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Funç6es Polinomlais de 1• e 2' Graus. Funoõe• Modui..res. Funções Exponend1ls e Funções Logaritmlee.s. sr.stemas de Equaçiões 
Llnea,n: moluçêo e discussão. An•llse Cornblna1ória: pnnclplo flJndamentol do oorilagem. Arranjos, Combnaçl,es • PemiutaçCe$ 
Siffl$)IAS e com repetlçAo. Prot>abilldade: ~to e c:ãlcuk>, &diçlo e multiplicaçlo de probabilidades, depend6ncie <le eventos. 
Matritfl: çonoeito. propriedadas e openições. Determinantes: conc:eito, eéJculO e propriedades, Progressões: progressões erttm6tic8 
e geom6tr1ca, com seus conceitos, ~riedades e ad+çio de termos. ?o/inõmlos e Equaç0e$ ?olinomlals: adlçêo. muttiplcação e 
divido de polinõmioe. Fatoração de Pollnõmlol. Raízes de Equeç6es Polinomiais. "Teorema de O'alembert. Dispositivo de Brio(. 
Ruffinl. Geometria Eudidiana Plana: conoeitol primitivo& e postulados. Ãngulos. Trüngu1os. Quadril61ero,, Poligonos e 
CircunfetMCla. CongMnda de Trltn,gulos. Teorema do Ângulo E:tutmo e suas consequtncia. Teorema da Tales. Semen'llnçe de 
TriAngulos. Rel&QOes M6tricas no TrtAngulo Retêr9,llo. Araas dil!!I Figuras PlaMS Poligonais a ClfculBJes. Geometria Espada!: 
çonce(k)S p,1miti\10$ e postulados. PolledlOS, Célculo d$ Superfrcle e Volume dos. ?rinc:Jpü!i Sólidos G8()1Mtrtcos. Ti1g0nometrta: 
madldls de Ang'-'os. Medidas de Arcos. O seno, o cosseno e o cé\çtjo d as. INdidu em um lritnguk>. Funç6es bigonom6trice$. 
Geometria Anàlltica Plana: estudo do ponlO, da reta, da ci'aJnf'erllncla e das cõnlces. NOÇõêS dt!I Estalfstlca; medidas ele poslçlo e 
dispe,>ão. dlSlriWÇae de nquAncias o golfic:os. BNCC - Motem.111Ca. 

ProfeNOr d• Po~uk - Estudos llngufsúcos: ConoePÇões ele lfngua. Níveis de análise da língua: fonológicos. morlotógkos e 
aintiticoa. Aapeciot Ie,clcal1., Nmtntlcos., pragmãticos. Ml:il.lslioos t!I dlscursívos; FonneçAa hi!it6rica da língua portuguesa. GMeros 
áJSCUrsiYcs e tipolog:iss textuai:ti. Varfaçlo linguística; Aspect05 di$tirt'livos, l ngulstlcos e extralinguiGliCOfi. do português. do Brasa. 
Teoriss de equisiçlo cta lnguagMn oral e escrita. EstuclOS lil&télios: Conceitos de 1iteratura: GênMOS 1itffirio5 (da Antiguidade A 
Contllfflporaneldlde). U,nlf~çl,es populares da Lit&tatura, Te:tto, ,:Llll"llmda e intarta:.:tualtdade. Espeçmc:idade da linguagem 
lrtenlria. Ensino da Ungua Portuguesa no Ensino Fundér'nl!lntal'. M,todos de ensino da llngua a de 1rtara11.n. Pnlliea5 de linguagem • 
leltwa: estrat6gin cognitivas l!!I estrat~as da leitura. BNCC - Língua PonugUff.8. Pnitk:a de arwltise lingulstlca. 
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ÇQNHECIMENTOS GERAIS 

Ungua Portuguesa - Compree.ns.to e lntetptetação M textos. TeXlualidarJe: coes.ao & coe~. TTl)Ologias e gAnaros teXluaís. 
Vatlaçto Unguls11oo. F.gu""' de lslguagem. Classes cl<> palavra .. Sintaxe do periodo simples. SinUiXe do período composto. Sino,,., 
du relaÇões: concordancia nominal e verbal. regrenaa nominal a verbal. A sementice. era ff"Mé: denotação, conouiç(lo. homonímla, 
paronfmla e ambiguidade- A ponruação e o sentido do texto. Ortografia. 

