
   PREFEITURA MUNICIPAL 
                DE BIRIGUI 
    ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  0 0 1 / 2 0 0 7   /   E D I T A L  N º 0 0 1 / 2 0 0 7  
 
 
A Prefeitura Municipal de Birigui torna público que realizará, através do Instituto Nacional de Educação Cetro – INEC, Concurso Público de Provas ou 
Provas e Títulos para provimento de vagas de diversos cargos que integram o quadro de funcionários municipais, a serem contratados pelo regime 
Estatutário, observados os termos da legislação vigente. O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam 
fazendo parte integrante deste edital. 
 
                    I N S T R U Ç Õ E S  E S P E C I A I S  
 
I – DO CONCURSO PÚBLICO  
1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas nos cargos atualmente vagos e das que vagarem, pelo REGIME ESTATUTÁRIO. 
1.2. O prazo de validade do Concurso será de até 2 (dois) anos, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo, a critério da 
Prefeitura Municipal de Birigui, ser prorrogado uma vez por igual período. 
1.3. A descrição sumária dos cargos, ANEXO I, poderá ser obtida no site do Instituto Cetro www.institutocetro.org.br e afixado na Prefeitura. 
1.4. A comprovação da experiência quando exigido nos requisitos mínimos das Tabelas de Cargos e Salários se dará através de registro em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social em cargos cuja denominação seja compatível com o Cargo a que está concorrendo, e/ou atestados e/ou declarações de 
Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado e Atividade Profissional Autônoma. Será considerado o tempo de estágio  remunerado como comprovação de 
experiência, porém limitado a 1 (um) ano. 
1.4.1. As declarações e/ou atestados deverão conter obrigatoriamente: o nome do cargo, as atribuições, que deverão ser compatíveis com a função a qual 
está concorrendo; identificação do emitente em papel timbrado do declarante e firma reconhecida.  
1.5. O código dos cargos, cargos, número de vagas, vagas para portadores de necessidades especiais, remuneração,  a carga horária semanal, os 
requisitos mínimos exigidos e a taxa de inscrição são os estabelecidos nas Tabelas, especificadas  a seguir: 

TABELAS  DE CARGOS E SALÁRIOS   

Código 
dos 

cargos 
Cargos 

    Nº 
    de  

   Vagas 

Vagas para 
portadores de 
necessidades 

especiais 

Remuneração 
Mensal/ 

 Carga Horária 
semanal 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa  
de 

Inscrição 

101 
Auxiliar de Serviços Gerais 

(Feminino) 30 2 
R$ 380,00 

40h Ensino Fundamental Incompleto (1ºGrau). R$ 15,00 

102 Auxiliar de Serviços Gerais 
(Masculino) 

50 3 
R$ 380,00 

40h 
Ensino Fundamental Incompleto (1ºGrau). R$ 15,00 

103 Borracheiro 1 0 R$ 454,68 
40h 

Ensino Fundamental Incompleto (1ºGrau). R$ 15,00 

104 Carpinteiro 1 0 
R$ 500,15 

40h Ensino Fundamental Incompleto (1ºGrau). R$ 15,00 

105 Cozinheiro 2 1 
R$ 454,68 

40h 
Ensino Fundamental Incompleto (1ºGrau). R$ 15,00 

106 Encanador 2 1 R$ 500,15 
40h 

Ensino Fundamental Incompleto (1ºGrau). R$ 15,00 

107 Ferreiro Armador 2 1 
R$ 550,17 

40h Ensino Fundamental Incompleto (1ºGrau). R$ 15,00 

108 Funileiro 1 0 
R$ 500,15 

40h 
Ensino Fundamental Incompleto (1ºGrau). R$ 15,00 

109 Lavador de Veículos 1 0 R$ 454,68 
40h 

Ensino Fundamental Incompleto (1ºGrau). R$ 15,00 

110 Mecânico 2 1 
R$ 665,70 

40h 
Ensino Fundamental Incompleto (1ºGrau) e CNH - 

Carteira Nacional de Habilitação Categoria B.  R$ 15,00 

111 Mestre de Obras 2 1 R$ 732,27 
40h 

Ensino Fundamental Incompleto (1ºGrau). R$ 15,00 

112 Motorista de Veículos Leves 8 1 
R$ 605,18 

40h 
Ensino Fundamental Incompleto (1ºGrau) e CNH - 

Carteira Nacional de Habilitação Categoria B.  
R$ 15,00 

113 Motorista de Veículos 
Pesados 

4 1 R$ 665,70 
40h 

Ensino Fundamental Incompleto (1ºGrau) e CNH - 
Carteira Nacional de Habilitação Categoria D. 

R$ 15,00 

114 Operador de Bombas 4 1 
R$ 413,35 

40h 
Ensino Fundamental Incompleto (1º Grau). R$ 15,00 

115 Operador de Máquinas 4 1 R$ 805,50 
40h 

Ensino Fundamental Incompleto (1º Grau) e CNH - 
Carteira Nacional de Habilitação Categoria C.  

R$ 15,00 

116 Padeiro 2 1 
R$ 454,68 

40h 
Ensino Fundamental Incompleto (1º Grau). R$ 15,00 

117 Pedreiro 20 1 
R$ 500,15 

40h 
Ensino Fundamental Incompleto (1º Grau). R$ 15,00 

118 Pintor de Parede 2 1 R$ 500,15 
40 

Ensino Fundamental Incompleto (1º Grau). R$ 15,00 

119 Servente de Escola 18 1 
R$ 380,00 

40 Ensino Fundamental Incompleto (1º Grau). R$ 15,00 

120 Soldador 1 0 
R$ 605,18 

40h 
Ensino Fundamental Incompleto (1º Grau). R$ 15,00 

121 Tratorista 2 1 R$ 500,15 
40h 

Ensino Fundamental Incompleto (1º Grau) e Carteira 
Nacional de Habilitação Categoria C. 

