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 Prefeitura Municipal de Santos 
Estância Balneária 

Secretaria Municipal de Administração 
Departamento de Recursos Humanos 

Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento de Pessoal 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

Edital nº 013/2006-COFORM/DRH/SEAD  
 

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
 

A Secretaria Municipal de Administração, através do Departamento de Recursos 
Humanos, faz saber que fará realizar, sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal – IBAM, Concurso Público para provimento dos cargos de 
Arquiteto, Bibliotecário, Biólogo, Engenheiro, Engenheiro Agrônomo, Fiscal de Obras, 
Geógrafo, Geólogo e Historiador, conforme autorização contida no processo 
administrativo nº 16.709/2005-51, de acordo com as Instruções Especiais que ficam 
fazendo parte integrante deste Edital, que será homologado, à medida que se 
encerrar o processo classificatório, pelo Secretário Municipal de Administração. 
 
 

Instruções Especiais 
 
  
I – Das Disposições Preliminares 
 
 
1.- Os cargos, os códigos de opção, a remuneração, a carga horária semanal, o 
número de vagas, a escolaridade/pré-requisitos e o valor da inscrição estão 
estabelecidos no Anexo I deste Edital. 
 
2.- A descrição sumária das atribuições dos cargos deste Concurso constam  no 
Anexo II deste Edital.  
 
3.- O concurso destina-se ao provimento de cargos vagos e formação de cadastro 
reserva para os cargos que vierem a vagar ou forem criados no prazo de validade do 
presente concurso. 
 
4.- Os vencimentos dos cargos correspondem ao Padrão fixado na Tabela de 
vencimentos dos Cargos Efetivos do Quadro Permanente do Município de Santos, 
observada a proporcionalidade da jornada de trabalho. 
 
5.- A nomeação, a posse e o exercício dos cargos serão regidos pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos Municipais de Santos -  Lei Municipal nº 4.623/84 e alterações 
subseqüentes. 
 
 
II – Das Inscrições 
 
 
1.- A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação as quais não poderá 
alegar desconhecimento. 

1.1.- Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no 
sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de 
todos os requisitos exigidos para o Concurso. 
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2.- O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a 
habilitação no concurso e no ato da posse do cargo, irá satisfazer as seguintes 
condições: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12 da Constituição Federal; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; 
d) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; 
e) possuir escolaridade/pré-requisitos exigidos para o cargo; 
f) não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, 
achando-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 
g) submeter-se, por ocasião da nomeação, ao exame médico pré-admissional, de 
caráter eliminatório, a ser realizado pela Seção de Perícias Médicas – 
SEPEM/DESMET/SEAD, para constatação de aptidão física e mental; 
h) não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou 
função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal; 
i) conhecer, atender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste Edital, 
das quais não poderá alegar desconhecimento. 
 2.1- No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências 
contidas no item 2, deste Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação quando da 
convocação para ingresso no quadro de servidores públicos municipais, sob pena de 
desclassificação automática, não cabendo recurso.  
 
3.- As inscrições ficarão abertas, através da Internet, de acordo com o item 5 deste 
Capítulo, no período de 22/03 a 10/04/2006 até às 20:30 h (horário de Brasília) e nas 
agências do BANCO BANESPA a seguir relacionadas, no período de 22/03 a 
11/04/2006, nos seus respectivos horários de expediente:  
 
BERTIOGA 
Av. Anchieta, nº 103, Centro – Bertioga. 
 
CUBATÃO 
Av. 9 de Abril, nº 2.099, Centro – Cubatão. 
 
GUARUJÁ: 
AG. CENTRO 
Av. Leomil, nº 452, Centro – Guarujá. 
AG. VICENTE DE CARVALHO 
Av. Thiago Ferreira, nº 676, Vila Alice – Guarujá. 
 
ITANHAÉM 
Av. Rui Barbosa, nº 67, Centro – Itanhaém. 
 
MONGAGUÁ 
Av. Marina, nº 376, Centro – Mongaguá. 
 
PERUÍBE 
Rua Prof. Rosa Emília Neves Costa, nº 88, Centro – Peruíbe. 
 
PRAIA GRANDE 
Av. Presidente Costa e Silva, nº 502, Boqueirão – Praia Grande. 
 
SANTOS: 
AG. BOQUEIRÃO 
Av. Epitácio Pessoa, nº 71, Boqueirão – Santos. 
AG. CENTRO 
Praça Visconde de Mauá, nº 20, Centro – Santos. 
AG. COLISEU  
Rua Brás Cubas, nº 119, Vila Nova – Santos. 
AG. GONZAGA 
Rua Galeão Carvalhal, nº 35, Gonzaga – Santos. 
AG. PONTA DA PRAIA 
Av. Afonso Pena, nº 642, Ponta da Praia – Santos. 
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AG. VILA MATHIAS 
Av. Senador Feijó, nº 395, Vila Mathias – Santos. 
 
SÃO VICENTE 
Praça Coronel Lopes, nº 1,2 e 5, Centro – São Vicente. 
 
4.- Para inscrever-se nas agências do BANCO BANESPA, o candidato deverá, no 
período das inscrições: 

4.1.- Apresentar-se nas agências do banco BANCO BANESPA, relacionadas no 
item 3, deste Capítulo, e: 

a) adquirir o Material de Inscrição contendo o Edital de Abertura de 
Inscrições, Programas e Ficha de Inscrição, referente ao Concurso 
Público, ao custo de R$ 3,00 (três reais); 
b) ler as informações relativas ao Concurso Público, preencher a Ficha 
de Inscrição e assinar o requerimento constante do verso da Ficha de 
Inscrição; 
c) estar munido de documento de identidade. São considerados 
documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo 
Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de 
Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por 
Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como 
documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, 
OAB, CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem 
como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei 
nº 9.503/97), que deverá também ser apresentado no dia da prova; 
d) entregar a Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada, 
frente e verso; 
e) pagar a importância indicada no Anexo I, a título de ressarcimento 
de despesas com material e serviços. 

4.1.1.- A ficha será retida pela agência do BANCO BANESPA após sua 
autenticação. 

4.2.- O pagamento da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro e em cheque do 
próprio candidato. Os pagamentos efetuados em cheque somente serão 
considerados quitados após a respectiva compensação.  

4.2.1.- Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, 
considerar-se-á automaticamente sem efeito a inscrição. 

4.3.- O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de 
inscrição, arcando o candidato com as eventuais conseqüências de erros de 
preenchimento daquele documento. 

 
5.- Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.ibam-concursos.org.br durante o período das inscrições, através dos links correlatos 
ao concurso público e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

5.1.– Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição e 
transmitir os dados via Internet; 
5.2.– Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição, a título de ressarcimento 
de despesas com material e serviços, da Internet e bancárias, de acordo com as 
instruções constantes no endereço eletrônico, até a data limite para encerramento das 
inscrições; 
5.3.– O candidato que realizar sua inscrição via Internet poderá efetuar o pagamento do 
valor da inscrição por boleto bancário, pagável em qualquer banco. 

5.3.1. – O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.ibam-
concursos.org.br deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, 
após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 

5.4.– A partir de 20/04/2006 o candidato deverá conferir no endereço eletrônico do 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) se os dados da inscrição efetuada 
pela Internet foram recebidos e o valor da inscrição foi pago.  

5.4.1.–  No período de 28 de abril a 05 de maio de 2.006, das 10:00h às 16:00h,  
haverá plantão de atendimento no posto do IBAM, localizado no Teatro Municipal de 
Santos, sito à Av. Senador Pinheiro Machado, nº 48, Vila Mathias – Santos, para 
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dirimir dúvidas quanto à convocação. 
5.5.- As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a 
comprovação do pagamento do valor da inscrição. 
5.6.- As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após a 
data do encerramento das inscrições, não serão aceitas. 
5.7.- O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia do documento de 
identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais 
no ato da inscrição, sob as penas da lei. 
5.8.- O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e a Prefeitura Municipal de 
Santos não se responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não recebidas 
por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento 
de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados. 
5.9.- O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não 
efetivação da inscrição. 

 
6.- Ao se inscrever o candidato deverá indicar, na ficha de inscrição ou no formulário de 
inscrição via Internet, o código da opção do cargo para o qual pretende concorrer, conforme 
tabela constante no Anexo I deste Edital. 
 6.1.- O candidato que deixar de indicar, na ficha de inscrição ou no formulário de inscrição 
via Internet, o código da opção do cargo ou fizer indicação de código inexistente terá sua 
inscrição cancelada. 
 
7.- Ao inscrever-se no concurso, é recomendável ao candidato observar atentamente 
as informações sobre a aplicação da provas (Capítulo V, item 1), uma vez que só 
poderá concorrer a um cargo por período de aplicação das provas. 
 7.1- O candidato que efetivar mais de uma inscrição por período de aplicação 

de provas terá a(s) primeira(s) inscrição(ões) cancelada(s). Não sendo 
possível identificar a(s) primeira(s) inscrição(ões) efetivada(s) todas serão 
canceladas. 

