RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO
CONCURSO DE TAUÁ - EDITAL 003/2019
1.
RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS REGIONAIS/GERAIS:
Nº Questão Parecer
23

2.

DEFERIDO: A banca reconhece um erro na marcação do gabarito, que será alterado para
da C para a alternativa A.

RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Nº Questão Parecer
31
DEFERIDO: A questão será anulada.
32

DEFERIDO: A questão será anulada.

33

DEFERIDO: A questão será anulada.

36

INDEFERIDO: A alternativa correta prevalece a letra “C”; Como atrativos culturais o
município de Tauá possui três sítios paleontológicos e 15 arqueológicos, que podem ser
visitados, porém só podem ser explorados por pesquisadores profissionais e cadastrados.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tauá

40

INDEFERIDO: Segundo consta no referido edital;EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO N,9 003/2019
... OS CARGOS E SEUS RESPECTIVOS CONTEÚDOS Agente de Cidadania
Lei 11.340/2006 Lei Maria da Penha, Lei 8.069/1990 ECA, Lei 10. 741/2003 Estatuto do idoso,
Estrutura geral da segurança publica (Atribuições das policiais, Federal, Civil, Militar e Guarda
municipal).
São atribuições de um agente de cidadania que solicita a questão:
Campo de atuação
Trabalha em nome das Prefeituras e das Secretarias Municipais.
Exigências
Para concorrer ao cargo, o agente necessita ter ensino médio completo e um curso de:
cuidadores de crianças, infantil, idosos, geriátrico, adultos, pessoas, ou algo similar com
carga horária mínima de 80 horas.
Entre suas funções estão: atender e orientar a população – que está em condições de
vulnerabilidade social, física e psíquica – além de encaminhá-los aos serviços de assistência
social e saúde. Auxiliar no planejamento e executar/monitorar as atividades relacionadas ao
atendimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Participar ativamente da vida,
diariamente e socialmente, das pessoas que precisam ser atendidas com relação aos
cuidados de higiene, alimentação, saúde, e entre outros necessários. Atender princípios e
diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), assim como normas e resoluções
vigentes. Por fim, executar outras tarefas correlatas, conforme os programas estabelecidos
pelas políticas públicas.
https://www.novaconcursos.com.br/portal/cargos-publicos/o-que-faz-agente-cidadania/