Mat.rMtica - Raciocínio Lógico - Ou3ntitllllvo (Estrutura11 lógicas; Lógica da a9,1mentaçêo. Diagramas lógicos. Sí1JJ8ç0es
Pf0blema}. Sistema de Numer&çêo Decimal. Números inteiros: operações, prop(ie<JadM e problemas; ml.)ttjplos o divisot4!S. Wxfmo 
DMSOC' Com...-n e Mínimo Mútliplo Comum. Problemas. Nümeros racianai..&: opar:açl,es, propnedade,- e ptot,lemas envotvendo as 
quatro opersç:6e.s fund3rnen~I$. NúmerDl!I e grandl!!lll:5. prooordona s: raD5es e proporçõo$. DMsão pmpordonal; ~,a de três 
(simples e composta). Porcentagem e juro, $implM. Sisl&maS d& Medidas decimal$ e nto decimais. Números Real.s; opefllçõe$ e 
o<Wriedades. C6tcuto Algébrioo: Exp,ess6os A1"4!brlcas. Ope~s. Foton,çio o F_. Algébricas. Equações o Inequações do 1• 
do 2"' Gtau. Sistemas de EQuaçõos do 1• do :2G Gniiu. FunçAQ. domínio e Imagem, gráfico, ra.fz.es, Ctt.Sdmento, c:ompos.içlo e 
lnvetdo. Funç6es do 1• e 2• graus: conceito, 9"8fico e propriedadt!ls. Funções exponencial e logeritmlca: conceito, gráfico, 
propriededes. Anilise Comb'nelóriJi: Principio Fundamental da Contagem. Amirito,, Combinações e ?ermutlções Simples: e cx,m 
Repe:tição. Probabilidade: eonce.o a C.lculo. Adição e MullipliCaçãO dot!I Pf'ODabllldad'es. Oepend6nde de Eventos. Progressões: 
ProgressõM Aritmiitica e GeorMtrlca com seus conceitos, propriedades e adlçAo & multiplicação de termos:. Sls181nas lineares; 
re:aoluçlo e discuss.lo. Geometria Euclidiana Plena; Conceitos primitivos. Ãngulos. Tril~ulos. Quadrtiteros. PoHgonos e 
Circunfertncia. Teorema de Tales. Setrtelhança dt!I lrl"Angulos. Refaç6es métricas no biêngulO rettnguo. Razões trigonométricas 
num triêngulo retêngulo. Area, de figuras planas polgonaJs a drculares. Geometria Espacial: c:Ailculo ele Superlióe e volume doS 
pmclpals Sólidos GeoméUloos. Noç&,s de Esllltlslice: Média$, Di<lribuiÇão de Frequ.lnclas e Gollk:os, 

Noçlte.a do lnform6tlca - O computador: conceit011 bllaicoa, u til i20,ç.Do, 1lpo1, oomporMntos flllico& (hal'dwal'e), pe,i"rleoa e 
conexões. RedM cabeadas e ~ess. Dispositivos de computação móvel. Organlz.açlo dos dados e lnformi.lÇl.o, fem11mentas. 
aplicativos, p,oceuamento de dados, arnuwuuamt!lnto. banco dt!I dados a represenlaçlo num,rica. Sist4!!1mas 0p4!!1raáonals: noções 
bUEls.. utiliuçao e intetf.aces. ge....-.e!amento e ferramontn da 11iatamil (Linux• Windõ'W'I), Softwtuo: oonceitM, tipo&, al'.)llCAINOs e 
ting~ns de programação. SuílM de apllcatNos para escritório (~ Office o Lib.reOffice). SJslt!lmas de lnfoonaç6o, ERP, 
slstemas glificos, mapas e novas lnterfa0e5 de realidad& virtual e aumentada. Redes de c:omputedores e Internet: conceitos 
bUicol. serviçoa. pttJtocolos. epflc81ivos, tl3V&g3dores. ITl8Cllnismos da buscas. aCflsso é comp.artllnamonto de dados e rec:ul&O$. 
inlranet & axtranet. ferramf!lntas de comunicação, redes sociais, doud eomputing. Virtualização. backup e segi.n.nçe: pol Jtit:as, 
léenk:-as e femamentas. Matwares: tipos, aegu,ançe e prevenÇ:Oe.a. IRYll'!AO e outras Bmuças. 