 
8.– As informações prestadas na ficha de inscrição/formulário de inscrição via 
Internet serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à Prefeitura 
Municipal de Santos e ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) o 
direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher esse documento 
oficial de forma completa, correta e legível e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 
 
9.- Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do código da 
opção de cargo, bem como não haverá devolução da importância paga em hipótese 
alguma. 
 
10.- A inscrição dos candidatos que são beneficiados pelo Decreto Municipal nº 3.440, 
de 22 de outubro de 1999, e pela Lei Complementar Municipal nº 412, de 21 de 
setembro de 2000, deverão ser realizadas na Seção de Ingresso, Acesso e 
Movimentação de Pessoal, da Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento de 
Pessoal, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 
Administração da Prefeitura Municipal de Santos, no posto sito à Av. Senador 
Pinheiro Machado, nº 48, Vila Mathias – Santos, das 10:00h às 16:00h. 
  
11.- Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-
símile, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas 
neste Edital. 
 
12.- Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem 
rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 
 
13.- O candidato não portador de deficiência que necessitar de condição especial 
para realização da prova deverá solicitá-la no período destinado às inscrições (de 
22/03 a 11/04), junto ao posto de atendimento do IBAM, localizado no Teatro 
Municipal de Santos, sito à Av. Senador Pinheiro Machado, nº 48, Vila Mathias – 
Santos, das 10:00 às 16:00 horas.  
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13.1.- O candidato que não o fizer até o término das inscrições, seja qual for o 
motivo alegado, poderá não ter a condição atendida.  
13.2.- O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de 
viabilidade e razoabilidade do pedido. 
 

14.- A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das 
provas, deverá levar um acompanhante que ficará em sala reservada e que será 
responsável pela guarda da criança. 

14.1.- Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de 
duração de prova. 

 
III – Das Inscrições para portadores de deficiência 
 
1.- Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas 
que lhe são facultadas no inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 
37 do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei 
Federal nº 7.853/89 e da Lei Municipal nº 1.206/92 é assegurado o direito da inscrição 
para os cargos em concurso, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência 
de que são portadoras. O candidato portador de deficiência concorrerá às vagas 
existentes, que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do concurso, 
por opção de cargo, sendo reservado o percentual de 10% (dez por cento). 

 1.1.- Para as vagas que surgirem ou que forem criadas no prazo de validade 
do concurso, a cada 10 (dez) cargos vagos será nomeado 1 (um) candidato da 
lista específica de portadores de deficiência, por ordem de classificação. 

 
2.- Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas 
categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações. 

 
3.- As pessoas portadores de deficiência, resguardadas as condições especiais 
previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, 
participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os 
demais candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo, §1º e §2º, deverão ser 
requeridos por escrito, durante o período das inscrições, junto ao posto de 
atendimento do IBAM, localizado no Teatro Municipal de Santos, sito à Av. Senador 
Pinheiro Machado, nº 48, Vila Mathias – Santos, do dia 22/03 ao dia 11/04 das 10:00 
às 16:00 horas. 

4.- O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, 
especificando-a na ficha de inscrição/formulário de inscrição via Internet e, no 
período das inscrições, deverá protocolar no posto de atendimento do IBAM, (no 
período e horário mencionado no item anterior) localizado no Teatro Municipal de 
Santos, sito à Av. Senador Pinheiro Machado, nº 48, Vila Mathias – Santos, os 
documentos a seguir: 

a) Laudo médico original e expedido no prazo de 90 (noventa) dias antes do 
término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, 
inclusive para assegurar previsão de adaptação da prova, informando também 
o seu nome, documento de identidade (R.G.), número do C.P.F. e opção do 
cargo; 

b) O candidato portador de deficiência visual, além do envio da documentação 
indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito, até o término das 
inscrições, a confecção de prova especial em BRAILE ou AMPLIADA, 
especificando o tipo de deficiência; 

4.1.- Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial serão 
oferecidas provas no sistema BRAILE e suas respostas deverão ser transcritas 
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também em BRAILE. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no 
dia da aplicação da prova, reglete e punção podendo, ainda, utilizar-se de 
soroban. 

4.2.- Os candidatos que, não atenderem dentro do prazo do período das 
inscrições, aos dispositivos mencionados no: 

4.2.1- Item 4 – letra “a” - serão considerados como não portadores de 
deficiência. 

4.2.2.- Item 4 – letra “b” – não terão a prova preparada, sejam quais 
forem os motivos alegados. 

 
5.- O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme 
instruções constantes neste capítulo, não poderá interpor recurso em favor de sua 
condição. 

 
6.- Serão publicadas duas listagens de candidatos aprovados, em ordem 
classificatória: uma com os deficientes e outra com todos os demais aprovados no 
Concurso Público. 
 
7.- Os candidatos portadores de deficiência deverão submeter-se, quando 
convocados, a exame médico a ser realizado pela Seção de Perícias Médicas – 
SEPEM/DESMET/SEAD -, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do 
candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o 
exercício do cargo, observada a legislação aplicável à matéria. 
 
8.- Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, o nome do 
candidato será excluído da listagem correspondente. 

8.1.- O candidato que for julgado pela Seção de Perícias Médicas inapto para 
o exercício do cargo, em razão da deficiência incompatibilizar-se com o 
exercício das atividades próprias do cargo, será desclassificado do concurso. 

 
9.- Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a portadores de 
deficiência, estas serão preenchidas pelos demais concursados, com estrita 
observância da ordem classificatória. 
 
10.- A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo 
implicará a perda do direito a ser nomeado para as vagas reservadas a deficientes. 
 
11.- O laudo médico apresentado terá validade somente para este concurso e não 
será devolvido. 
 
12.- Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para 
justificar a concessão de aposentadoria ou readaptação. 
 
 
IV – Das Provas  
 
1.- O concurso para os cargos de Arquiteto, Bibliotecário, Biólogo, Engenheiro, 
Engenheiro Agrônomo, Fiscal de Obras, Geógrafo, Geólogo  e Historiador, constará 
de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e de Títulos, de 
caráter classificatório. 
 
2.- A prova objetiva constará de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha com 
4(quatro) alternativas, abrangendo os seguintes conteúdos: 

• Conhecimentos Gerais. 
• Conhecimentos Específicos. 

 
3.- As provas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos versarão sobre 
o Programa constante do Anexo III deste Edital. 
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4.- Para todos os cargos serão considerados Títulos apenas os especificados no 
quadro constante do Capítulo VII deste Edital. 
 
 
V – Da Prestação das Provas  
 
1.- A aplicação das provas objetivas para todos os cargos está prevista para 
07/05/2006 e serão realizadas na cidade de Santos-SP. 

1.1.- As provas objetivas serão aplicadas no mesmo dia, nos seguintes 
períodos: 
 1.1.1.- No período da manhã: cargo de Fiscal de Obras; 
 1.1.2.- No período da tarde: cargos de Arquiteto, Bibliotecário, Biólogo, 

Engenheiro, Engenheiro Agrônomo, Geógrafo, Geólogo e Historiador. 
 
1.2.- A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de 
locais adequados à realização das mesmas. 
1.3.- Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares 
adequados existentes nas escolas localizadas na cidade de Santos-SP, o 
IBAM reserva-se o direito de alocá-los em cidades próximas à determinada 
para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer 
responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. 
1.4.- Havendo alteração da data prevista, as provas deverão ocorrer em 
sábados, domingos ou feriados. 

 
2.- A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados 
oportunamente através de Editais de convocação para as provas a serem publicados 
no Diário Oficial de Santos e através de cartões informativos que serão 
encaminhados por intermédio dos Correios. Para tanto, é fundamental que o endereço 
constante na ficha de inscrição esteja completo e correto, inclusive com indicação de 
CEP. 

2.1.- Não serão postados os cartões informativos de candidatos cujo endereço 
na ficha de inscrição esteja ilegível e/ou incompleto ou sem indicação de CEP. 
2.2.- A comunicação feita por intermédio dos Correios não tem caráter oficial, 
sendo meramente informativa. O candidato deverá acompanhar no Diário 
Oficial de Santos a publicação do Edital de Convocação para realização das 
provas. 
 2.2.1.- O envio de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda 

que extraviada ou por qualquer motivo não recebida, não desobriga o 
candidato do dever de consultar o Edital de Convocação para as 
provas. 

 
3.- O candidato que não receber o cartão informativo até o 3º (terceiro) dia que 
antecede a aplicação das provas, deverá: 
a) consultar o sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal: 
www.ibam-concursos.org.br ou entrar em contato com o Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal através de correio eletrônico: ibamsp@ibam.org.br  
b) Dirigir-se à Prefeitura Municipal de Santos, Praça Visconde de Mauá, s/nº, térreo – 
Centro – Santos – SP, para verificar, em listas afixadas no quadro de avisos, o 
horário e o local definidos para realização de sua prova. 
c) Dirigir-se ao Posto de Atendimento localizado no Teatro Municipal de Santos, sito à 
Av. Senador Pinheiro Machado, nº 48, Vila Mathias – Santos, até dia 05 de maio das 
10:00 às 16:00 horas. 

