
 
 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES. 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021. 

                  SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E SEC. MUN. DE SAÚDE. 

 
   O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO o conteúdo programático para cargos do Processo Seletivo 
Simplificado nº 001/2021, nestes termos:  
 
 
- MÉDICO CLÍNICO GERAL:  
 
PORTUGUÊS – I - Análise de Texto - Compreensão e Interpretação de Textos, ideia central e 
intenção comunicativa; Estruturação e articulação do texto; Coesão Textual e Vocabulário. II- 
Ortografia; III- Gramática - Fonética; Classificação das Palavras Quanto ao Número de Sílabas e 
Quanto à Posição da Sílaba Tônica; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Estrutura e Formação 
das palavras; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Ocorrência de Crase; 
Colocação dos Pronomes; Significação das Palavras; Sinônimos e Antônimos; Homônimos e 
Parônimos; Sentido Próprio e Sentido Figurado (Denotação e Conotação); Vozes do Verbo; termos 
da oração. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO CLINICO GERAL:  
Promoção da Saúde da população. Hábitos e estilos de vida saudáveis. Sedentarismo e atividade 
física. Prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Bioestatística. Epidemiologia clínica. 
Testes de investigação, exames diagnósticos, rastreamento de doenças. Seleção e interpretação de 
exames laboratoriais e complementares. Exames diagnósticos no diagnóstico diferencial, tomada de 
decisão clínica, desempenho dos exames diagnósticos, interpretação de resultados de exames, 
probabilidade pré-teste, razão de verossimilhança, desenhos de estudos epidemiológicos, taxas, 
coeficientes, indicadores de saúde. Exames admissionais e periódicos de saúde. Abordagem à Saúde 
Ocupacional na Atenção Primária à Saúde. Vigilância em saúde. Doenças e enfermidades nos 
diversos aparelhos ou sistemas orgânicos. Classificação de doenças, epidemiologia, manifestações e 
quadro clínico, diagnóstico, evolução, prognóstico, critérios de gravidade, diagnóstico diferencial de 
doenças, indicações e condutas terapêuticas clínicas e/ou cirúrgicas de enfermidades, terapia 
intensiva, drogas vasoativas, controle glicêmico em pacientes críticos, distúrbios acidobásicos e 
hidroeletrolíticos, reação a fármacos, efeitos colaterais, reações adversas, intoxicações 
medicamentosas e seu reconhecimento e manejo. Doenças oculares e do ouvido no contexto da 
Atenção Básica. Manifestação e apresentação de doenças. Sinais e sintomas de doenças, anamnese e 
exame físico, receituários, dor, febre, hipertermia e hipotermia, erupções cutâneas e doenças da pele, 
síncope, confusão mental, distúrbios da visão e da audição, choque, tosse, constipação e diarreia, 
prurido, edema, distúrbio hidroeletrolítico, distúrbio nutricional, dispneia, efeitos colaterais de 
medicação, sopro cardíaco, dor torácica, abdômen agudo clínico e cirúrgico. Doenças infecciosas e 



