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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
Edital n.º 03/2019 - retificação 

 
O Prefeito de Alvorada do Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas no Edital nº 01/2019, em conformidade com a Constituição Federal, Leis Municipais 656/2011, 812/2015, 
813/2015, 814/2015 e 819/2015e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora 
de Concurso, nomeada através do Decreton° 074/2019, resolve,TORNAR PÚBLICO a retificação do Edital nº 01/2019. 

 
ONDE SE LÊ: 
Edital de abertura n.º 01/2019 
ANEXO II – Dos Conteúdos Programáticos 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

GUARDIÃO DO ABRIGO 
Técnicas e Métodos de Segurança e Vigilância. Normas de fiscalização das áreas de acesso a edifícios municipais. Regras de 
Segurança. Equipamentos de Proteção. Relacionamento interpessoal. Ética profissional. Conhecimentos elementares sobre 
funcionamento de instalações elétricas e hidráulicas. Atitudes diante de incêndios e uso de equipamentos de prevenção. Noções de 
primeiros socorros. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho. Controle de entrada e saída de veículos em estacionamentos de repartições públicas. Relacionamento no Ambiente de 
Trabalho: com os superiores, com os colegas e com o público em geral. 

 
 

LEIA-SE: 
Edital de abertura n.º 01/2019 
ANEXO II – Dos Conteúdos Programáticos 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

GUARDIÃO DO ABRIGO 
Estatuto da criança do adolescente (ECA). Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Relação 
afetiva criança/adulto. Noções das características de desenvolvimento psico-social da criança e do adolescente. Noções de 
primeiros socorros. Doenças comuns no cotidiano escolar. Combate e prevenção a incêndio. Relações interpessoais. Postura e 
atendimento ao público. Noções Básicas de Higiene e  de Relações Humanas no Trabalho. Noções de higiene e manipulação de 
alimentos. Noções das técnicas de pré-preparo dos alimentos. Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos. 
Operação de equipamentos próprios da cozinha. Noções das enfermidades causadas por alimentos contaminados. Higiene e 
limpeza da cozinha, do refeitório e áreas afins. Serviços de limpeza e varrição. Sistemas e produtos de limpeza. Destinação do lixo. 
Equipamentos para a segurança e higiene. Normas de segurança. Noções gerais de organização e o uso correto do material de 
limpeza e seu armazenamento em local próprio e adequado. 

 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
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