 
 
4.- Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no 
local e no horário constantes das listas afixadas, no cartão informativo e no sítio 
eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). 
 
5.- Os eventuais erros de digitação, verificados no cartão informativo enviado ao 
candidato, quanto a nome, número do documento de identidade, sexo, data de 
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nascimento, etc. deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas em 
formulário específico. 
 
6.- Caso haja inexatidão na informação relativa a opção de cargo ou e/ou a condição 
de portador de deficiência, o candidato deverá, nos dias destinados ao plantão de 
atendimento, citado no Capítulo II, item 5.4.1., efetivar as alterações necessárias. 

6.1.- A alteração de opção de cargo somente será processada, na hipótese de 
que o dado expresso pelo candidato em sua ficha de inscrição tenha sido 
transcrito erroneamente para o cartão informativo, nas listas afixadas e sítio 
eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). 
6.2.- Não será admitida troca de opção de cargo. 
6.3.- O candidato que não entrar em contato com o IBAM, no prazo mencionado, 
será o exclusivo responsável pelas conseqüências advindas de sua omissão. 

 
7.- Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando 
documento que bem o identifique, necessariamente, o mesmo documento 
apresentado no ato da inscrição, conforme item 4.1, letra “c”, do Capítulo II deste 
Edital. 

7.1.- Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitirem, com clareza, a identificação do candidato. 
7.2- Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização 
das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou 
furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão 
digital em formulário próprio. 

 
8. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 

8.1.- O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a 
realização da prova como justificava de sua ausência.  
8.2.- O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará a eliminação do Concurso Público. 

 
9.- O Instituto Brasileiro de Administração Pública (IBAM), objetivando garantir a 
lisura e a idoneidade do Concurso Público – o que é de interesse público e, em 
especial dos próprios candidatos – bem como a sua autenticidade, solicitará aos 
candidatos, quando da aplicação das provas, o registro de sua assinatura em campo 
específico na folha de respostas, bem como de sua autenticação digital.  
 
10. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de 
respostas personalizada, único documento válido para a correção das provas. O 
preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato 
que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na 
capa do caderno de questões e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá 
substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

10.1.- Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de 
respostas serão de inteira responsabilidade do candidato. 
 

11.-  O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha. 
11.1.- O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova 
Objetiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
11.2.- Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
11.3.- Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta 
ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, 
impressos ou quaisquer anotações. 

 
12.- Motivará a eliminação do candidato do concurso público, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas 
definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao concurso, nos comunicados, nas 
instruções aos candidatos e/ou nas instruções constantes da Prova, bem como o 



 9

tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das 
provas. 
 
13.- Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a)apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões, 
inadmitindo-se qualquer tolerância; 
b)não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 
c)não apresentar o documento que bem o identifique; 
d)ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
e)ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do início das 
provas; 
f)ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais 
não permitidos, sem autorização; 
g)estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
h)lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
i)não devolver integralmente o material recebido, caso se ausente antes do 
horário mínimo mencionado no item 14.1; 
j)for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de 
livros, notas ou impressos não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 
k)estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico 
ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), 
bem como protetores auriculares; 
l)perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido; 
13.1.- O candidato que estiver portando equipamento eletrônico, como os indicados na 
alínea “k”, terá o aparelho desligado. 
13.2.- Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do 
candidato do local de realização das provas. 
13.3.- O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por 
perda ou extravio de documentos ou objetos ocorrido no local de realização das provas, 
nem por danos neles causados. 
 

14.- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas 
devidamente assinada e identificada com sua identificação digital. 
 14.1.Para levar seu Caderno de Questões o candidato somente poderá deixar o 

local onde serão aplicadas as provas depois de decorrida uma hora e meia 
do início das provas. 

 14.2. Por razão de segurança, os Cadernos de Questões somente serão 
entregues aos candidatos no local de aplicação das provas, na forma 
descrita no item anterior. 

 
15.- No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal procederá à inclusão do candidato, mediante a 
apresentação do comprovante de inscrição autenticado pelo BANCO BANESPA ou boleto 
bancário com comprovação de pagamento, com o preenchimento de formulário específico. 

15.1.- A inclusão de que trata o item 15 será realizada de forma condicional e será 
analisada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, na fase do Julgamento das 
Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição. 
15.2.- Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 15, a mesma será 
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

 
16.- Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou 
grafológico, a utilização de processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será 
automaticamente eliminado do Concurso. 
 
17.- Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova. 
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18.- Em hipótese alguma será deferido o pedido de vista das provas, seja qual for o motivo 
alegado. 
 
19.-  Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local e horário 
determinados. 
 
 
VI – Do Julgamento da Prova Objetiva  
 
1.- As provas serão avaliadas na escala de 0(zero) a 100(cem) pontos e tem caráter 
eliminatório. 
 
2.- As provas terão no total 40 (quarenta) questões, considerando-se 2,5 (dois e 
meio) pontos por questão. 

2.1.- Cada questão apresentará 4 (quatro) alternativas, sendo que apenas uma 
será considerada correta. 
2.2.- Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos 
a todos os candidatos presentes à prova. 
   

3.- Considerar-se-á habilitado o  candidato que obtiver total de pontos igual ou 
superior a 50% (cinqüenta por cento) de acertos na prova. 
 
4.- O candidato não habilitado será excluído do concurso. 
 
VII – Da Prova de Títulos 
 
1.- Serão analisados e concorrerão à contagem de pontos por títulos os candidatos 
habilitados nas provas objetivas.  
 
2.- Serão considerados como títulos apenas os  relacionados na tabela abaixo, 
limitada a pontuação total da prova de títulos ao valor máximo de 10(dez) pontos, 
desde que relacionados com o cargo pretendido. 

2.1- Na somatória dos títulos de cada candidato, os pontos excedentes serão 
desprezados. 
2.2- Não será computado como título o curso de especialização que se 
constituir pré-requisito para a inscrição no concurso. 

 

TÍTULOS V.UNIT. 
(pontos) 

V.MÁX. 
(pontos) COMPROVANTES 

Doutor em área relacionada 
ao cargo pretendido  5,0 5,0 

Diploma e/ou 
certificado/certidão 
acompanhados de 
Histórico Escolar 

Mestre em área relacionada 
ao cargo pretendido 2,5 2,5 

Diploma e/ou 
certificado/certidão 
acompanhados de 
Histórico Escolar 

Curso de Especialização, 
Nível Superior – Latu-Sensu 
com carga horária mínima 
de 360 horas, relacionados 

com a área do cargo 
pretendido 

1,0 3,0 

Diploma e/ou 
certificado/certidão 
acompanhados de 
Histórico Escolar 

 
3.- Após a publicação dos resultados das provas objetivas, os candidatos habilitados 
serão convocados em Edital específico e terão 03(três) dias úteis para apresentar 
títulos, conforme tabela, na Seção de Ingresso, Acesso e Movimentação de Pessoal, 
da Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento de Pessoal, do Departamento de 
Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal 
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de Santos, em local e horários a serem definidos oportunamente e informados através 
do Diário Oficial de Santos. 

3.1.- Somente serão aceitos títulos apresentados pelo próprio candidato, mediante 
a apresentação do documento de identidade original. 

3.1.1.- Será permitida a apresentação dos títulos por procurador, mediante 
apresentação e entrega do competente mandato, acompanhado de cópia 
autenticada de documento de identidade do candidato e apresentação da 
cédula de identidade (RG) do procurador. 

3.1.2.- Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato, que 
ficará retida. 

3.2.- Os Diplomas e/ou certificados/certidões de conclusão dos cursos, 
acompanhados do histórico escolar, devidamente registrados, deverão ser 
expedidos por Instituição Oficial de Ensino reconhecida e conter o carimbo e 
identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento, 
emitidos em papel timbrado da Instituição. 

 3.2.1.- É vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher 
todas as condições previstas neste capítulo. 

 
4.- Na entrega de Títulos não serão aceitos protocolos dos documentos, os quais 
deverão ser apresentados em cópias reprográficas acompanhadas de original, para 
serem rubricadas pelo receptor. Não serão aceitas cópias sem a apresentação do 
original. 
 
5.- Os candidatos deverão apresentar os respectivos títulos em envelope identificado 
com nome por extenso, número do documento de identidade e número da inscrição no 
concurso, acompanhado de relação em 2 (duas) vias sem rasuras ou emendas, 
assinada, em que será descrito cada título. 

5.1.- A segunda via de relação de títulos, com o carimbo do órgão recebedor e 
assinatura do funcionário responsável pelo recebimento dos documentos, será 
devolvida ao candidato após a  conferência. 

 
6.- Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de 
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 
 
7.- Não serão recebidos títulos apresentados fora do prazo, local e horário 
estabelecidos ou em desacordo com o disposto neste capítulo. 
 