infectocontagiosas. Doenças transmissíveis. Doenças parasitárias. Exames diagnósticos em doenças 
infecciosas, transmissíveis e parasitárias. Imunizações e vacinas, fatores de risco, sepse, endocardite, 
diarreia aguda e crônica, osteomielite, infecção de pele e partes moles, Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida - AIDS, paciente imunocomprometidos e transplantados, controle de infecção hospitalar, 
doença causadas por vírus, bactérias gram-positivas e gram-negativas, doenças causadas por fungos 
e protozoários e microrganismos, amebíase, bacteremia, conjuntivite, cólera, difteria, febre 
reumática, influenza, leishmaniose, meningites, lepra, malária, raiva, rubéola, sarampo, salmonelose, 
tétano, toxoplasmose, dengue, sepse e infecções nosocomiais. Verminoses. Indicações terapêuticas 
em doenças infecciosas e parasitárias, isolamento e quarentena. Doenças de notificação compulsória 
no Brasil, endemias e epidemias. Doenças emergentes e reemergentes no Brasil. Sistema 
cardiovascular. Semiologia cardiovascular. Principais testes diagnósticos. Insuficiência cardíaca, 
insuficiência vascular periférica, doença cardíaca congênita, cardiopatia reumática, febre reumática, 
arritmias cardíacas. Síndrome de Wolff-Parkinson White, doenças das válvulas cardíacas congênitas 
e adquiridas, cor pulmonale, miocardiopatia, miocardites e pericardites, trauma cardíaco. Infarto 
agudo do miocárdio, angina estável e instável. Hipertensão arterial sistêmica, hipertensão secundária. 
Trombose venosa profunda, oclusão arterial aguda e crônica. Doenças da aorta, dissecção aórtica. 
Dor torácica, hipertensão pulmonar. Dislipidemias. Complicações do infarto agudo do miocárdio e 
prevenção de doença cardíaca isquêmica. Eletrocardiografia básica, alterações do eletrocardiograma. 
Doenças do Sistema Respiratório. Provas de função pulmonar, asma brônquica, pneumonias, 
bronquiectasias, doença broncopulmonar obstrutiva crônica, doenças da pleura, mediastino e tórax, 
infecção de vias aéreas respiratórias, neoplasia pulmão, pleura, mediastino e da caixa torácica, 
transplante de pulmão, derrame pleural e empiema, abscesso pulmonar, infiltrado pulmonar, 
tuberculose, embolia pulmonar, atelectasia, hemorragias das vias respiratórias, insuficiência 
respiratória, pneumoconioses, pneumotórax, síndrome da obesidade-hipoventilação, doenças 
pulmonares parenquimatosas difusas, nódulo pulmonar solitário, manifestações de doenças 
respiratórias.  Doenças do rim e trato urogenital. Insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrite, pielonefrite, obstrução do trato urinário, urolitíase, transplante renal, tumores 
renais, infecções do trato urinário em homens e mulheres, incontinência urinária, hiperplasia de 
próstata, prostatite, neoplasia de próstata. Sistema digestivo. Dor abdominal, endoscopia digestiva 
alta e baixa, parasitose intestinal, disfagia, hemorragia digestiva alta e baixa, doenças do esôfago, 
estômago e duodeno, úlcera péptica, distúrbio de absorção, síndrome do cólon irritável, doença de 
Crohn, diverticulose, abdômen agudo, apendicite aguda, suboclusão intestinal, hepatite viral aguda e 
crônica, hepatite medicamentosa e autoimune, cirrose hepática, pancreatite aguda e crônica, 
colelitíase, colecistite e coledocolitíase, colangite, icterícia, transplante hepático, neoplasia do trato 
digestivo, hemorroidas, fissura e abscesso anal. Sistema endocrinológico e do metabolismo: distúrbio 
do crescimento, doenças da tireoide e paratireoide, neoplasias de tireoide, doenças da adrenal, 
diabetes melito e insípido, gota, doenças dos ossos e metabolismo, uremia, hiperlipidemia, deficiência 
de vitaminas, síndrome de Cushing, nutrição e seus distúrbios. Sistema neurológico e locomotor. 
Cefaléia e enxaqueca, epilepsia e convulsão, doença cerebrovascular, demência e doença de 
Alzheimer, distúrbio extrapiramidal. Neoplasia do sistema nervoso central, compressão medular, 
meningite aguda e crônica, abscesso cerebral, acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico, 
esclerose sistêmica, miastenia gravis, neuralgia do trigemio, paralisia facial periférica, doença de 
Parkinson, afecções do sistema nervoso central. Vertigem e tontura. Doenças musculoesqueléticas. 
Doenças reumáticas. Artrite reumatoide, artrite monoarticular. Doenças Hematológicas e 