R$ 15,00 

122 Vigia 20 1 
R$ 380,00 

40h 
Ensino Fundamental Incompleto (1º Grau). R$ 15,00 

 
 



Código 
dos 

cargos 
Cargos 

  Total 
  de 

   Vagas 

Vagas para 
portadores de 
necessidades 

especiais 

Remuneração 
Mensal/  

Carga Horária 
semanal 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa 
de 

Inscrição 

123 Auxiliar de Consultório 
Dentário 2 1 

R$ 454,68 
40h 

Ensino Fundamental Completo (1º Grau) e Curso de 
Auxiliar de Consultor Dentário. R$ 20,00 

124 Eletricista 2 1 
R$ 500,15 

40h 
Ensino Fundamental Completo (1º Grau). R$ 20,00 

125 Fiscal de Obras e Posturas 5 1 R$ 454,68 
40h 

Ensino Fundamental Completo (1º Grau). R$ 20,00 

126 Instrutor de Corte e Costura 1 0 
R$ 454,68 

40h 
Ensino Fundamental Completo (1ºGrau) e  

Curso da Área. 
R$ 20,00 

127 Leiturista 5 1 
R$ 454,68 

40h 
Ensino Fundamental Completo (1ºGrau). R$ 20,00 

128 Monitor de Culinária 1 0 R$ 665,70 
40h 

Ensino Fundamental Completo (1ºGrau). R$ 20,00 

129 Operador da Vaca 
Mecânica 1 0 

R$ 732,27 
40h Ensino Fundamental Completo (1º Grau). R$ 20,00 

 

Código 
dos 

cargos 
Cargos 

 Total 
   de 
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130 Agente de Saneamento 3 1 
R$ 732,27 

40h Ensino Médio Completo (2º Grau). R$ 31,00 

131 Almoxarife 1 0 
R$ 665,70 

40h 
Ensino Médio Completo (2º Grau). R$ 31,00 

132 Auxiliar de Assistência 
Social 

3 1 R$ 732,27 
40h 

Ensino Médio Completo (2º Grau). R$ 31,00 

133 Auxiliar de Farmácia 4 1 
R$ 454,68 

40h Ensino Médio Completo (2º Grau). R$ 31,00 

134 Coordenador Social 3 1 
R$ 974,65 

40h 
Ensino Médio Completo (2º Grau). R$ 31,00 

135 Desenhista 2 1 R$ 665,70 
40h 

Ensino Médio Completo (2º Grau). R$ 31,00 

136 Educador de Saúde 1 0 
R$ 665,70 

40h Ensino Médio Completo (2º Grau). R$ 31,00 

137 Escriturário 10 1 R$ 454,68 
40h 

Ensino Médio Completo (2º Grau) e Noções de 
Informática. 

R$ 31,00 

138 Fiscal de Tributos 5 1 
R$ 732,27 

40h 
Ensino Médio Completo (2º Grau) e Conhecimentos 

Básicos de Informática. R$ 31,00 

139 Monitor de Atividades 
Artesanais 1 0 

R$ 665,70 
40h 

Ensino Médio Completo (2º Grau) e Curso Específico da  
Área. R$ 31,00 

140 Monitor de Atividades 
Físicas e Recreação 1 0 R$ 665,70 

40h 
Ensino Médio Completo (2º Grau) e Curso Específico na 

Área. R$ 31,00 

141 
Monitor de Complemento 

Educacional e  
Brinquedoteca 

8 1 
R$ 665,70 

40 
Ensino Médio Completo (2º Grau). e Curso Específico na 

Área. R$ 31,00 

142 Monitor de Danças 1 0 R$ 665,70 
40h 

Ensino Médio Completo (2º Grau). R$ 31,00 

143 Monitor de Música 1 0 
R$ 665,70 

40h 
Ensino Médio Completo (2º Grau). R$ 31,00 

144 Monitor de Serigrafia 1 0 
R$665,70 

40h 
Ensino Médio Completo (2º Grau) e Curso Específico da 

Área. R$ 31,00 

145 Monitor de Teatro 1 0 
R$665,70 

40h 
Ensino Médio Completo (2º Grau) e Curso Específico da 

Área. 
R$ 31,00 

146 Monitor Lúdico 2 1 
R$ 665,70 

40h 
Ensino Médio Completo (2º Grau) e Curso Específico da 

Área. 
R$ 31,00 

147 Oficial de Escola 12 1 R$ 550,17 
40h 

Ensino Médio Completo (2º Grau) e Conhecimentos 
Básicos de Informática. R$ 31,00 

148 Orientador de Aluno 12 1 
R$ 500,15 

40h 
Ensino Médio Completo (2º Grau). R$ 31,00 

149 Secretário de Escola 6 1 R$ 665,70 
40h 

Ensino Médio Completo (2º Grau) e Conhecimentos 
Básicos de Informática. R$ 31,00 

151 Técnico Agrícola 1 0 
R$ 886,05 

40h 
Curso Técnico Agrícola. R$ 31,00 

152 Técnico em Agrimensura 1 0 R$ 886,05 
40h 

Curso Técnico em Agrimensura. R$ 31,00 

153 Técnico em Edificações 1 0 
R$ 886,05 

40h Curso Técnico em Edificações. R$ 31,00 

154 Técnico em Enfermagem 18 1 
R$ 886,05 

40 
Curso Técnico em Enfermagem e registro no COREN. R$ 31,00 

155 Técnico em Informática 1 0 R$ 886,05 
40h 

Ensino Médio Completo (2º Grau) e Curso na Área. R$ 31,00 

156 Técnico em Nutrição 4 1 
R$ 886,05 

40h Ensino Médio Completo (2º Grau) e Curso na Área. R$ 31,00 

 
 
 



