
e de Rendas do

1

composto por

e

Tributos Municipais: ISS e IPTU. 1.1

conforme a
Federal: Art. 156 e seus incisos. 4 Do
e penalidades conforme o
Municipal. 7- -

5- Da

PROFESSOR DE ARTES
1 profissional do professor; 2 aprendizagem: conceito e tipos; 4 -tipos de planos de ensino; 6 -objetivos de ensino,
e
recursos de ensino e
7 -LDBN, 8 9-Projeto
10-Projetos no cotidiano da escola. 11Inclusiva.
Propostas Metodologias. Arte popular.
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PROFESSOR DE
1 aprendizagem: conceito e tipos; 4 e
recursos de ensino e
10-Projetos no cotidiano da escola. 11CONHECIMENTOS
Aspectos
misturas

-tipos de planos de ensino; 6 -objetivos de ensino,
7 -LDBN, 8 9-Projeto
Inclusiva.
do ensino de
e suas

as
da energia e a qualidade de vida humana, fontes alternativas;

formas,

celular; Aspectos gerais na
aparelhos:

e funcionamento da

circul
e

entre

de
tecidos e sistemas;

excretor, nervoso,
reprodutor, locomotor,
A descoberta do sexo
contraceptivos,

das

Produtor/ Consumidor/
Universo; O homem e as
litosfera, uso, nutrientes do
humana.

PROFESSOR DE
ICA: 1 aprendizagem: conceito e tipos; 4 e
recursos de ensino e
10-Projetos no cotidiano da escola. 11CONHECIMENTOS
: Conceito,

-tipos de planos de ensino; 6 -objetivos de ensino,
7 -LDBN, 8 9-Projeto
Inclusiva.
finalidades e objetivos da
escolar,

homem e sua corporeidade; metodologia do ensino da
uma transformadora

escolar; o homem e a motricidade; a cultura

da

escolar.

PROFESSOR DE GEOGRAFIA
1 aprendizagem: conceito e tipos; 4 odos e
recursos de ensino e
10-Projetos no cotidiano da escola. 11As

-tipos de planos de ensino; 6 -objetivos de ensino,
7 -LDBN, 8 9-Projeto
Inclusiva.

de

e consumo do
com o meio ambiente; A

brasileiras; O processo de
do
brasileiro; A
do
brasileiro; Os grandes conjuntos
e
Os recursos minerais do Brasil; Escala

As fases da
mundial e

-administrativa e o planejamento da
do Brasil e seu processo de
do tempo; Aspectos
do Brasil
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(relevo, clima,
hidrografia); A
ambiental (ecossistemas, impactos naturais e urbanos,
movimentos e lutas em defesa do meio ambiente) e

PROFESSOR DE
1 aprendizagem: conceito e tipos; 4 - te
e
recursos de ensino e
10-Projetos no cotidiano da escola. 11CONHECIMENTOS
: Aspectos
da sociedade brasileira; a

-tipos de planos de ensino; 6 -objetivos de ensino,
7 -LDBN, 8 9-Projeto
Inclusiva.
do ensino
A
como

administrativa, a

e as formas de trabalho,

Independente: a
da
sistemas coloniais e Mercantilismo; movimentos de
a
do Estado brasileiro, movimentos populares e
-sociais nas
no panorama mundial e
no Brasil, o Brasil do
XX, a Segunda
e a crise mundial, uma
no Brasil
de Vargas e a Era de JK, o golpe de 1964
XVIII e XIX nas

a

dos Estados Republicanos na

Latina e suas

Latina
Capitalismo monopolista n
do Capitalismo monopolista no Brasil, governos militares na
e o processo de
desenvolvimento brasileiro na atualidade, o Brasil no Contexto do mundo atual.

PROFESSOR DE
1 aprendizagem: conceito e tipos; 4 -tipos de planos de ensino; 6 -objetivos de ensino,
e
recursos de ensino e
7 -LDBN, 8 9-Projeto
10-Projetos no cotidiano da escola. 11Inclusiva.
: Verbo To be (presente/passado); Adjetivos possessivos; Pronomes
How
much e How many; grau dos adjetivos(comparativo e superlativo);
dos adjetivos;
in, on, at,
by
verbos regulares e irregulares; Present Continuous; Futuro Imediato; Plural dos substantivos; Tag Questions;
Ordinais; Dias da semana; Meses do ano.