Oncológicas. Anemias, transfusões de hemocomponentes, distúrbios de coagulação, policitemias, 
leucemias agudas e crônicas, síndromes paraneoplásicas, emergências oncológicas. Câncer em 
diversos aparelhos e sistemas orgânicos, estadiamento, indicações terapêuticas, diagnóstico e 
prognóstico de doenças oncológicas. Problemas de Saúde Mental. Psicofármacos, transtornos de 
ansiedade, depressão, manejo do estresse. Transtorno do humor bipolar, psicoses, drogadição, 
tabagismo e dependência de álcool, uso de substâncias, manejo e tratamento de pacientes com 
problemas de álcool e drogas. Urgências e emergências clínicas. Abordagem do paciente grave, sinais 
e sintomas em emergência, abordagens de síndromes em emergência, emergências cardiopulmonares, 
venosas, relacionadas com a SIDA, infecciosas, neurológicas, relacionadas ao trato gastrintestinal, 
onco-hematológicas, endócrinas, metabólicas e sistêmicas, emergências psiquiátricas, emergências 
em intoxicações. Pequenas cirurgias ambulatoriais no contexto de Atenção Básica. Acidentes com 
animais peçonhentos, reconhecimento e seu manejo. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, 
organização e gestão da saúde; atribuições e competências no SUS em nível nacional, estadual, 
municipal; recursos e gestão financeira. Atenção Primária à Saúde no Brasil. Procedimentos em 
Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família. Medicina centrada na pessoa. Diagnóstico 
de saúde da comunidade. Trabalho em equipe. Abordagem comunitária e cuidado domiciliar. 
Gerenciamento de unidades de saúde. Ética na Atenção Primária à Saúde. Código de Ética Médica, 
princípios fundamentais do exercício da medicina. 
 
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 
  
PORTUGUÊS NÍVEL MÉDIO  – I - Análise de Texto - Compreensão e Interpretação de Textos, 
ideia central e intenção comunicativa; Estruturação e articulação do texto; Coesão Textual e 
Vocabulário. II- Ortografia; III- Gramática - Fonética; Classificação das Palavras Quanto ao Número 
de Sílabas e Quanto à Posição da Sílaba Tônica; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Estrutura 
e Formação das palavras; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Ocorrência 
de Crase; Colocação dos Pronomes; Significação das Palavras; Sinônimos e Antônimos; Homônimos 
e Parônimos; Sentido Próprio e Sentido Figurado (Denotação e Conotação); Vozes do Verbo; termos 
da oração. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE TECNCO EM ENFERMAGEM 
– Legislação e conhecimentos sobre o SUS - Constituição Federal de 1988. Lei nº 8.080/90 e Lei nº 
8.142/90. Objetivos do SUS. Atribuições, doutrinas e competências. Princípios que regem a 
organização do SUS. Pacto pela Saúde, de Gestão e pela Vida. Portaria Ministério da saúde nº 2436 
de 21/09/2017 – Política Nacional de Atenção Básica. Políticas de Saúde – Modelos de atenção à 
saúde. Vigilância à Saúde: noções básicas. Programas nacionais de saúde. Sistema municipal de 
saúde: estrutura, funcionamento e responsabilidades. Políticas e sistemas de saúde no Brasil: 
retrospectiva histórica; reforma sanitária. Promoção à saúde. Controle social: conselhos e 
conferências municipais de saúde. Política Nacional de Meio Ambiente. Atenção Primária à Saúde – 
conceitos, princípios e organização no Brasil e no mundo. História da APS.  Atenção à Saúde da 
Família – Estratégia de Saúde da Família: histórico, processo de implantação no Brasil, organização 
e normatizações, princípios e diretrizes do Programa de Saúde da Família e do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde. Conhecimento em ambulância e equipamentos de suporte básico de vida no 
atendimento pré-hospitalar, Atendimento a múltiplas vítimas, Prevenção do trauma, Biomecânica do 