Código 
dos 

cargos 
Cargos 

   Total 
   de 

   Vagas 

Vagas para 
portadores de 
necessidades 

especiais 

Remuneração 
Mensal / 

Carga Horária 
semanal 

Requisitos mínimos exigidos 
Taxa 
 de 

Inscrição 

157 Advogado 2 1 
R$ 1.426,99 

20h 
Curso Superior em Direito e registro no respectivo 

Conselho de Classe R$ 48,00 

158 Arquiteto 1 0 
R$ 1.297,26 

30h 
Curso Superior em Arquitetura e registro no respectivo 

Conselho de Classe. 
R$ 48,00 

159 Assistente Social 5 1 R$ 1.297,26 
30h 

Curso Superior em Serviço Social e registro no respectivo 
Conselho de Classe. R$ 48,00 

160 Cirurgião Dentista 2 1 
R$ 1.297,26 

20h 
Curso Superior em Odontologia e registro no respectivo 

conselho. R$ 48,00 

161 Coordenador de Creche 2 1 
R$ 1.512,27 

40h 

Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pós-Graduação em 
Educação (mestrado ou doutorado) e experiência mínima 

de 02 anos de exercício na função docente. 
R$ 48,00 

162 Diretor de Escola 3 1 
R$ 1.962,29 

40h 

Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pós-Graduação em 
Educação (Mestrado ou Doutorado) e experiência mínima 

de 3 (três) anos de exercício na função docente. 
R$ 48,00 

163 Educador de Creche 20 1 
R$ 886,05 

32h 

Curso de Licenciatura Plena com habilitação no magistério 
da educação infantil (Pedagogia Plena ou curso 

equivalente). 
R$ 48,00 

164 Enfermeiro 4 1 
R$ 1.297,26 

30h 
Curso Superior em Enfermagem e registro no respectivo 

conselho. R$ 48,00 

165 Engenheiro Agrônomo 1 1 
R$ 1.426,99 

30h 
Curso Superior em Agronomia e registro no respectivo 

conselho. R$ 48,00 

166 Engenheiro Civil 1 1 
R$ 1.426,99 

30h 
Curso Superior em Engenharia Civil e registro no 

respectivo conselho. R$ 48,00 

167 Farmacêutico Bioquímico 2 1 R$ 1.297,26 
30h 

Curso Superior em Farmácia Bioquímica e registro no 
respectivo conselho. R$ 48,00 

168 Fisioterapeuta 2 1 
R$ 1.297,26 

30h 
Curso Superior em Fisioterapia e registro no respectivo 

conselho. R$ 48,00 

169 Fonoaudiólogo 1 0 
R$ 1.297,26 

30h 
Curso Superior em Fonoaudiologia e registro no 

respectivo conselho. R$ 48,00 

170 Médico Clínico Geral 2 1 R$ 1.426,99 
20h 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

R$ 48,00 

171 Médico Ginecologista 2 1 
R$ 1.426,99 

20h 
Curso Superior em Medicina e registro no respectivo 

Conselho de Classe e especialização em Ginecologia. R$ 48,00 

172 Médico Infectologista 1 0 R$ 1.426,99 
20h 

Curso Superior em Medicina e registro no respectivo 
Conselho de Classe e especialização em Infectologia. 

R$ 48,00 

173 Médico Pediatra 3 1 
R$ 1.426,99 

20h 
Curso Superior em Medicina e registro no respectivo 
Conselho de Classe e especialização em Pediatria. R$ 48,00 

174 Medico Veterinário 1 0 
R$ 1.426,99 

20h 
Curso Superior em Medicina Veterinária e registro no 

respectivo Conselho de Classe R$ 48,00 

175 Nutricionista 1 0 
R$ 1.297,26 

40h 
Curso Superior de Nutrição e registro no respectivo 

Conselho de Classe. R$ 48,00 

176 Professor I 87 5 
R$ 1.219,16 

32h 
Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com formação 

para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental R$ 48,00 

177 Psicólogo 3 1 R$ 1.222,68 
30h 

Curso Superior em Psicologia e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

R$ 48,00 

178 Supervisor de Ensino 1 0 
R$ 2.352,88 

40h 

Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pós-Graduação em 
Educação (Mestrado ou Doutorado) e experiência mínima 

de 3 (três) anos de exercício na função docente. 
R$ 48,00 

179 Terapeuta Ocupacional 1 0 R$ 1.222,68 
30h 

Curso Superior da Área de Terapia Ocupacional e registro 
no respectivo Conselho de Classe. R$ 48,00 

 
II – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e preencher as condições para inscrição especificadas a seguir: 
2.1.1. Ter nacionalidade brasileira na forma da lei; 
2.1.2. Ter, na data de convocação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. 
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 
2.1.4. Ser eleitor, estar quite com a Justiça Eleitoral; 
2.1.5. Possuir, no ato da convocação, os  REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo conforme especificados nas Tabelas de Cargos e Salários  
constante no Capítulo I; 
2.1.5.1. A Carteira Nacional de Habilitação para os cargos de Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas e 
Tratorista, deverá estar em validade por ocasião da realização da prova prática, sem a qual não poderá realizá-la; 
2.1.6. Não registrar antecedentes criminais; 
2.1.7. Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, contra a Administração, contra a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos na Lei 6368 de 
21/10/1976; 
2.1.8. No ato de investidura o candidato não poderá estar incompatibilizado para nova investidura em novo cargo público; 
2.1.9. Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do cargo, comprovada em avaliação realizada pelo 
Médico do Trabalho indicado pela Prefeitura. 
 
III – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
3.1. Em atendimento a Lei Municipal nº 4.909, de 16 de agosto de 2007,  será concedida isenção da taxa de inscrição,  nas condições estabelecidas nos 
itens 3.1.2., 3.1.3. , 3.5. e  seus subitens.  
3.1.2. Os benefícios previstos por esta Lei aproveitam apenas os candidatos residentes na cidade de Birigui, que estiverem comprovadamente 



desempregados ou cuja renda não ultrapassar a 01 (um) salário mínimo, e desde que sejam doadores de sangue, nos termos especificados nesta lei. 
3.1.2.1. A comprovação de residência será realizada através da apresentação do Título de Eleitor e de comprovante de residência com data atual.  
3.1.3. Caso verifique-se má fé do candidato, na apresentação dos documentos comprobatórios para a isenção, o candidato será automaticamente eliminado 
do concurso, se este ainda não foi realizado. 
3.1.4. Se a constatação, ocorrer após a nomeação do candidato ao cargo público, fica a Administração Pública Municipal encarregada de tomar as 
providências que julgar necessária. 
3.2. As inscrições com isenção de taxa de inscrição serão recebidas pessoalmente, no período de 10 a 25 de outubro de 2007, das 9h00min às 
17h00min, no local indicado abaixo. 
 

LOCAL DE INSCRIÇÃO 

FATEB - Faculdade de Tecnologia de Birigui 

Rua Antonio Simões, nº 4 – Centro -Birigui - SP 

 

3.3. No período mencionado no item 3.2., deste capítulo, o candidato deverá apresentar os documentos mencionados nos itens 3.4.1.e 3.5.2.1 e seus 
subitens, deste edital e preencher a Ficha de Inscrição fornecida no próprio local, ASSINANDO A DECLARAÇÃO, segundo a qual, sob as penas da lei, 
assumirá conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 
3.4. Para comprovação da condição de desemprego, ou de percepção de renda mínima prevista na lei, exigir-se-á a apresentação de Carteira de Trabalho 
e Previdência Social e auto declaração expressa, sob as penas da Lei. 
3.4.1. Os interessados deverão providenciar cópia autenticada dos comprovantes solicitados no item 3.4. (Carteira de Trabalho) e/ou declaração por escrito 
sob as penas da Lei, que serão juntados no ato da inscrição bem como o comprovante de residência. 
3.5. Para a comprovação da condição de doador de sangue, exigir-se-á o atendimento dos requisitos indicados abaixo:  
3.5.1. Considerar-se-á como doação de sangue apenas aquela feita a órgão oficial ou entidade credenciada pela União, Estado ou Município, situada no 
Município de Birigui.  
3.5.2. Equipara-se o doador de sangue, a pessoa que integre associação de doadores e contribua comprovadamente para estimular de forma direta ou 
indireta a doação. 
3.5.2.1. Exigir-se-á do candidato documento próprio firmado por entidade coletora oficial ou credenciada, que deverá relacionar minuciosamente as 
atividades desenvolvidas pelo interessado, declarando que o mesmo se enquadra como beneficiário desta lei. 
3.5.2.2. O documento previsto em lei discriminando a data em que foi realizada a doação, não podendo ter sido realizada em prazo superior a 90 (noventa) 
dias contados da data da inscrição. 
3.5.2.3. A comprovação da qualidade de doador será feita mediante a apresentação do documento expedido pela entidade coletora, que deverá ser juntado 
no ato da inscrição bem como o comprovante de residência. 
 
 
IV. DAS INSCRIÇÕES  
4.1. As inscrições serão realizadas: 
4.1.1. Pela Internet, no período de 10 a 25 de outubro de 2007, através do endereço eletrônico www.institutocetro.org.br, conforme especificado no 
Capítulo V, deste Edital. 
4.1.2. Pessoalmente ou por procuração, no período de 10 a 25 de outubro de 2007, das 09h00min às 17h00min, exceto sábados, domingos e feriados, 
no local indicado abaixo, quando os candidatos receberão gratuitamente Boletim Informativo com ficha de inscrição a ser preenchida: 
 

LOCAL DE INSCRIÇÃO 

FATEB - Faculdade de Tecnologia de Birigui 

Rua Antonio Simões nº 4 – Centro - Birigui - SP 

 
4.2. Procedimentos para as inscrições: 
4.2.1. Apresentar documento original de identidade.  
4.2.2. Preencher a Ficha de Inscrição fornecida no próprio local, optando pelo cargo e assinando a declaração, segundo a qual, sob as penas da lei, 
assumirá conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 
4.2.3. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo com os valores definidos, por 
cargo, constantes nas Tabelas de Cargos e Salários, do Capítulo I, deste Edital, em qualquer agência dos seguintes Bancos: BANESPA, BANCO DO 
BRASIL, NOSSA CAIXA, BRADESCO OU ITAÚ, a favor do Instituto CETRO. O candidato deverá informar ao caixa, o respectivo número da agência e a 
conta corrente conforme escolha a seguir: 
 

BANCO PARA PAGAMENTO Nº. da AGÊNCIA Nº. da CONTA CORRENTE 
Santander Banespa 0105 13003255-7 

Nossa Caixa 386 04-002337-8 
BRADESCO 3114 199147-7 
BANCO ITAÚ 0262 72.426-3 

 
4.2.4. Após o pagamento da taxa de inscrição, no banco, o candidato deverá dirigir-se ao “Local de Inscrição” para efetuar a respectiva inscrição. 
4.2.5. Para efetivar a inscrição o candidato deverá apresentar o documento original de identidade e entregar a Ficha de Inscrição totalmente preenchida e 
devidamente assinada. 
4.2.6. Após a efetivação da inscrição o candidato deverá solicitar ao encarregado do “Local de Inscrição” o seu Comprovante de Inscrição. 
4.3. O pagamento da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque do próprio candidato. 
4.4. As inscrições pagas com cheques somente serão consideradas efetivas após a sua compensação. 
4.5. Em caso de devolução do cheque o candidato será automaticamente eliminado do Concurso. 
4.6. A Ficha de Inscrição será retida pelo Posto de Inscrição e caso não seja entregue no Posto, não terá seu nome na relação de candidatos inscritos no 
Concurso.  
 

ATENÇÃO!!!! 
O candidato que não devolver a ficha de inscrição preenchida juntamente com o comprovante de pagamento 
da taxa de inscrição no local indicado no item 4.1.2., deste capítulo, não terá seu nome incluído na relação 
de candidatos inscritos no Concurso Público e estará automaticamente eliminado do concurso.. 