8.- Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos 
títulos constantes da tabela apresentada, o candidato terá anulada a respectiva 
pontuação e, comprovada a culpa do mesmo, será excluído do concurso. 
 
9.- A avaliação dos títulos será feita pela Prefeitura Municipal de Santos e o seu resultado será 
divulgado através de publicação no Diário Oficial de Santos. 
 
VIII – Da Classificação dos Candidatos  
 
1.- Para todos os cargos, a pontuação final dos candidatos habilitados será igual à 
soma dos pontos obtidos na prova objetiva somada aos pontos obtidos na contagem 
dos Títulos. 
 
2.- Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, em 
listas de classificação para cada cargo. 
 
3.- Serão publicadas duas listagens de candidatos habilitados no concurso público, 
por cargo, em ordem classificatória: uma com todos os  candidatos, inclusive os  
portadores de deficiência, e outra somente com os portadores de deficiência. Da 
publicação no Diário Oficial de Santos constarão apenas os nomes e a pontuação 
dos candidatos habilitados para os cargos do presente concurso. 
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4.- Para fins de desempate será considerado o disposto no artigo 14, da Lei Municipal 
4.623/84, tendo preferência o candidato: 

a)portador de deficiência física - nos termos da Lei Municipal nº 1.206/92, 
casado, separado, divorciado ou viúvo, que tiver filhos; 
b)casado, separado, divorciado ou viúvo, que tiver o maior número de filhos; 
c)casado, portador de deficiência física; 
d)casado; 
e)solteiro, portador de deficiência física, que tiver filhos reconhecidos; 
f)solteiro que tiver filhos reconhecidos; 
g)solteiro portador de deficiência física; 

 h)mais idoso. 
4.1.- Não serão considerados, para esse efeito, os filhos maiores e os que 
exerçam qualquer atividade remunerada. 
4.2.- Não será considerado, para esse efeito, o estado de casado, desde que 
ambos os cônjuges sejam servidores públicos. 

 

5.- Persistindo o empate, terá preferência o candidato com: 
a) melhor desempenho na parte de conhecimentos específicos da prova 
objetiva; 
b) maior pontuação na prova de títulos. 

 

6.- Havendo o idoso em condição de empate, o desempate se dará em função da 
idade, conforme o parágrafo único do artigo 27, da Lei Federal nº 10.741/2003. 
 
7.- Não será fornecida informação relativa a resultado de provas e resultado final via 
telefone. 
 
IX – Dos Recursos  
 
1.- O candidato poderá interpor recurso relativo a cada etapa do Concurso Público:  

a) aplicação das provas, questões das provas e gabaritos preliminares;  
b) resultado das provas; 
c) contagem de Títulos; 
1.1.- O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis após a 
concretização do evento que lhes disser respeito, tendo como termo inicial o 1º dia útil 
subseqüente à data do evento a ser recorrido ou da publicação dos resultados no Diário 
Oficial de Santos. 
1.2.- Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado 
para a fase a que se referem. 
1.3.- Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada etapa do concurso, 
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor. 

  

2.- Os candidatos deverão protocolar o recurso em 2 (duas) vias (original e cópia). Os recursos 
deverão ser digitados ou datilografados. Cada questão ou item deverá ser apresentado em 
folha separada, identificada conforme modelo a seguir.  

Modelo de Identificação de Recurso 

 Concurso:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 
 Candidato:__________________________________________________ 
 Nº do Documento de Identidade:_________________________________ 
 Nº de Inscrição:______________________________________________ 
 Cargo:_____________________________________________________ 
  Nº da Questão:_________ (apenas para recursos sobre o item 1, "a") 
 Fundamentação e argumentação lógica:  
 Data: _____/_____/_____ 
 Assinatura:_________________________________________________ 
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3.- Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão do Concurso, devendo-se ser entregues e 
protocolizados no posto de atendimento do IBAM, sito à Av. Senador Pinheiro Machado, nº 
48, Vila Mathias – Santos, das 10:00h às 16:00h. 
 3.1.- Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido 

e que possuírem fundamentação e argumentação lógica e consistente, que permita 
sua adequada avaliação. 

 3.2.- Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso 
do questionado. 

 
4.- Não serão aceitos recursos interpostos por via postal,  fac-símile, telex, Internet, 
telegrama ou por qualquer outro meio que não seja o especificado, conforme os itens 
2 e 3 deste Capítulo. 
 
5.- A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
6.- Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo não 
serão avaliados. 
 
7.- O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) 
atribuído(s) a todos os candidatos presentes nas provas, independente de formulação 
de recurso. 

7.1.- Na possibilidade de haver mais de uma alternativa correta por questão, 
serão consideradas corretas as marcações feitas pelos candidatos em qualquer 
uma das alternativas consideradas corretas. 

 
8.- O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados e as provas 
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 
 
9.- Na ocorrência do disposto nos itens 7 e 8, poderá haver, eventualmente, alteração da 
classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer 
a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a prova. 
 
10.- O resultado da análise dos recursos será publicado no Diário Oficial de Santos. 
 
 
X – Do Provimento dos Cargos 
 
1.- Os candidatos habilitados serão nomeados a critério da Administração, conforme o 
número de vagas existentes e seguindo rigorosamente a ordem de classificação final, 
respeitando-se o percentual de 10% das vagas existentes para os candidatos 
portadores de deficiência, conforme a Lei Municipal nº 1.206/92. 
 
2.- A convocação dos classificados para o preenchimento das vagas disponíveis, será 
feita pelo Diário Oficial de Santos, que estabelecerá o horário, dia e local para 
apresentação do candidato. 
 
3.- Perderá os direitos decorrentes do Concurso, não cabendo recurso, o candidato 
que: 

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecido na convocação; 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela 
Prefeitura Municipal de Santos; 
c) Recusar a nomeação, ou consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou 
entrar em exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente. 

 
4.- Somente será investido em cargo público o candidato que for julgado apto física e 
mentalmente  para o exercício do cargo, após submeter-se  ao exame médico pré-
admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado pela Seção de Perícias Médicas – 
SEPEM/DESMET/SEAD, por ocasião da nomeação. 
 
5.- Após a nomeação, no momento da posse, o candidato deverá entregar a 
documentação comprobatória das condições previstas no Capítulo II - Das Inscrições. 



 14

5.1.- É facultado à Prefeitura Municipal de Santos exigir dos candidatos 
nomeados, além da documentação prevista no Capítulo II, outros documentos 
que julgar necessário. 

 
 
XI – Das Disposições Finais  
 
1.- A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita 
aceitação das condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas 
normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para 
a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
2.- A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações 
em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de 
avaliação nas provas do Concurso. 
 
3.- Todos os cálculos de pontuação referentes ao julgamento e à classificação dos candidatos 
serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira 
casa decimal for maior ou igual a cinco. 
  
4.- Não será fornecida informação relativa a resultado de provas e resultado final via 
telefone ou e-mail. 
 
5.- O prazo de validade deste concurso é de 2 (dois) anos, a contar da data de homologação, 
prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal. 
 
6.- A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades 
constatadas no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da 
inscrição, prova ou a nomeação do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem 
administrativas, cível ou criminal cabíveis. 
 
7.- Todos os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e resultados serão 
publicados no Diário Oficial de Santos. 
 
8.- Serão publicados no Diário Oficial de Santos, apenas os resultados dos candidatos que 
lograrem classificação no Concurso. 
 
9.- Cabe à Prefeitura Municipal de Santos o direito de aproveitar os candidatos classificados, 
em número estritamente necessário para o provimento dos cargos vagos existentes e que 
vierem a existir durante o prazo de validade do Concurso, não havendo, portanto, 
obrigatoriedade de nomeação do total dos aprovados. 

9.1.- O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentária e às 
necessidades da Prefeitura Municipal de Santos. 

10.- Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) 
constantes na Ficha/Formulário de Inscrição, o candidato deverá dirigir-se: 
 10.1.- à sala de coordenação do local em que estiver prestando provas e solicitar a 

correção; 
 10.2.- após a realização da Prova Objetiva, alterações devem ser requeridas, 

pessoalmente, na Seção de Ingresso, Acesso e Movimentação de Pessoal, da 
Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento de Pessoal, do Departamento de 
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal 
de Santos, Praça Visconde de Mauá, s/nº, 4º andar, Paço Municipal, Centro, Santos, 
mediante apresentação da cédula de identidade. 

 
11.- É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que 
se expire o prazo de validade do Concurso, para viabilizar os contatos necessários, sob pena 
de quando for nomeado, perder o prazo para tomar posse, caso não seja localizado. 
 
12.- A Prefeitura Municipal de Santos e ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
(IBAM) não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 

a) endereço não atualizado; 
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b) endereço de difícil acesso; 
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou 
endereço errado do candidato; 
d) correspondência recebida por terceiros. 
 

13.- A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou tornar sem efeito a nomeação 
do candidato, desde que verificadas falsidades ou inexatidões de declarações ou informações 
prestadas pelo candidato ou irregularidades na inscrição, nas provas ou nos documentos. 
 