trauma, Avaliação e atendimento inicial às emergências, Suporte Básico de Vida, Trauma torácico, 
Alterações Circulatórias, Trauma abdominal, Trauma Cranioencefálico, Trauma raquimedular, 
Trauma Musculoesquelético, Trauma Térmico, Trauma na Criança, Trauma no Idoso, Triagem, 
transporte, Materiais e equipamentos para sala de emergência, Queimaduras - tratamento e condutas 
de enfermagem, Síndrome de Abstinência do álcool condutas de enfermagem, Alterações 
metabólicas, Ética profissional, Psiquiatria condutas do enfermagem/abordagem, Administração de 
drogas em urgência e emergência, ECG – alterações básicas, Desfibrilação Automática Externa, 
Acidentes com animais peçonhentos - suporte básico de vida/ suporte avançado de vida. Cuidados e 
procedimentos gerais desenvolvidos pelo profissional Técnico de Enfermagem. O que são DSTs, 
sintomas, modos de transmissão. AIDS: Sintomas e fases da doença, tratamento. Hepatites: Vacinas 
disponíveis, sintomas da doença. Câncer do colo de útero e mamas: Prevenção, detecção precoce, 
tratamento fornecido pela equipe de saúde, sintomas da doença. Lavagem das mãos e suas 
implicações. Responsabilidade ética e profissional em Enfermagem. Cuidados de enfermagem com 
movimentação, deambulação, aplicação de medicamentos, higiene e conforto de pacientes acamados, 
preparo de doentes para cirurgias, enfermagem no centro cirúrgico. Relacionar vacinas às doenças, 
seu armazenamento, calendário e vias de administração. Realização de curativos, vias de 
administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, registro no prontuário, cálculo de 
diluição de medicações, transformação de grandezas matemáticas (miligramas, mililitros, gotas, 
horas, minutos) e suas combinações no preparo e administração de medicações. Classificação de risco 
nos serviços de urgência e emergência. Doenças de notificação compulsória em território nacional. 
Termos utilizados em enfermagem e seus conceitos.  Atendimento, orientação e acompanhamento à 
pacientes portadores de ostomias.   Lei nº 7498/1986 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício 
da enfermagem, e dá outras providências.  
 
- PSÍCOLOGO: 
  
PORTUGUÊS – I - Análise de Texto - Compreensão e Interpretação de Textos, ideia central e 
intenção comunicativa; Estruturação e articulação do texto; Coesão Textual e Vocabulário. II- 
Ortografia; III- Gramática - Fonética; Classificação das Palavras Quanto ao Número de Sílabas e 
Quanto à Posição da Sílaba Tônica; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Estrutura e Formação 
das palavras; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Ocorrência de Crase; 
Colocação dos Pronomes; Significação das Palavras; Sinônimos e Antônimos; Homônimos e 
Parônimos; Sentido Próprio e Sentido Figurado (Denotação e Conotação); Vozes do Verbo; termos 
da oração. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE PSÍCOLOGO: Ética Profissional; 
Psicopatologia; Abordagens Psicoterápicas; Avaliação Psicológica; Psicologia do Desenvolvimento; 
Psicopedagogia; Psicologia Cognitiva; Teorias da Personalidade; Psicologia do Trabalho; Psicologia 
Social. Resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Código de Ética do Psicólogo. Diagnóstico 
Clínico de acordo com o CID-10 e DSM-V. Produção científica em psicologia no Brasil, através das 
revistas científicas/acadêmicas, considerando as publicações a partir do ano de 2010. Manuais de 
testes e instrumentos psicológicos atualmente validados pelo Conselho Federal de Psicologia pelo 
SATEPSI. 
 