 
4.7 No caso de inscrição por procuração pública ou particular, serão exigidas a entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia autenticada do 
documento de identidade do candidato, e a apresentação da identidade do procurador. Deverá ser entregue uma procuração para cada candidato e esta 
ficará retida. 
4.7.1. O candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição.  
4.7.2. No caso da procuração ser por instrumento particular, deverá ter a firma do outorgante reconhecida. 
4.7.3. O candidato ou seu procurador é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, arcando o candidato com as conseqüências de 
eventuais erros de preenchimento. 



4.8. O candidato interessado poderá se inscrever em mais de um Cargo, verificando, antes de efetuar a sua inscrição, o período de realização das provas 
escritas, estabelecidas no Capítulo VIII, item 8.1., deste Edital; 
4.9. O candidato deverá obrigatoriamente indicar, no formulário de inscrição ou via Internet uma única opção de Cargo, por inscrição, podendo concorrer a 
mais de um Cargo desde de que observe as informações constantes do item 4.8. deste Capítulo. 
4.9.1. O preenchimento do código da “Opção de Cargo”, na ficha de inscrição, com código inexistente ou campo em branco poderá cancelar a inscrição, 
uma vez que impossibilita o preparo do material de prova personalizado do candidato. 
4.10. Nenhum documento será retido no momento da inscrição, exceto no caso de inscrição por procuração. 
4.11. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito  em caixa eletrônico, via postal, fac-símile,  transferência  ou  depósito em conta corrente, DOC, 
ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste edital. 
4.12. Não haverá restituição do valor da taxa de inscrição, em hipótese alguma. 
4.13. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de Cargo sob hipótese alguma, portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição, verifique atentamente o código preenchido. 
4.14. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento da Ficha de Inscrição pelo candidato ou seu procurador. 
4.15. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido Concurso, será feita por ocasião da convocação, sendo que a 
não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato. 
4.16. A assinatura da Ficha de Inscrição implicará na satisfação das exigências relacionadas no Capítulo II – das Condições para Inscrição, ficando 
dispensada a imediata apresentação dos documentos ali relacionados. 
4.17. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Prefeitura Municipal de Birigui e ao 
Instituto CETRO o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou rasurados, bem como aquele que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
4.18. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, sobre as quais não se poderá alegar 
desconhecimento. 
4.19. O candidato não portador de deficiência que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização das provas, deverá solicitá-la por 
escrito, até o encerramento das inscrições, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), ao Instituto Nacional de Educação CETRO – INEC, aos 
cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, localizada à Av. Paulista, 2001, 13º andar – CEP 01311- 300 – Cerqueira César – São 
Paulo – Capital, informando quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos etc.). 
4.19.1. Após este período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e os que forem de interesse da Prefeitura Municipal de Birigui. 
4.20. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada 
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas. 
4.21. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
4.22. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital. 
 
V – DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET 
5.1. Será admitida a inscrição via Internet, no endereço eletrônico http://www.institutocetro.org.br, no período de 10 a 25 de outubro de  2007, iniciando-se 
no dia 10 de outubro às 12h e encerrando-se, impreterivelmente no dia 25 de outubro de 2007, observado o horário de expediente bancário de 
cada localidade e os itens estabelecidos nos Capítulos II – Das Condições para Inscrição e Capítulo IV –  Das Inscrições, deste edital. 
5.2. O candidato que desejar realizar sua inscrição via Internet, deverá ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição on-line 
e transmitir os dados pela Internet. 
5.3. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, pagável em toda a 
rede bancária, com vencimento para 26 de outubro de 2007. 
5.3.1. O documento de boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.institutocetro.org.br e deverá ser impresso para o pagamento da 
taxa de inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 
5.3.1.1. O candidato que efetuar a sua inscrição pela Internet, deverá OBRIGATORIAMENTE EFETUAR O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
ATRAVÉS DO BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA INTERNET. 
5.3.1.2. Os candidatos que efetuarem o pagamento da taxa de inscrição em desacordo com as instruções do item 5.3.1.1. deste Edital, ou seja, efetuarem o 
pagamento através de depósito em conta corrente, NÃO TERÃO A SUA INSCRIÇÃO EFETIVADA.  
5.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, através da rede bancária. 
5.5. O candidato interessado poderá se inscrever em mais de um Cargo, verificando, antes de efetuar a sua inscrição, a data e o período para realização 
das provas escritas, estabelecidas no Capítulo VIII, item 8.1., deste edital. 
5.6. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após a data limite estabelecida não serão aceitas. 
5.7. O candidato inscrito via Internet NÃO deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de responsabilidade exclusiva dos candidatos, os dados 
cadastrais informados no ato de inscrição, sob as penas da lei, exceto no caso de candidato portador de deficiência, que deverá encaminhar o laudo médico 
conforme estabelecido no Capítulo VI, deste Edital. 
5.8. O descumprimento das instruções para inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição. 
5.9. Informação     complementar     referentes     à     inscrição,       via        Internet, estarão     disponíveis no endereço eletrônico 
www.institutocetro.org.br. 
5.10. O Instituto CETRO e a Prefeitura não se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
5.11. A partir do dia 16 de novembro de 2007 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico www.institutocetro.org.br, se os dados da inscrição 
efetuada via Internet foram recebidos, e se o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Candidato - SAC, do Instituto CETRO (0xx11) 3285-2777 para verificar o ocorrido, no horário das 8h30 min. às 17h30min. 
 