14.- Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da 
convocação dos candidatos para as provas correspondentes, circunstância que será 
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
 
15.- O resultado final do Concurso será homologado pelo Secretário Municipal da 
Administração. 
 
16.- Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à 
habilitação, classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim a publicação do resultado 
final e homologação em órgão de divulgação oficial. 
 
17.- Os casos em que houver omissão ou forem duvidosos serão resolvidos pela Comissão do 
Concurso e, quando for o caso, pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração e pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, no que 
a cada um couber. 
 
18.- As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação para 
posse e exercício correrão às expensas do próprio candidato. 
 
19.- A Prefeitura Municipal de Santos e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes 
a este Concurso. 
 
20.- Outros benefícios concedidos pela Prefeitura de Santos obedecem à legislação municipal 
vigente e variam de cargo para cargo. 
 

 
Santos, 17 de março de 2006 

 
 
 
 

EDGARD MENDES BAPTISTA JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO I 
 

CARGO, CÓDIGO DE OPÇÃO, REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA, NÚMERO TOTAL DE VAGAS, 
NÚMERO DE VAGAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS E 

VALOR DA INSCRIÇÃO 
 
 

Cargo 
Código 

de 
Opção 

Remuneração/ 
carga horária 

semanal 

Nº total 
de 

vagas(1)

Nº de vagas 
reservadas a 
portadores 

de 
deficiência(2) 

Escolaridade/Pré-
requisitos (a serem 

comprovados no ato da 
posse) 

Valor da 
Inscrição(3) 

Arquiteto 301 

R$ 818,11 + 
82,16% PCCS = R$ 

1.490,27, 
equivalente ao nível 

N-O. 40 horas 

19 2 

• Diploma ou 
Certificado de 
conclusão de 
Ensino Superior em 
Arquitetura. 

• Registro 
profissional. 

R$ 48,00 

Bibliotecário 302 

R$ 818,11 + 
82,16% PCCS = R$ 

1.490,27, 
equivalente ao nível 

N-O. 40 horas 

13 2 

• Diploma ou 
Certificado de 
conclusão de 
Ensino Superior em 
Biblioteconomia.  

• Registro 
profissional. 

R$ 48,00 

Biólogo 303 

R$ 818,11 + 
82,16% PCCS = R$ 

1.490,27, 
equivalente ao nível 

N-O. 40 horas 

7 1 

• Diploma ou 
Certificado de 
conclusão de 
Ensino Superior em 
Biologia. 

• Registro 
profissional. 

R$ 48,00 

Engenheiro 
Agrônomo 304 

R$ 818,11 + 
82,16% PCCS = R$ 

1.490,27, 
equivalente ao nível 

N-O. 40 horas 

5 1 

• Diploma ou 
Certificado de 
conclusão de 
Ensino Superior em 
Agronomia. 

• Registro 
profissional. 

R$ 48,00 

Fiscal de 
Obras 310 

R$ 818,11 + 
82,16% PCCS = R$ 

1.490,27, 
equivalente ao nível 

N-O. 40 horas 

45 5 

• Diploma ou 
Certificado de 
conclusão de 
Ensino Superior em 
Engenharia Civil ou 
Arquitetura.  

• Registro 
profissional. 

R$ 48,00 

Geógrafo 311 

R$ 818,11 + 
82,16% PCCS = R$ 

1.490,27, 
equivalente ao nível 

N-O. 40 horas 

2 1 

• Diploma ou 
Certificado de 
conclusão de 
Ensino Superior em 
Geografia.  

• Registro 
profissional. 

R$ 48,00 
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Geólogo 312 

R$ 818,11 + 
82,16% PCCS = R$ 

1.490,27, 
equivalente ao nível 

N-O. 40 horas 

3 1 

• Diploma ou 
Certificado de 
conclusão de 
Ensino Superior em 
Geologia.  

• Registro 
profissional. 

R$ 48,00 

Historiador 313 

R$ 818,11 + 
82,16% PCCS = R$ 

1.490,27, 
equivalente ao nível 

N-O. 40 horas 

2 1 

• Diploma ou 
Certificado de 
conclusão de 
Ensino Superior em 
História. 

• Registro 
profissional. 

R$ 48,00 

 
(1)  Total de Vagas (incluindo-se a reserva para Candidatos Portadores de Deficiência). 
(2)  Reserva de Vagas para Candidatos Portadores de Deficiência, em atendimento ao Decreto Federal nº 3.298/99 e à 
Lei Municipal nº 1.206/92. 
(3) Ao valor da inscrição já estão incluídas as despesas referentes aos serviços do BANCO BANESPA, da Internet e 
bancários, relativas ao recebimento das inscrições: R$ 3,00. 

 
 

ENGENHEIRO 
 

Os cargos em Concurso para Engenheiro destinam-se ao provimento de cargos vagos e à formação de 
Cadastro Reserva para os cargos que vierem a vagar, oriundos de aposentadorias, exoneração, demissão 
ou criação cargos novos durante o decorrer do período de validade do presente concurso.  

 
 

Cargo 
Código 

de 
Opção 

Remuneração/ 
carga horária 

semanal 

Nº total 
de 

vagas(1)

Nº de vagas 
reservadas a 
portadores 

de 
deficiência(2) 

Escolaridade/Pré-
requisitos (a serem 

comprovados no ato da 
posse) 

Valor da 
Inscrição(3) 

Ambiental(4) 305 

Civil 306 

Elétrico 307 

Florestal 308 

Químico 309 

R$ 818,11 + 
82,16% PCCS = R$ 

1.490,27, 
equivalente ao nível 

N-O. 40 horas 

37 4 

• Diploma ou 
Certificado de 
conclusão de 
Ensino Superior em 
Engenharia. 

• Registro 
profissional. 

R$ 48,00 

 
(1)  Total de Vagas (incluindo-se a reserva para Candidatos Portadores de Deficiência). 
(2)  Reserva de Vagas para Candidatos Portadores de Deficiência, em atendimento ao Decreto Federal nº 3.298/99 e à 
Lei Municipal nº 1.206/92. 
(3) Ao valor da inscrição já estão incluídas as despesas referentes aos serviços do BANCO BANESPA, da Internet e 
bancários, relativas ao recebimento das inscrições: R$ 3,00. 
(4) Para esta área é necessária graduação em Engenharia e especialização em Engenharia Ambiental, 
registrada no Conselho Regional de Engenharia. 
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ANEXO II 
 

Descrição Sumária das Atividades 
 
ARQUITETO: Elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e planos urbanísticos 
básicos, bem como acompanhar e orientar sua execução; subsidiar a elaboração de 
laudos de avaliação e descrições de imóveis. 
 
BIBLIOTECÁRIO: Organizar, dirigir e coordenar a execução de serviços de 
documentação, classificação e catalogação de manuscritos, livros, mapas e 
publicações. 
 
BIÓLOGO: Formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e 
aplicada em zoologia, botânica, ecologia, educação ambiental e biologia marinha e 
assuntos relacionados à preservação ambiental, executando ou coordenando direta 
ou indiretamente as atividades desses trabalhos. 
 
ENGENHEIRO: Estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia, bem como 
coordenar e fiscalizar sua execução. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO: Planejar, desenvolver e supervisionar projetos 
destinados à implantação e manutenção das áreas verdes do Município. 
 
FISCAL DE OBRAS: Fiscalizar e vistoriar obras e instalações prediais e industriais 
executadas no Município, verificando se estão de acordo com as normas pertinentes 
desde a aprovação do projeto até a concessão do “Habite-se”. 
 
GEÓGRAFO: Fazer a fiscalização ambiental, analisando projetos, verificando 
degradação de áreas para garantir a preservação do meio ambiente. 
 
GEÓLOGO: Realizar estudos e investigações sobre a estrutura e história da crosta 
terrestre, verificando situações de risco das áreas e tomando as medidas necessárias 
para prevenção de desmoronamentos e queda de barrancos. 
 
HISTORIADOR: Levantar, organizar e manter documentação, plantas e outros 
materiais de interesse da Prefeitura e Câmara Municipal, possibilitando a consulta de 
pessoas interessadas; realizar pesquisas relativas à história e à cultura da região 
buscando preservar o Patrimônio Histórico. 
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ANEXO III 
 

Programas 
 
Conhecimentos Gerais 
Português: Conhecimento da norma culta da língua na modalidade escrita. Ortografia oficial. 
Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e 
colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. Redação (confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas). Intelecção de texto. 
Raciocínio Lógico: Visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das 
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios; deduzir novas 
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a 
estrutura daquelas relações. As questões desta prova poderão tratar das seguintes áreas: 
estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos. 
Atualidades: Fatos da atualidade. Conhecimentos histórico, geográfico e econômico da cidade 
de Santos. 
Noções de informática: Conceitos básicos de computação e microinformática. 
Conhecimentos em aplicativos e funções do Windows NT, 2000 e XP. Conhecimentos em 
Microsoft Office 97 e 2000. Conhecimentos básicos de banco de dados. Conhecimentos 
básicos de Internet. 
 