- ASSISTENTE SOCIAL: 
  
PORTUGUÊS – I - Análise de Texto - Compreensão e Interpretação de Textos, ideia central e 
intenção comunicativa; Estruturação e articulação do texto; Coesão Textual e Vocabulário. II- 
Ortografia; III- Gramática - Fonética; Classificação das Palavras Quanto ao Número de Sílabas e 
Quanto à Posição da Sílaba Tônica; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Estrutura e Formação 
das palavras; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Ocorrência de Crase; 
Colocação dos Pronomes; Significação das Palavras; Sinônimos e Antônimos; Homônimos e 
Parônimos; Sentido Próprio e Sentido Figurado (Denotação e Conotação); Vozes do Verbo; termos 
da oração. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL: O 
trabalho do (a) assistente social com as diferentes expressões da questão social apresentadas como 
demandas cotidianas nas políticas sociais. A dimensão investigativa no exercício profissional do (a) 
e a instrumentalidade como elemento da intervenção profissional de acordo com as ideias e as 
produções de Yolanda Guerra. Assessoria, consultoria, auditoria, supervisão técnica conforme o 
Código de ética da profissão, a Lei de Regulamentação da Profissão nº 8.662/1993 e as orientações 
do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS).  Orientação e acompanhamento social a indivíduos, 
grupos e famílias conforme o Código de ética da profissão, a Lei de Regulamentação da Profissão nº 
8.662/1993 e as orientações do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). Políticas Públicas. A 
Questão Social, o contexto conjuntural. O espaço sócio ocupacional do Serviço Social e as diferentes 
estratégias de intervenção profissional conforme o Código de ética da profissão, a Lei de 
Regulamentação da Profissão nº 8.662/1993 e as orientações do Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS). O planejamento da intervenção e a elaboração de planos, programas e projetos sociais. 
Supervisão de Estágio em Serviço Social conforme o Código de ética da profissão, a Lei de 
Regulamentação da Profissão nº 8.662/1993 e as orientações do Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS).  Questão social e Capitalismo de acordo com as ideias e produções de Marilda Villela 
Iamamoto e José Paulo Netto. Competências profissionais do assistente social nos diferentes espaços 
ocupacionais conforme as orientações do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), do Código 
de ética da profissão e da Lei nº 8.662. O Serviço Social na contemporaneidade e as novas exigências 
do mercado de trabalho: Código de Ética do Assistente Social. Lei de Regulamentação da Profissão 
nº 8.662/1993. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
Adolescente e dá outras providências.  
 
- FARMACÊUTICO: 
  
PORTUGUÊS – I - Análise de Texto - Compreensão e Interpretação de Textos, ideia central e 
intenção comunicativa; Estruturação e articulação do texto; Coesão Textual e Vocabulário. II- 
Ortografia; III- Gramática - Fonética; Classificação das Palavras Quanto ao Número de Sílabas e 
Quanto à Posição da Sílaba Tônica; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Estrutura e Formação 
das palavras; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Ocorrência de Crase; 
Colocação dos Pronomes; Significação das Palavras; Sinônimos e Antônimos; Homônimos e 
Parônimos; Sentido Próprio e Sentido Figurado (Denotação e Conotação); Vozes do Verbo; termos 
da oração. 