CONHECIMENTOS ESPEÇíFICOS 

Cuidador - Fonnaçlo pessoal e social da çriança: construçlo da identidada a da autonomia. Noç,&es sobre desenvaMmento geral 
de aiança: ffsk:o. social. emocionM, lntelectual. Noç6es sobíe higiene e saúdo lnfBntil. Os recurBOs did1!iticos a sua utillzaçlo na 
Educaçlo Infantil. ..logos e brh:.adeiras. Pintura. desenho, c:oaagM'!, teatro. dança 9 mUslca na Educaçto Infantil. T6erucas d9 contar 
hls!6ria. Qualidade no atandlmanto ao pt)bllcc, em asp4!!1dal pais e rupons.évels por alunos. Relecio~mento lntt!lrpassoaL Trabalho 

em equip4!!1. Noções sobre p,tnelros sooorros. 'PJOcedimentos básicos para limpeza, o,ganlzaçêo e consetvação de equl~mentos e 
m•torfals espectfk:oa • do local de tnllbelhO. lei nº &069190 (E1tt1Mo d3 Cri-li~ e do Adol&SOl!lnte} a suas .1tuaJIZBÇÕe$. 
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CONHECIMENTOS GEfUJ!I 

Ungua Portuguesa - Compreons&o e lnterpreu.ç.Clo de Iex1os. Texlualídada: oottslo e eoor6ne1a. Tipologias • g6ncrot te,:tuels. 
V•rilçlo lÃlgl.Jll1icl. Figur11s de inguagem. Clas.ses de palavras. Sintaxe do perlodo sfmple,. Slntax& do período composto. SintaXB 
du ruções: conconilnda nominal e verbal, regAncla nominal a wrtal. A semilr'ltlca da frase: denotação, conOlaÇIO, homoriímlai, 
paronlrnia é atnbfguidadê. A pontuaç.lio • o sttn'lido do loxto. Ortogn!lfia. 

Mlte""tlc.a - Radoclnlo Lógico - Quantitativo (Es.trutun!ls 16gicss; Lógica d& argumentação. OiagramH lógicos. Sihlaçõ,es
problema). Slslema do Numeração Decimal. N(tmero!I, i n1e:i ro.s: opl!!lrações. proprl:édades a problemas; m(Jltiplos a divit.on!IS:... M6)dmo 
Divàa- Comum • Mínimo Múltiplo Comum. Ptobl&mas, Nómeros racionais: operaçõm., propriedades e prob191'T\H envolvendo ati 
quatro operaçõas fundamentais. M:lmeros e grandezas proporõonais: razões e, PrtlPOíÇÕM. Divido propon::ionsl; regra d■ b-às 
(aimplos o composta), Poroonta110m a jutoS $implo=., SlatornH da Medidas dedmaí&. e !'\ão dtu::imais. N(Jmarot; Raai1;: oparaçõas e 
propriedades. CélCIJo Alg6brioo: Expre~!i A19'brlcas, Opt1rações, Fatoração e Fr8Ç6e.5 Algébricas. Equaç6es e lnequar;õe, do 1• 
00 21' Grau. Sistemas de Equ~ do 1• do 2" Grau. FunÇl.o. domrn10 e Imagem, gréflc:o, ralzas, cresciffll!!lnk>, composlç.lo e 
inwil"$.Ao. Ful'\QÕ&S do 1• a 2• graus: conceito, gnifico e propciedade5. Fu~ a:,q:>onll!lil'lda! • logarftmica: conceito, gnlflco. 
propriàdadéti. AnAIM COmbiMtória: Prlncrplo Fundamental da Contagem. A"11nJO$, Combina.ÇôM e Permutações Sánpte, e com 
Repetição. Probabilidada: Conceito a Ci1a.Jlo. Adição 1!1: Multip[ieação de Probabltldacles. Dependi!nds d@ Eve:ntM, Prograss6es: 
Pn)gre$$Õe$ Aritméti~ e Geométrica com seus oonc4!!1ilo5, propriedades e adlç!o e multiptiçsçlio de termos. Sislemas Uneares; 
reaoluçAo a dlaeusaão. Geometria Euclidlena Plana; Conooitos prim~. Mgu1oo-. Trl.Angutos. Cuadri!Atan>a, Polígonos • 
Circunfer6ncia. Teorema de Tales. Semel~ de trlãngum.. RelaÇóe:s mélrfcas no triãngulo retangulo. ~zões trigonom,tricas 
num trlé~\Ao reta~ulo. Aren de t'!gu~ plil~S pollgcmal:s l!!I drculaMs, Gl!lon"leuta Espacial: Qllcuto de Su~rffcls e YOtume dos 
principais Sólidos GeorMaicos. Noç6es de EslaUstica; Médias, Dlsbíbuiwo da Fraqul!indas e Gtafloos. 