VI. DA INSCRIÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
6.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as atribuições do Cargo pretendido 
sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto 
Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 
6.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº. 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº. 5.296, de 02/12/2004, aos candidatos 
portadores de deficiência habilitados, será reservado, por cargo, o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no 
prazo de validade do Concurso. 
6.2.1. Atendendo a determinação da Lei, com base nas vagas oferecidas neste Concurso fica reservada, para candidato portador de deficiência a(s) vaga(s) 
determinada(s) nas Tabelas de Cargos e Salários, do Capítulo I, deste edital. 
6.3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº. 3.298, de 
20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 
6.4. As vagas que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso ou por não enquadramento como deficiente na perícia médica, 
serão preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 
6.5. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica indicada pela Prefeitura Municipal de Birigui que terá a assistência de equipe 
multiprofissional, que confirmará de modo definitivo o enquadramento de sua situação como portador de deficiência e a compatibilidade com o Cargo 
pretendido. 
6.5.1. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, assinalada na ficha de inscrição, não se constate, devendo o mesmo constar 
apenas da lista de classificação geral de aprovados. 
6.5.2. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição seja incompatível com o Cargo pretendido. 
6.6. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato portador de deficiência obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº. 3.298, de 
20/12/1999, arts. 43 e 44, conforme especificado a seguir: 
6.6.1. A avaliação do potencial de trabalho do candidato portador de deficiência, frente às rotinas do Cargo, será realizada pela Prefeitura Municipal de 
Birigui, através de equipe multiprofissional. 
6.6.2. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:  



a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;  
b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do Cargo a desempenhar;  
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;  
d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize; e  
e) o CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 
6.6.3. A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do Cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório, cuja 
realização se dará durante o período de vigência do contrato de experiência. 
6.7. As pessoas portadoras de deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao 
conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. 
6.8. O candidato inscrito como portador de deficiência deverá especificar na Ficha de Inscrição, a sua deficiência. 
6.8.1. Durante o período das inscrições deverá encaminhar, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), ao Instituto Nacional de Educação CETRO - 
INEC, aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, localizada à Av. Paulista, 2001, 13º andar - Cerqueira César – São Paulo –
SP, CEP 01311- 300, identificando o nome do concurso no envelope, os documentos a seguir: 
6.8.1.1. Laudo Médico original e expedido no prazo máximo de 90 (noventa dias) antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
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 sua prova, informando também, o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e opção de 
Cargo. 
a) o candidato portador de deficiência visual, além do envio da documentação indicada no item 6.8.1.1, deverá solicitar, por escrito, até o término das 
inscrições, a confecção de prova especial em Braile ou Ampliada, ou ainda, a necessidade da leitura de sua prova, especificando o tipo de deficiência. 
b) o candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas, além do envio da documentação indicada deste item, 
deverá encaminhar solicitação, por escrito, até o término das inscrições, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência. 
6.8.1.2. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão oferecidas provas neste sistema e suas respostas deverão ser 
transcritas 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. 
6.8.1.3. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial Ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com tamanho de letra 
correspondente a corpo 24. 
6.8.1.4. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 
6.9. O candidato que não atender, dentro do prazo do período das inscrições, aos dispositivos mencionados nos itens 6.8 e seus subitens não terá a 
condição especial atendida ou será considerado não portador de deficiência, seja qual for o motivo alegado. 
6.10. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem portadores de deficiência, se aprovados no concurso público, terão seus nomes publicados na 
lista geral dos aprovados e em lista à parte. 
6.11. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido. 
6.12. O grau de deficiência de que for portador o candidato, ao ingressar na Prefeitura Municipal de Birigui, não poderá ser invocado como causa de 
aposentadoria por invalidez. 
 
VII. DAS PROVAS 
7.1. O Concurso constará das seguintes provas: 
 

Cargos Tipo de 
Prova Conteúdo N° de 

Itens 

Advogado, Arquiteto, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, 
Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Farmacêutico Bioquímico, 
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, 
Psicólogo e Terapeuta Ocupacional 

Objetiva Língua Portuguesa 
Conhecimentos Específicos 

14 
26 

Médicos Objetiva Políticas de Saúde 
Conhecimentos Específicos 

10 
30 

Objetiva 
Língua Portuguesa 

Conhecimentos Pedagógicos / Legislação 
Conhecimentos Específicos 

12 
08 
20 

Coordenador de Creche, Diretor de Escola, Educador de Creche, 
Professor I e Supervisor de Ensino 

Títulos Recolhimento e Avaliação – conforme Capítulo XII 

Fiscal de Tributos 
Oficial de Escola 
Secretário de Escola 

Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Gerais 
Noções de Informática 

Conhecimentos Específicos 

10 
10 
06 
04 
10 

 Escriturário Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Gerais 
Noções em Informática 

14 
10 
08 
08 

Agente de Saneamento, Almoxarife, Auxiliar de Assistência Social, 
Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Farmácia, Coordenador 
Social, Desenhista, Educador de Saúde, Fiscal de Obras e Posturas, 
Instrutor de Corte e Costura, Monitor de Atividades Artesanais, Monitor de 
Atividades Físicas e Recreação, Monitor de Complemento Educacional e 
Brinquedoteca, Monitor de Culinária, Monitor de Danças, Monitor de 
Música, Monitor de Serigrafia, Monitor de Teatro, Monitor Lúdico, 
Orientador de Aluno, Técnico Agrícola, Técnico em Agrimensura, Técnico 
em Edificações, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática e 
Técnico em Nutrição 

Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
04 
16 
 

Borracheiro, Carpinteiro, Cozinheiro, Eletricista, Encanador, Ferreiro 
Amador, Funileiro, Lavador de Veículos, Mecânico, Mestre de Obras, 
Operador de Bombas, Operador da Vaca Mecânica, Padeiro, Pedreiro, 
Pintor de parede, Servente de Escola, Soldador e Vigia 

Objetiva 
Língua Portuguesa 

Matemática 
Conhecimentos Gerais 

14 
10 
06 

Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
04 
16 

Motorista de Veículos Leves 
Motorista de Veículos Pesados 
Operador de Máquinas 
Tratorista 