 
Conhecimentos Específicos 
 

ARQUITETO 
Direito Urbanístico e Ambiental: Aplicabilidade da legislação urbana e ambiental. 
Ordenamento constitucional da política urbana e ambiental. 
Gestão Ambiental: Conceitos, métodos e práticas. Gestão do patrimônio cultural. 
Gestão do patrimônio natural. Gestão de recursos hídricos. Saneamento e infra-
estrutura. Tratamento de resíduos sólidos. 
Percepção Ambiental: Elementos da estrutura visual das cidades. Imagem, sentido e 
legibilidade. 
Planejamento Urbano e Regional: Densidades. Gestão dos processos de 
Planejamento Urbano e Regional. Instrumentos normativos e sua aplicação. 
Parcelamento do solo. Participação. Plano diretor. Processos ecológicos. Uso e 
ocupação do solo. Zoneamento. 
Sistema Urbano: Acessibilidade e centralidade. Clima e vegetação. Crescimentos e 
bordos dos sistemas urbanos. Dimensões de rendimento da forma urbana. Dinâmica 
populacional. Estrutura urbana. Estrutura urbana da cidade brasileira. Estrutura de 
áreas residenciais. Infra-estruturas urbanas. Sistema de interfaces e fluxos. 
Sustentabilidade. 
 

BIBLIOTECÁRIO 
Fundamentos das Ciências da Informação: Pesquisa: conceitos; abordagens 
quantitativas e qualitativas; pesquisa bibliográfica; Ciência da Informação: contexto na 
sociedade atual; Informação: conceitos e tipologias; Biblioteconomia, Arquivologia, 
Museologia: conceitos básicos; Bibliotecas Especializadas: sua posição no contexto 
brasileiro e perspectivas de desenvolvimento. 
Organização e Tratamento da Informação: Controle bibliográfico dos registros do 
conhecimento; Representação descritiva e temática: políticas, etapas, padrões, 
princípios, processos e produtos. 
Recursos e Serviços de Informação: Documentos técnico-científicos: planejamento, 
elaboração e normalização; Documentos eletrônicos: produção, armazenamento, 
conservação e disseminação. Ética e privacidade dos dados; Tecnologias da 
informação; redes de informação eletrônicas e não eletrônicas; serviços de provisão e 
acesso; comércio eletrônico; Serviço de Informação em unidades especializadas de 
informação; processo de referência; interação usuário X bibliotecário; a entrevista de 
referência; as funções do bibliotecário de referência; educação de usuários; 
Informação especializada em Ciência e Tecnologia: geração, comunicação e uso de 
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informações em ciência e tecnologia, através de canais formais e informais; fontes de 
informação: tipos, características e aplicabilidade. 
Gestão de Sistemas de Informação: Administração: conceitos e funções; 
Administração de recursos humanos, financeiros e materiais; Gestão de recursos 
informacionais: organização dos suportes de informação; organização, preservação, 
controle e segurança do ambiente da unidade de informação; Gestão de serviços 
informacionais: fluxos e processos de trabalho; controle e avaliação de serviços de 
informação; informatização em unidades de informação; Estudo de comunidades e de 
usuários como base para o desenvolvimento de sistemas de informação. 
Pesquisa e desenvolvimento de coleções: políticas e processos de pesquisa; 
Marketing em sistemas de informação: plano de marketing. 
 

BIÓLOGO 
Ecologia e Manejo de Comunidades Terrestres: Teoria e prática da conservação da 
biodiversidade. Destruição, fragmentação e degradação de hábitats. Exploração 
sustentada de populações silvestres. Controle populacional. Indicadores biológicos do 
estado e evolução das comunidades e ecossistemas. Resposta dos ecossistemas ao 
estresse e monitoramento ambiental. Efeito das perturbações naturais e 
antropogênicas sobre a estrutura e funcionamento de comunidades e ecossistemas. 
Restauração de ecossistemas degradados. Estudos de Impacto Ambiental e previsão 
do impacto ecológico. 
Ecologia Aquática ou Ecossistemas aquáticos.  
Bases conceituais: Noções de Ecologia. Conceitos de sistemas e de Ecossistemas. 
Fluxo de energia e ciclagem de materiais em ecossistemas aquáticos. Propriedades 
físicas e químicas da água. Ciclo da água na natureza. Fatores físicos, físico-
químicos e químicos do ambiente aquático. Estrutura de comunidades aquáticas. 
Plâncton, bentos e necton. 
Os ambientes aquáticos e sua caracterização: Caracterização geográfica, física, 
química, biológica e de sua dinâmica: Lagos e lagunas, Bacias hidrográficas, Rios e 
arroios (ou equivalentes), Banhados, Costa oceânica, Reservatórios, Açudes e 
tanques. 
Os impactos da ação antrópica sobre os ecossistemas aquáticos: A piscicultura e 
seus efeitos sobre as águas. A introdução de espécies exóticas. A irrigação e seus 
efeitos sobre as águas. A formação de reservatórios de rios. Os esgotos e sua 
repercussão nos corpos receptores. Caracterização dos tipos de tratamentos de 
esgotos. 
A Legislação específica: Lei Federal no 9433/97 (Sistema Nacional de Recursos 
Hídricos). Resoluções do CONAMA: - no 1/86 – EIA/RIMA; - no 20/86 – Classificação 
dos corpos de água. 
Microbiologia Ambiental: Fundamentos de ecologia microbiana; Interações dos 
microrganismos com o meio ambiente; Microbiologia do solo; Microbiologia aquática; 
Microbiologia das águas domésticas e esgotos: Determinação da qualidade da água, 
Organismos indicadores de contaminação, Microrganismos e tratamento de esgotos. 
 

ENGENHEIRO 
 

AMBIENTAL 
Recursos naturais: Utilização dos recursos naturais, desenvolvimento econômico e 
degradação ambiental. Desenvolvimento sustentável; Impactos ambientais: 
conceituação: Fatores ambientais. Metodologias de análise de impacto ambiental. 
Significado da adoção de medidas mitigadoras;Saneamento e o Planejamento urbano; 
Gestão dos recursos hídricos;Meio ambiente e energia; Poluição hídrica: Conceito, 
controle, aspectos técnicos e legais; Resíduos sólidos: Classificação, quantificação e 
qualificação. Minimização, Acondicionamento, Reciclagem e Tratamento e disposição; 
Poluição atmosférica: Poluição local e global. Principais poluentes. Índices de 
qualidade do ar. Controle de poluição; Recuperação de áreas degradadas: bases 
teóricas e manejo de ecossistemas. Recuperação de áreas degradadas: urbanas e 
agrícolas; Gerenciamento ambiental: sistemas de gestão, controle de poluição, 
aspectos legais e institucionais. 
 
CIVIL 
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Projetos de obras civis: Arquitetônicos. Estruturais (concreto, aço e madeira). 
Fundações. Instalações elétricas e hidrossanitárias. 
Projetos complementares: Elevadores. Ventilação-exaustão. Ar condicionado. 
Telefonia. Prevenção contra incêndio. 
Especificação de materiais e serviços. 
Programação de obras: Orçamento e composição de custos unitários, parciais e 
totais: levantamento de quantidades. 
Planejamento e cronograma físico-financeiro: PERT-COM; Acompanhamento de 
obras; Construção: Organização do canteiro de obras: execução de fundações 
(sapatas, estacas e tubulões). Alvenaria.  Estruturas e concreto. Aço e madeira. 
Coberturas e impermeabilização. Esquadrias. Pisos e revestimentos. Pinturas, 
instalações (água, esgoto, eletric idade e telefonia); Fiscalização: Acompanhamento 
da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.). Controle de materiais 
(cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, 
vidro etc.). Controle de execução de obras e serviços; Noções de irrigação e 
drenagem, de hidráulica, de hidrologia e solos: 
Legislação e Engenharia legal; Licitações e contratos:Legislação específica para 
obras de engenharia civil; Vistoria e elaboração de pareceres; Princípios de 
planejamento e de orçamento público; Elaboração de orçamentos; Noções de 
segurança do trabalho; Consumo per-capita de água, fatores que afetam o consumo, 
variações 
Projeções de consumo de água: projeções de população, distribuição demográfica; 
Captação de água subterrânea, captação em fontes de afloramento de água e 
captação de águas superficiais; Estações de bombeamento, adutoras, estação de 
tratamento de água potável, processos de tratamento de água, reservação, 
subadução, rede de distribuição, ramais prediais, micro e macromedição, perdas; 
Manutenção preventiva e corretiva nos serviços de água e esgoto; Controle de 
qualidade de materiais; Hidráulica básica para sistemas de abastecimento de água; 
Esgotamento Sanitário – sistema de coleta de águas residuárias: ramais prediais, 
redes coletoras, coletores-tronco, interceptores, estações elevatórias, emissários, 
estação de tratamento, tratamentos preliminar, primário, secundário e terciário, 
disposição final das águas residuarias; Reuso; Estação de condicionamento de lodo 
de esgoto sanitário Hidráulica básica para sistemas de coleta de esgotos; Prevenção 
e controle de poluição das águas e do meio ambiente; Sistemas de medição aplicados 
ao saneamento; Tarifas de serviços de saneamento; Segurança em serviços de 
saneamento; Construção e/ou fiscalização de obras- tubulações empregadas na 
construção em sistemas de distribuição de água, coleta de esgoto e drenagem; 
Locação de condutos em planta e perfil; Execução de valas; Classificação de material 
de escavação, reaterro, esgotamento, segurança de pedestre; Assentamento de 
tubulações; Obras de proteção: escoramento, revestimentos anti-corrosão, blocos de 
ancoragem; Reservatórios; Estações de tratamento de água e/ou esgoto; Casa de 
bombas: fundações, poço de sucção, leito filtrante; Montagem de materiais e 
equipamentos, tubulações, conjuntos elevatórios, válvulas e outros equipamentos 
hidráulicos Quadros elétricos, transformadores e proteção contra incêndios; 
Organização de canteiros de obras; Conserto de vazamentos em canalizações de 
água e/ou “fugas” em tubulações de esgoto; Limpeza e desinfecção de tubulações; 
Ligações prediais de água e/ou de esgoto; Conhecimentos gerais sobre eletrotécnica 
e mecânica; Controle de materiais de obras; Suprimento para operação e manutenção 
de água e/ou esgoto. 
 