 
CONHECIMENTO ESPECIFICOS PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO: Noções básicas 
de farmacocinética e farmacodinâmica. Formas Farmacêuticas e Vias de Administração. 
Farmacologia dos Sistemas Nervoso Simpático e Parrasimpático. Fármacos Anti-hipertensivos. 
Fármacos Antidiabéticos. Fármacos Hipolipemiantes. Antimicrobianos. Antiinflamatórios 
esteroidais e não esteroidais. Opiódes. Drogas de Abuso. Psicofármacos. Fármacos para Distúrbios 
da Tireóide. Anti-retrovirais. Antineoplásicos. Fase préanalítica dos exames laboratoriais – preparo e 
orientações do paciente, coleta e transporte de amostras biológicas, controle de qualidade, preparo de 
soluções. Fase analítica – Bioquímica – determinações bioquímicas, glicose, teste oral de tolerância 
à glicose, hemoglobina glicada, marcadores de função renal, hepática, e pancreática, marcadores 
cardíacos, dosagens bioquímica de líquor, líquido de ascite, líquido pleural e líquido sinovial, controle 
de qualidade em bioquímica. Hematologia – hemograma completo (série vermelha, série branca e 
série plaquetária), anemia carênciais, anemias hemolíticas, anemia de doença crônica, anemia pós-
hemorrágica, leucemias, controle de qualidade em hematologia. Bacteriologia – meios de cultura, 
cultura de secreções biológicas (fezes, urina, líquor, líquido pleural, líquido de ascite), hemocultura, 
provas de identificação (bioquimismo, aglutinação por látex) antibiograma, controle de qualidade em 
bacteriologia. Imunologia – reações de precipitação, aglutinação, floculação, hemoaglutinação, 
fixação do complemento, imunofluorescência, imunoensaio (técnicas), doenças infecciosas e 
autoimunes, controle de qualidade em imunologia. Parasitologia – nematelmintos, platelmintos e 
protozoários causadores de doença no ser humano, artrópodes ectoparasitos causadores e 
transmissores de doença, técnicas laboratoriais de diagnóstico, controle de qualidade em 
parasitologia. Uroanálise – exame físico, químico e microscópico, técnicas para execução do exame, 
controle de qualidade em uroanálise. Imunohematologia – tipagem sanguínea, sistema ABO, fator 
Rh, provas cruzadas, controle de qualidade em imunohematologia. 
 
- PROFESSOR:  
 
PORTUGUÊS – I - Análise de Texto - Compreensão e Interpretação de Textos, ideia central e 
intenção comunicativa; Estruturação e articulação do texto; Coesão Textual e Vocabulário. II- 
Ortografia; III- Gramática - Fonética; Classificação das Palavras Quanto ao Número de Sílabas e 
Quanto à Posição da Sílaba Tônica; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Estrutura e Formação 
das palavras; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Ocorrência de Crase; 
Colocação dos Pronomes; Significação das Palavras; Sinônimos e Antônimos; Homônimos e 
Parônimos; Sentido Próprio e Sentido Figurado (Denotação e Conotação); Vozes do Verbo; termos 
da oração. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR – A prova de 
Conhecimentos pedagógicos será elaborada e questionará sobre a rotina do cargo de professor: 
Tendências e desafios atuais da Educação. Política Nacional de Avaliação: Sistemas de Avaliação. 
Função da avaliação escolar. Prática docente e a Gestão Escolar como fator de aperfeiçoamento do 
trabalho coletivo. Gestão da Educação: sistemas da organização do ensino. Currículo e perspectivas 
para a formação profissional na Educação Básica. A produção do conhecimento educacional: teorias 
do ensino e da aprendizagem. Aprendizagens significativas. Currículo e a globalização do 
conhecimento. Metodologias de ensino aprendizagem. Planejamento: elaboração, execução e 



avaliação. Pensamento e Linguagem. Projeto Político Pedagógico; Projetos de Ensino; Projetos de 
Pesquisa. Políticas inclusivas na Educação: Educação Especial na Educação Básica. A inclusão da 
pessoa com deficiência. Organização dos tempos e espaços escolares. A infância como tempo de 
formação. A experiência social dos alunos e o cotidiano. Saberes e práticas voltadas para o 
desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais; O desenvolvimento 
curricular: Planejamento da ação didática e o Projeto Pedagógico; Escola como espaço de formação 
continuada e aperfeiçoamento profissional; Concepção sobre os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem; Organização dos conteúdos de aprendizagem; Finalidades da educação. Plano 
Nacional da Educação 
 
 
- Quaisquer informações ou dúvidas, poderão ser esclarecidas pela Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, pelo telefone (55) 3753 – 1106, em 
horário de expediente da Prefeitura Municipal. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES/RS, 03 DE 
MARÇO DE 2021. 

 
____________________________ 

GILMAR WEBER TOLFO 
Prefeito Municipal 
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