Noçlles d• lnformitlca - O computador: conceitos básicos-, utiliz.açêo, lipos, oomponentlls ffslcos (hardware), periféricos. e 
conexões. Redes cebe,d,11.9 e 'Mrale$$. Dlspositivoti de compu:taçao móvel. Organlzaç&o do,, dados e lnformaçAo, fmTamentas, 
ap(lcatlvos, processamento de dados. arm..ienamento, banco de dados ~ 111pl"l:!lt.llnt.aç.ãc, num6rica. Sistemas Operildonais: noçõc!ls 
básicas, Ulillzaçto e intelfaces, gerenciamento e ferramon~s de si61em.a (ünu:ic a Windows). Software: co~rtos. tipos:, aplicattvos & 
l nguagons de progratn8çt,o. Surtes de ar,lle8I1vos PJJnt e~tórtc (Micrcsoft Offiol! e LlbreOtl'ice). Slst.emas de lnfonnsçêo. ERP. 
sistemas gt.ificos, mapas e novas Interfaces ele realfdad"e Ylrtus! e aumenLed1;1. RedM de computadores e ln!emet conceítoi 
b6sico3, serviços, protooclos. aplkati'vos, novogadon:,s, moeon1tmOS do buscae, ac:esaa ,o compmtilhamanto do dados e roeurso.. 
intranet e exttatiet. f&.rramentas dé cotnunlcação, ,ed,es &OdaJs, clolJd computlng. Virtu:pli~çillo, backup e SégLJ"ança: políllcas, 
l6cnicas e ferTamenw. Malwares: tfpOS, segu111nça e pre;oenç.ões. JnwsBo e outnls ameeç:iui. 

CONHECIMENTOS ESPEÇIFIÇQS 

Tí:c.nlc:o em Enfennagem - Código de ética profi,.,.ional. Demai$ leis que regulamentam o ••rcído profisslonal. Cffnics médica 
c:iNl'\IKW, Enfenna~m em obatetrfci■ • ~iotrio., Soüda ~úblie.o. Noç,&o, b,hlcas de enalDmlo humana. Pawlogia ; ainail, llíntomas 
e conceito. Férmac:o: çonceitos e tipcs; edmil'llstraçAo Cios m&dicaman.toa. HiQlene a saúde. CuratNos.: coriceili». objetivos. tipos e 
lécnlc:as. E.Steriltntçao: Objetivos. tnétoeloS é procedlmentoS UpéCUloos, ApllcaçlO ele InIeçao, Conhedmentos sobre vacinas. 
Conhecimentos sobre prontuérios e papeletas m6dal1. Noçõ,as sobre u:so inadequado de médleam&ntos: erros t&cnlccs. Urgência e 
eme.rgénda. Centro dnlrgk:o e de material: principefs elemenlos e procedimentos. Unidadé dt tratamento lntensl\10: principais 
elament.os e p,,ocedi:mantos. 

T,c.nlco em S..:tdo Buul - Anatomia e Fislolog e Dental: ,gn.1pos denlãrios, caracterí&llcas anat.õmicaa. 11!11 fundonals da dentição 
dec:fdua e pennanonte; noções de odusão e A TM; daaafficaçêo de Ml'VO$ 8 milsculos. OdOl'llolOgie SOciat: prooesso utldeldoença; 
nfvels de atuaÇlo do THO. regulameritaçéo e atrlbu'o&e,1 proflsslon.als; nat.11çlo dentéria, Indica!! a indieadorM: OdOntologia 
prevenltva: fluoretaçlo: pla.ne}amento em saClde pílblce: abordagem epldem!ológica, doenças bucais. MateriaiS. Equ.ipamentos e 
I1'\SWmontait: idontificeç6o e mentAGIO de metorieis (go.no, melertols de moldogem, cimentos, resíno.s, amalgamo}. equipamento • 
• lnstrumentall. Blossegurança: dclança qtJe atingem prolissionals da sa(lde; téailcas de esterilização e desinfe<:Çlo de 
equipamentos e Instrumentais; controle lifl Jnf80Çlo e barreiras de proteçao. R:Bdlologla: técnicas de reveJ.açlo e fimção 
radiogréftcas; radioproteçlo. 