ELÉTRICO 
Circuitos elétricos; Conversão eletromecânica de energia; Máquinas elétricas: 
transformadores e máquinas rotativas, máquina síncrona, motor de indução e 
máquina de corrente contínua; Transmissão e distribuição de energia elétrica; Análise 
de sistemas elétricos: p.u., componentes simétricas, modelagem dos elementos, 
faltas simétricas e assimétricas; Acionamentos e controles elétricos; Equipamentos 
elétricos; Eletrônica analógica e digital; Eletrônica de potência; Automação: sistemas 
digitais. Circuito elétrico para controle e automação; Microprocessadores. 
Acionamentos elétricos para automação; Modelagem e controle de sistemas 
automatizados; Acionamentos hidráulicos e pneumáticos para automação; Redes de 
computadores para automação industrial; Programação de sistemas automatizados; 
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Planejamento do processo; Aspectos de segurança em sistemas de controle e 
automação. 
 
FLORESTAL 
Legislação Federal e Estadual: ambiental e florestal. Dendrologia e fitossociologia. 
Sementes e viveiros florestais. Produção de mudas florestais. Implantação de 
povoamentos florestais e tratos culturais. Recuperação de áreas degradadas. 
Ecologia florestal: relações solo-água-planta, sítios florestais, nutrição. Proteção 
florestal. Dendrometria: medições florestais, volumetria, crescimento florestal. 
Inventário florestal: método aleatório e estratificado. Medição de área: topografia, 
sensoriamento remoto, GPS, SIG. Colheita florestal: manual e mecanizada. Economia 
florestal: custo, receita, avaliação econômica de bens materiais e imateriais. Manejo 
de bacias hidrográficas. Manejo florestal: desrama, desbaste, rotação, taxa de corte. 
Planejamento ambiental e florestal. Licenciamento ambiental e florestal. Avaliação 
técnica e econômica de projetos ambientais e florestais. Tecnologia da madeira: 
desdobro, beneficiamento, preservação da madeira. Sistemas agrosilvipastoris: 
agroflorestais e silvipastoris. 
Ecologia e Manejo de Florestas: Destruição, fragmentação e degradação de hábitats 
florestais. 
Ecofisiologia vegetal. Estrutura e funcionamento de ecossistemas florestais. Fatores 
que condicionam a diversidade de espécies em florestas. Efeitos das perturbações 
antropogênicas sobre comunidades florestais. 
 
QUÍMICO 
Conhecimentos gerais relacionados a qualidade ambiental e monitoramento da 
qualidade ambiental (classes de águas, padrões de qualidade do ar, avaliação de 
impacto ambiental); Otimização de processos visando minimização de resíduos e 
aproveitamento máximo de energia; Risco industrial/ambiental; Processo de 
licenciamento ambiental; Processo de certificação ambiental (ISSO 14000); Efluentes 
líquidos oriundos de processos industriais, sanitários e de mineração: Caracterização 
geral de efluentes. Padrões de emissão. Processos convencionais de tratamento de 
efluentes. Processos de tratamento de efluentes com ênfase em minimização e 
reciclagem; Emissões gasosas: Geração e caracterização de emissões gasosas. 
Limites máximos de emissão. Processos de controle e tratamento de emissões. 
Processos de minimização de emissões; Resíduos Sólidos: Caracterização geral de 
resíduos. Caracterização da periculosidade (classes de resíduos, ensaios de 
lixiviação). Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais. Processos de tratamento 
e disposição final de resíduos. Minimização de resíduos. Incineração de resíduos. 
Processos de Reciclagem. 
 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Conhecimento de Agroecologia: As bases formativas da agricultura contemporânea. 
Conceitos e princípios de agroecologia. O conceito de agroecossistema: estrutura e 
funcionamento. Fatores associados aos sistemas vegetais e animais em suas 
relações com o meio ambiente. Manejo ecológico dos solos. Princípios básicos de 
ecologia da população vegetal. Fluxos de energia e nutrientes na agricultura. 
Interações, diversidade e estabilidade em agroecossistemas. A transição da 
agricultura convencional à agricultura ecológica. 
Área de Solos/Poluição dos Solos: Gênese, morfologia e classificação do solo: 
principais características dos horizontes diagnósticos superficiais e sub-superficiais; 
definições e conceitos referentes às classes de 1º nível (ordens); classificação 
interpretativa do solo para uso agrícola e outros fins. Erosão e conservação do solo: 
mecanismos e fatores que afetam a erosão hídrica e a erosão eólica; impactos 
ambientais e econômicos da erosão do solo; práticas de controle da erosão. Química 
e fertilidade do solo: fase sólida e líquida, conceitos, composição e estrutura; 
dinâmica dos nutrientes e correção das deficiências pela adubação mineral e ou 
orgânica; recomendação de adubação e calagem. Biologia do solo: decomposição de 
compostos orgânicos; interações microbianas; ciclagem de nutrientes; dinâmica da 
matéria orgânica. Resíduos urbanos, agrícolas e industriais: caracterização, 
tratamento e manejo de resíduos; alternativas de descarte e ou reaproveitamento no 
solo; critérios para descarte; avaliação de impactos ambientais e medidas 
mitigatórias; parâmetros para monitoramento do solo e águas. Poluição do solo: o 
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solo como meio de inativação e ou transformação de poluentes; biodegradação de 
princípios ativos poluentes; biorremediação de solos contaminados. 
Agrotóxicos: Conceito e características dos produtos. Classificação toxicológica. 
Procedimentos e cuidados no registro, produção, embalagem, rotulagem, 
comercialização e armazenamento. Avaliação da periculosidade ambiental. Impacto 
do uso de agrotóxicos no ambiente. 
Controle Biológico: Conceito. Principais agentes – grupos e características. Métodos 
de controle biológico. Planejamento e implantação de programas de controle 
biológico. Controle de Qualidade de agentes de controle biológico. Importação, 
exportação e regulamentação de agentes de controle biológico. 
Métodos Culturais: Conceito e princípios básicos. Métodos e/ou práticas. 
Métodos de irrigação: vantagens e desvantagens, critérios para seleção do método 
mais adequado; Evapotranspiração de referência e evapotranspiração real; 
Necessidades de irrigação; Cálculo das principais variáveis em projetos de irrigação 
por aspersão, sulcos e inundação. 
Métodos de drenagem: Drenagem de baixo custo (métodos alternativos); Avaliação da 
necessidade de drenagem; Cálculo das principais variáveis em projetos de drenagem 
superficial e subsuperficial. 
Preservação: Hidrologia das encostas. Impacto das atividades agrícolas na qualidade 
da água. Planejamento ambiental em microbacias hidrográficas. Legislação estadual 
de recursos hídricos. 
Criações: Conceitos de espécie e indivíduo. Conceitos de aptidão, função e produto. 
Grupos raciais. Índices zootécnicos. Sistemas de produção e seu impacto ao meio 
ambiente. Introdução de espécies exóticas. Nichos ecológicos. Perspectivas da 
aquacultura. Anatomia, fisiologia e biologia de espécies nativas e exóticas. Qualidade 
e manejo da água e da alimentação de peixes. Instalações e equipamentos. 
Larvicultura, Alevinagem, Recria e Engorda. Aspectos econômicos da criação de 
animais. 
 