Prática Aplicação e Avaliação – conforme Capítulo X 
 

Objetiva 
 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Gerais 

10 
10 
10 

Auxiliar de Serviços Gerais (Feminino e Masculino) 
Leiturista 

Aptidão Física Aplicação e Avaliação – conforme capítulo XI 
 



7.2. As Provas de Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos, Políticas de Saúde, Conhecimentos Pedagógicos / Legislação, Matemática, 
Conhecimentos Gerais e, Noções de Informática, constarão de questões Objetivas de múltipla escolha, terão uma única resposta correta e versarão sobre 
os programas contidos no ANEXO II, deste Edital, e buscarão avaliar o grau de conhecimento do candidato para o desempenho do Cargo.  
7.3. As Provas Objetivas serão avaliadas conforme estabelecido no Capítulo IX, deste Edital. 
7.4 As Provas Práticas para os cargos para os Cargos de Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas e Tratorista 
serão avaliadas conforme o Capítulo X, deste Edital. 
7.5. As provas de Aptidão Física, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e Leiturista, serão avaliadas conforme o Capítulo XI, deste Edital. 
7.5. A Prova de Títulos para os cargos de Coordenador de Creche, Diretor de Escola, Educador de Creche, Professor I e Supervisor de Ensino será 
avaliada conforme estabelecido no Capítulo XII, deste Edital. 
 
VIII -  DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS  ESCRITAS  
8.1. As Provas Escritas serão realizadas na cidade de Birigui na data prevista de 25 de novembro de 2007, conforme informações da tabela a seguir: 
 

DATA DA PROVA 
         PERÍODO CARGOS 

25/11//07 

PERÍODO DA MANHÃ 

 

Auxiliar de Serviços Gerais (Feminino), Auxiliar de Serviços Gerais (Masculino), Cozinheiro, Motorista de Veículos 
Leves, Agente de Saneamento, Almoxarife, Auxiliar de Farmácia, Desenhista, Educador de Saúde, Escriturário, Fiscal 
de Tributos, Monitor de Atividades Artesanais, Monitor de Atividades Físicas e Recreação, Monitor de Complemento 
Educacional e  Brinquedoteca, Monitor de Danças, Monitor de Música, Monitor de Serigrafia, Monitor de Teatro, 
Monitor Lúdico, Orientador de Aluno, Secretário de Escola, Técnico Agrícola, Técnico em Agrimensura, Técnico em 
Edificações, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Técnico em Nutrição, Auxiliar de Assistência Social, 
Advogado, Arquiteto, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Coordenador de Creche, Engenheiro Agrônomo, 
Engenheiro Civil, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Médico 
Ginecologista, Médico Infectologista, Médico Pediatra, Medico Veterinário, Nutricionista, Professor I, Psicólogo, 
Supervisor de Ensino, Terapeuta Ocupacional. 

25/11/07 

PERÍODO DA TARDE 

 

Diretor de Escola, Educador de Creche, Coordenador Social, Oficial de Escola Enfermeiro, Borracheiro, Carpinteiro, 
Encanador, Ferreiro Armador, Funileiro, Lavador de Veículos, Mecânico, Mestre de Obras, Motorista de Veículos 
Pesados, Operador de Bombas, Operador de Máquinas, Padeiro, Pedreiro, Pintor de Parede, Servente de Escola, 
Soldador, Tratorista, Vigia, Auxiliar de Consultório Dentário, Eletricista, Fiscal de Obras e Posturas, Instrutor de Corte e 
Costura, Leiturista, Monitor de Culinária, Operador da Vaca Mecânica 

 
8.1.1. Caso o número de  candidatos  inscritos  exceda  à  oferta  de  lugares existentes nos colégios da cidade de Birigui, o Instituto CETRO reserva-se do 
direito de alocá-los em cidades próximas da determinada para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao 
transporte e alojamento desses candidatos. 
8.2. Os locais e horários serão comunicados oportunamente através de Edital de Convocação para as Provas a ser publicado em jornal de circulação local,  
através  de listas  que  serão  afixadas no  Paço  Municipal  da  Prefeitura  de  Birigui a partir de 16 de novembro de 2007, através da Internet no endereço 
www.institutocetro.org.br. 
8.2.1. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova. 
8.2.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, horário e local a serem divulgados de acordo com as informações 
constantes no item 8.2., deste capítulo. 
8.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado. 
8.4. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento etc., deverão ser corrigidos somente no dia 
das respectivas provas em formulário específico. 
8.5. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de Cargo e/ou condição de portador de deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o 
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do Instituto CETRO, pelo telefone (11) 3285-2777, das 08h30 min às 17h30 min, com antecedência mínima de 
48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das Provas Escritas. 
8.5.1. A alteração de Cargo somente será efetuada, na hipótese de que o dado expresso pelo candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito 
erroneamente pelo Instituto CETRO. 
8.5.2. Caso a inscrição tenha sido realizada via Internet, não haverá alteração de Cargo em hipótese alguma. 
8.5.3. Não será admitida a troca de opção de Cargo, exceto no caso previsto no Item 8.5.1. deste capítulo. 
8.5.4. A alteração da condição de candidato portador de deficiência somente será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo candidato em sua ficha 
de inscrição tenha sido transcrito erroneamente nas listas afixadas e disponibilizado no endereço eletrônico   www.institutocetro.org.br desde que o 
candidato tenha cumprido todas as normas e exigências constantes no Capítulo VI, deste Edital. 
8.5.5. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no item 8.5., deste Capítulo, será o único responsável pelas conseqüências 
ocasionadas pela sua omissão. 
8.6. O Candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido de: 
a) Comprovante de inscrição; 
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de 
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de 
Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade 
(OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº. 2 e borracha macia. 
8.6.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 
8.6.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
8.6.3. 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 ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que 
será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 
8.6.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à 
assinatura do portador. 
8.6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
8.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 
8.7.  Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 
8.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de 
Convocação, o Instituto CETRO procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do 
comprovante de inscrição. 
8.8.1. A inclusão de que trata o item 8.8., será realizada de forma condicional e será confirmada pelo Instituto CETRO na fase de Julgamento das provas 
Escritas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão. 
8.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 8.8., a mesma será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, 
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
8.8.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato: 
8.8.3.1.  Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que possua o respectivo porte; 
8.8.3.2. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios 
com banco de dados, telefone celular, walkman etc.) ou semelhantes, bem como protetores auriculares. 