ANEXO V 
Ct1twlos para lntepoalçlo de Rec:IIISOS 

1. A in.._içao de """''"°" aconteoenl cio !Offllll on-line, por meio do Unk disponibilizado na página do Proceseo SelolM>, 
110 sita da Fundaçlo Soudndraclo. Os """'""" devem ser dewlarnenle fundarMnladol. Indicando com praásAo os pontos a --2. Pana int.por reoJl'IO oontre o ln4tfldmtDSP 49 wUde dt !Hncla do P191D11ntp 4P YIP'. df lfllC!lclo o candidato -= a) IRWl)Ol"sornenta um rwcurwo; 

b) f9Ul"lir oe «gumentoe para apredaçlo do reaJrwo, c:no neceauno anexar documentoa pera fundamentar o recurso 

lnfrlri-lO. 

2.1. CMõ o candidato lnta!pClnha dc>la ou mala 19CU110t, se" analisado ....-.nte o que to, p-por Oltimo. 

:s. Para Interpor recurao c,on1ra hJdfflrimtnlR dt IDK!lcl9 o candkllw deve«i: 
a) Interpor -,ta um recuroo: 

b) reunir 01 argumentos para apntdaçlo do 111CUflO. caso necesúrlo, anexar documentol para fundamentar o reaJrso 
lnfrlri-lO; 

o) oo """° do lndoforfmento na oondlç6o cio clollclonte, rNncarnlnhOr laudo m6dlco. conformo Item 5. Cepflulo 3; 

d) oo caao cio lndalerlmonto por -· encaminhar boleto bancário o compn>V8J1te cio pagamento do lntalçlo; 

e) caso de lndelarlmonto por dupllcldOde: encalffllhar bole1x> l>ar-odrlo o r:omp<OVante de pagamento da lnsc,lç60 que 
dei/e prevalecer. 

:S.1. ca.o o candkllw lnterponhe dc>la ou mais n,anos seri analisado oornente o que for proCoool8do por Oltimo. 

"- Para interpor _..., comn, o Cllblrtto Pf!llmlDlt o oendldato d°"""': 
a) kiformar o nClmeru da questão a ter revlst8 oo campo própt1o para esse fttn: 
b) illcrmar o texto da alegaçAo referente olnlca e exclus/vomente à q __ , 

e) •-documonlDs para lundamontlr o recuroc Interposto, c:uo Julgar neceuérlo; 

d) ,-llr todo o proçedlmonw oc:lmo. case q<Jm p,o!O<Olar recursos para mais da uma ques11o. 

, .1. Cuo o candidato intarponhe dois ou mais racursos coorra a mesma questlo, serti analisado somente o que lo< 
prolOC)Oladoporllhlmo. 

5. Pa1111 lnteri,or recurso contra o R11:1Jllldp final PmHmlnar. 0 candidato dewnt 

o) Interpor oornonlo um recuroo: 

b) infcnnar no tel10 da llegaçlo relon,nto ,lnlca a oxrluaivamente à claaaincaçao 110 oortarne. 

5.1. Caso o cancllclo1o lnterponhe dc>la ou mais """'"""' senl anallsaclo somente o Que for l)<t)I000la® por llltimo. 

Estado do Piauí 
PREFEITURA MIJNIClPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
CNPJ (MF) Nº 0l.612.623/0001-88 
Praça da matriz, nº 18 - Centro. CEP 64.378-000 - São Miguel da Baixa Grande/PI. 
Fone (86) 3296-0120 

A VISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 004/2020 

TIPO LICITAÇÃO: Menor preço 

VALOR PREVISTO: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 

FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, FMS, FME, FMAS, Conta Movimento e Outros. 

1EL. CONTATO: (86} 3296-0120 

RESPONSÁVEL: Maria Gesane de Moura - Presidente da CPL 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças automotiva e prestação de serviço 

de manutenção de veículos para suprir as necesidades do Município de São Miguel da Baixa 

Grande/PI. 

O Municipio de São Miguel da Baixa Grande/PI, através Comissão Permanente de Licitação. 

toma público para os licitantes e interessados, a realização de licitação referente ao objeto em 

epigrafe a ser realizada às 09:00h, no dia 20 de fevereiro de 2020, na sala da Comissão de 

Licitações da Prefeitura Municipal de São Miguel da Baixa Grande/PI. Cópia do EditaE 

encontra,se na sede da prefeitura e no site do TCE (sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/). 

São Miguel da Baixa Grande, 27 de fevereiro de 2020. 

Maria Gesane de Moura 

Pre.\idente da CPL 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