FISCAL DE OBRAS 
Trigonometria, Geometria, Fundações e Solos, Drenagem, Materiais e Técnicas de 
Construção, Segurança e higiene das edificações e instalações; sistemas estruturais; 
instalações hidráulicas e sanitárias; instalações eletro-mecânicas; técnicas de 
contenção de encostas; drenagem nos terrenos, encostas, muros de contenção e vias 
públicas; materiais e técnicas de construção em terrenos acidentados e sem 
estabilidade; Plano Diretor Físico Municipal (Lei nº 3.529/68 e alterações 
subseqüentes); Código de Posturas do Município (Lei nº 3.531/68 e alterações 
subseqüentes) e Código de Edificações (Lei Complementar nº 84/93 e alterações 
subseqüentes); Lei de Z.E.I.S. (Lei Complementar nº 53/92 e alterações 
subseqüentes); PPDC – plano preventivo de defesa civil; Plano Viário (Lei 
complementar nº 151/94 e alterações subseqüentes); Plano Diretor do Município (Lei 
Complementar nº 311/98 e alterações subseqüentes); Lei de Ocupação do solo (Lei 
Complementar nº312/98 e alterações subseqüentes). 
 

GEÓGRAFO 
Relação Sociedade-Natureza e Questão Ambiental: A questão ambiental como 
produto da intervenção da sociedade sobre a natureza. Formação, classificação e 
dinâmica do relevo. Solos: características, gênese e conservação. Poluição 
atmosférica e alterações climáticas. Cobertura vegetal e suas relações com o 
ambiente. Águas: bacias hidrográficas, dados hidrológicos, usos múltiplos e 
derivações ambientais. 
Organização Socioeconômica no Espaço Geográfico: Sistemas agropecuários: 
estrutura fundiária, processo de modernização da agricultura e reforma agrária. 
Sistemas industriais: localização industrial e suas conseqüências na organização do 
território. Comércio, serviços e sistemas financeiros. Transportes e telecomunicações: 
redes e fluxos. Questão energética: fontes, tecnologias e políticas. O processo de 
urbanização e os problemas sócio-ambientais das cidades. Cultura e espaço 
humanizado: patrimônio cultural e paisagístico. População: estrutura, crescimento, 
distribuição e dinâmica espacial: Movimentos sociais urbanos e rurais. Impactos 
ambientais decorrentes das recentes transformações das atividades econômicas. 
Cartografia, Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto: Fundamentos de 
cartografia: aplicações em estudos geográficos. Sistemas de informações 
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geográficas. Interpretação, análise e utilização de fotografias aéreas e imagens de 
satélite. 
Aspectos Legais: Lei Federal no 4771/65 (Código Florestal). Lei Federal no 6766/79 
(Parcelamento do solo urbano). Lei Federal no 7661/88 (Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro). Lei Federal no 9433/97 (Política Nacional de Recursos 
Hídricos). Resolução no 04/85 do Conama (Reservas ecológicas). Resolução no 
01/86 do Conama (EIA-Rima). Resolução no 20/86 do Conama (Classificação das 
águas doces, salobras e salinas). Resolução no 237/97 do Conama (Revisão dos 
procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental). Instrução Normativa 
no 36 de 17 de agosto de 1999 (Normas gerais de procedimentos técnicos e 
administrativos para a desapropriação por interesse social de imóveis rurais 
destinados ao programa de reforma agrária). 
 

GEÓLOGO 
Conceitos e Dinâmica da Geosfera, Hidrosfera e Atmosfera Para a Análise do 
Ambiente: Geologia regional: Mapeamento geológico. Unidades estratigráficas do 
município. Aplicação na análise ambiental; Cartografia, geoprocessamento e 
sensoriamento remoto: Conceitos e técnicas fundamentais. Aplicação na análise 
ambiental. 
Geomorfologia: Conceitos fundamentais. Unidades geomorfológicas do município. 
Aplicação na análise ambiental. 
Geologia estrutural e geotectônica: Conceitos fundamentais. Unidades geotectônicas 
do município. Aplicação na análise ambiental. 
Geoquímica ambiental: Processos supergênicos. Ciclos geoquímicos globais 
(oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e sílica). Comportamento dos elementos-traço 
(chumbo, mercúrio e arsênio). Aplicação na análise ambiental.  
Ambientes de sedimentação: Morfologia dos depósitos e dinâmica. Fácies 
sedimentares. Principais ambientes atuais de sedimentação do município. Aplicação 
na análise ambiental. 
Hidrogeologia: Ciclo da água. Dinâmica e descrição de bacias hidrográficas. 
Classificação de aqüíferos. Hidrodinâmica de aqüíferos. Aplicação na análise 
ambiental. 
Geologia Costeira: Conceitos fundamentais. Processos de formação da Província 
Costeira do município. Aplicação na análise ambiental. 
Geologia econômica: Principais depósitos minerais do município: características e 
gênese. Principais ocorrências minerais do município: características e gênese. 
Procedimentos de Licenciamento ambiental mineral. Aplicação na análise ambiental. 
Geotécnica e geologia de engenharia: Conceitos fundamentais. Mecânica de rocha e 
solo. Aplicação na análise ambiental. 
Contaminação Antrópica da Geosfera, Hidrosfera e Atmosfera 
Contaminação do solo e de sedimentos de fundo por elementos traço, 
organoclorados, e microorganismos: Dispersão de poluentes e índices de 
contaminação. Principais técnicas de monitoramento. 
Contaminação da água superficial e subterrânea por elementos traço, organoclorados, 
e microorganismos: Dispersão de poluentes e índices de qualidade de água 
superficial. Dispersão de poluentes e índices de qualidade de água subterrânea. 
Controle e monitoramento da qualidade da água. Análise de risco à saúde humana. 
Fenômenos locais e globais de contaminação da atmosfera: chuva ácida e efeito 
estufa. 
Atividades que geram Impacto Ambiental: Avaliação e Gestão 
Extração e beneficiamento mineral: minérios, minerais e rochas, solo orgânico e água: 
Diagnóstico dos principais tipos de impacto. Monitoramento da atividade. Medidas de 
recuperação e mitigação do impacto. 
Obras civis: estradas, barragens e edificações: Diagnóstico dos principais tipos de 
impacto. Monitoramento da atividade. Medidas de recuperação e mitigação do 
impacto. 
Postos de serviço: emissões atmosféricas, efluentes e potencial de contaminação do 
solo e da água: Diagnóstico dos principais tipos de impacto. Monitoramento da 
atividade. Medidas de recuperação e mitigação do impacto. 
Destinação e disposição de resíduos sólidos: Diagnóstico dos principais tipos de 
impacto. Monitoramento de aterros sanitários e áreas de disposição inadequada de 
resíduos sólidos. Medidas de recuperação e mitigação do impacto de áreas degradas. 
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Sensoriamento Remoto: Características dos dados obtidos por sensoriamento remoto 
(terrestre, aéreo e orbital). Comportamento espectral de alvos. Processamento de 
dados de sensoriamento remoto. Análise espacial e temporal de dados de sensores 
remotos. 
 

HISTORIADOR 
Teoria e metodologia da História: o fato histórico, o processo histórico e a questão da 
objetividade; Caminhos da História Ocidental; historiografia brasileira; tendências e 
debates; das comunidades primitivas às sociedades medievais; a comunidade 
primitiva; caracterização e desagregação; as sociedades do Antigo Oriente; as 
sociedades escravistas da Antiguidade Clássica; a crise do escravismo; a transição 
do escravismo ao feudalismo; a sociedade feudal da Europa Ocidental; a crise da 
sociedade feudal e o renascimento da vida urbana; Das sociedades modernas às 
sociedades atuais; a formação dos Estados nacionais; o absolutismo e a sua prática 
econômica; o mercantilismo; expansão marítima e comercial européia; o colonialismo; 
a Reforma: fator de desenvolvimento do capitalismo; o Renascimento: expressão do 
movimento humanista; a crise do Antigo Regime; tempo de revoluções; a Revolução 
Industrial; as revoluções burguesas; a nova ordem burguesa; democracia e 
liberalismo; lutas sociais no século XIX; anarquismo e socialismo; a expansão do 
capitalismo e a emergência do imperialismo; a crise do capitalismo e as guerras 
mundiais; a Revolução Russa e a expansão do socialismo; o processo de 
descolonização; Guerra Fria e as revoluções do Terceiro Mundo; os anos 80/90 e a 
nova ordem mundial; História da sociedade brasileira; o Brasil antes da colonização; 
as sociedades indígenas; a organização do sistema colonial no Brasil; a economia 
açucareira e as economias de subsistência; a expansão territorial brasileira; Entradas 
e Bandeiras, a ocupação da Amazônia, a pecuária e a mineração; a crise do sistema 
colonial e o processo de independência; a formação do Estado Nacional brasileiro; o 
Segundo Reinado e a integração ao mercado mundial; o processo de Proclamação da 
República; a República Oligárquica; 
organização e crise; a Era Vargas e a industrialização; o Estado Populista: 
características e contradições – nacionalismo e desenvolvimento; a 
internacionalização econômica e o golpe de 1964; o regime militar e o reordenamento 
econômico, social e político brasileiro; a Nova República; a democratização e a 
questão da modernidade econômica; Leis e Normas Específicas;  Lei Orgânica do 
Município; Noções de biblioteconomia.  

 