PROFESSOR DE
1 aprendizagem: conceito e tipos; 4 e
recursos de ensino e
10-Projetos no cotidiano da escola. 11CONHECIMENTOS
: Aspectos
Proporcionalidade
simples e composta; porcentagem; juros;

5 -tipos de planos de ensino; 6 -objetivos de ensino,
7 -LDBN, 8 9-Projeto
Inclusiva.
do ensino de
A
e seu

reais;

racionais e
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Sistemas e
capacidade, volume, massa, tempo,

comprimento,

do

Grau;

do
Geometria

Grau; Medidas
de reta,
da, mediana.

problemas e envolvendo todos os

PROFESSOR DE
1 aprendizagem: conceito e tipos; 4 e
recursos de ensino e
10-Projetos no cotidiano da escola. 11-

numeral; pronome; verbo

5 -tipos de planos de ensino; 6 -objetivos de ensino,
7 -LDBN, 8 9-Projeto
Inclusiva.

regulares, irregulares, auxiliares); termos integrantes da

a
Bandeira;

autores: Machado
autor: Olavo Bilac, Simbolismo:
autor: Cru
Carlos Drummond de Andrade e Graciliano Ramos;

Cabral de Melo Neto.
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ANEXO III

CONCURSO
NOME DO
CANDIDATO:

DE RECURSO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB

DE
IDENTIDADE:

CPF:

CARGO:
1: ( )

NATUREZA DO RECURSO
de Gabarito
2: ( )

POSSUI DOCUMENTO EM ANEXO?

Malta, em

de

Assinatura

( ) SIM

de 202

( )

.
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ANEXO IV
REQUERIMENTO (PCD)
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

CONCURSO
NOME DO
CANDIDATO:
DE
IDENTIDADE:

CPF:

CARGO:
PROVA ESPECIAL

Assinale com X sim ou
especial/

no quadrado correspondente caso necessite, ou

1: ( ) SIM

de prova

2: ( )

POSSUI DOCUMENTO EM
ANEXO?

( ) SIM

Escreva a seguir o tipo de prova especial ou

Malta, em

de

Assinatura

( )

especial

de 202

.

abaixo:
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ANEXO V
DE VALOR (TAXA) DE
DA PREFEITURA MUNICIPAL MALTAPB

REQUERIMENTO DE
CONCURSO

O candidato abaixo identificado, tendo em vista o disposto no Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, requer que lhe seja concedida a
taxa de

no Concurso

de Provas e Provas e

da Prefeitura Municipal de MALTA/202__, de acordo com o Edital

do pagamento da
1, de

de

de 202 .

DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO
NOME
ESTADO CIVIL:

DATA DE NASCIMENTO:

RESIDENCIAL:

RG

CPF

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

TELEFONE CELULAR /DDD

E-MAIL

CARGO PRETENDIDO:
TELEFONE RESIDENCIAL C/ DDD

NUMERO DE PESSOAS QUE RESIDE COM O CANDIDATO:
NUMERO DE

POR EXTENSO:

SOCIAL (NIS)
DADOS ECONOMICOS

NOME:
FONTE PAGADORA:

PARENTESCO:

SALARIO MENSAL (R$):

PARENTESCO:

SALARIO MENSAL (R$):

PARENTESCO:

SALARIO MENSAL (R$):

PARENTESCO:

SALARIO MENSAL (R$):

PARENTESCO:

SALARIO MENSAL (R$):

PARENTESCO:

SALARIO MENSAL (R$):

NOME:
FONTE PAGADORA:
NOME:
FONTE PAGADORA:
NOME:
FONTE PAGADORA:
NOME:
FONTE PAGADORA:
NOME:
FONTE PAGADORA:
Obs. quanto ao parentesco indicar o

candidato e o

filhos, netos, etc.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PRESENTE REQUERIMENTO COM BASE NO DECRETO 6.135, DE 26 DE JUNHO DE 2007

FOI BENEFICIADO PELA

DA TAXA DE

EM CONCURSO

PROMOVIDO PELA

SIM ( )

FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL?
RELACIONE QUAIS:

O candidato declara, sob as penas da lei e da perda dos direitos decorrentes da sua
apresentados, prontificando-se a fornecer outros documentos

Malta, em

de

serem verdadeiras as

sempre que solicitados pela

os dados e os documentos

do Concurso

de 202
Assinatura

da
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DE EVENTOS
EVENTO

DATA
22 de
Internet.

DE

PARA REQUERER
DA TAXA DE

DE

de 2022

10 de

DO RESULTADO
DE TAXA

22 de abril de 2022 pela

de janeiro de 2022.

04 de fevereiro de 2022.

DOS INSCRITOS

28 de abril de 2022.
O comprovante de

do
no
www.facetconcursos.com.br, a partir
de 05 de maio de 2022 sendo de responsabilidade exclusiva
da
comprovante de
da prova.

se
que

mediante
deste
ser apresentado no dia

22 de maio de 2022.

PROVAS ESCRITAS

maio de 2022.

PRELIMINAR

RECURSO CONTRA O GABARITO
PRELIMINAR
Preliminar.
junho de 2022.

FINAL
GERAL (PRELIMINAR) E DAS
DATAS DAS PROVAS
DE

E

RESULTADO DAS PROVAS
E DE
RECURSO CONTRA O
RESULTADO DAS PROVAS
E DE
RESULTADO FINAL
DO CONCURSO
Maiores

junho de 2022.

julho de 2022.
2 (dois) dias
Provas

a

julho de 2022.
julho de 2022.
no site: www.facetconcursos.com.br

do Resultado das