8.8.3.3. Entrar ou permanecer no local de exame com vestimenta inadequada, trajando sunga, sem camisa, com boné, com chapéu, com touca, com gorro 
etc. 
8.8.4. O descumprimento dos itens, 8.3.1., 8.8.3.2. e 8.8.3.3., implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 
8.8.5. O Instituto CETRO não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das 
provas. 
8.8.6. 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. 
8.9. Quanto às Provas Objetivas: 
8.9.1. Para a realização das Provas Objetivas, o candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção. 
8.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), 
emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 
8.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, 
prejudicando o desempenho do candidato. 
8.10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal as folhas de respostas e o caderno de questões, cedidos para a execução da prova. 
8.11. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas. 
8.12. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 1 (uma) hora.. 
8.13. A Folha de Resposta dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição. 
8.14. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 
8.14.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinado;. 
8.14.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 8.6., alínea “b”, deste Capítulo; 
8.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; 
8.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de permanência estabelecido no Item 8.12., deste 
capítulo; 
8.14.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a 
prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos, calculadora ou similar; 
8.14.6. For surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, gravador, notebook e/ou equipamento similar; 
8.14.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
8.14.8. Não devolver as Folhas de Respostas cedidas para realização das provas; 
8.14.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, 
ou autoridades presentes; 
8.14.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 
8.14.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas e/ou cadernos de questões; 
8.14.12. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas; 
8.14.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso público. 
8.15. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, 
suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público. 
8.16. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova. 
8.17. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade. 
8.18. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A equipe de 
Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário. 
8.19. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, 
sendo eliminado do concurso.  
8.20. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, 
informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação. 
 
IX – DO JULGAMENTO DAS PROVA OBJETIVA 
9.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
9.2. Na avaliação da prova será utilizado o Escore Bruto. 
9.3. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 
9.3.1. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, e multiplicar pelo número de questões 
acertadas. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato. 
9.4. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos no conjunto das provas nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) 
pontos  
9.5. O candidato não habilitado na prova objetiva será eliminado do Concurso Público. 
9.6. Em hipótese alguma haverá revisão de provas. 
 
X – DA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – ELIMINATÓRIA,  PARA OS CARGOS DE MOTORISTA   DE VEÍCULOS LEVES, 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORISTA 
10.1. A Prova Prática será realizada na cidade de Birigui, na data prevista de 06 de janeiro de 2008, em local e horário a serem comunicados através de 
listas que estarão afixadas na Prefeitura Municipal e publicadas em jornal de circulação local a partir do dia 12 de dezembro de 2007. Também poderão ser 
feitas consultas através da internet no endereço www.institutocetro.org.br. 
10.1.1. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova. 
10.1.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e local a serem divulgados de acordo com as informações 
constantes no item 10.1., deste capítulo. 
10.1.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.  
10.2. Para a realização das Provas Práticas serão convocados  os candidatos aprovados e melhor classificados nas provas Objetivas, por cargo, 
observando a ordem de classificação de acordo com a quantidade abaixo especificada: 
 

Cargo C N H Nº. de candidatos convocados 

Motorista de Veículos Leves Categoria B 150 primeiros 
Motorista de Veículos Pesados Categoria D 50 primeiros 
Operador de Máquinas  Categoria C 30 primeiros 
Tratorista Categoria C 25 primeiros 

 

10.3. As provas práticas buscam aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das 
atividades.  
10.4. O Candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido de documento oficial de 
identidade original e CNH - Carteira Nacional de Habilitação original, de acordo com a categoria exigida para o cargo, em validade, de acordo com a 
legislação vigente (Código Nacional de Trânsito). 
10.4.1. Para a realização da prova prática não será aceito, em hipótese alguma, qualquer tipo de protocolo da habilitação.  
10.5. A Prova Prática terá caráter exclusivamente eliminatório, não interferindo na classificação do candidato. 
10.5.1. O candidato será considerado aprovado ou não aprovado para o desempenho eficiente das atividades do cargo. 
10.5.2. O candidato considerado não aprovado na prova prática ou que não comparecer para realizar a prova, será automaticamente eliminado do 
concurso. 
10.6. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado. 
 



XI - DA APLICAÇÃO E AVALIAÇÂO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA – ELIMINATÓRIA, PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , 
LEITURISTA E SERVENTE DE ESCOLA 
11.1. Para a realização da Prova de Aptidão Física serão convocados todos os candidatos considerados habilitados na realização da Prova Objetiva. 
11.2. A Prova  de  Aptidão Física será realizada sob a responsabilidade do Instituto Cetro, na cidade de Birigui, na data prevista de 06 de janeiro de 2008, 
em local e horário a serem comunicados através de listas que estarão afixadas na Prefeitura Municipal e publicadas em jornal de circulação local a partir do 
dia 12 de dezembro de 2007. Também poderão ser feitas consultas através da internet no endereço www.institutocetro.org.br. 
11.2.1.  O candidato deverá acompanhar a publicação do Edital de Convocação para realização das provas. 
11.3. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova. 
11.4. Ao candidato só será permitida a participação na prova na respectiva data, horário e local a serem divulgados de acordo com as informações 
constantes no item 11.2., deste capítulo. 
11.5. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.  
11.6. A Aptidão Física objetiva avaliar a condição física do candidato para o exercício do cargo.  
11.6.1. O candidato convocado para a Avaliação de Aptidão Física deverá apresentar-se munido de Atestado Médico, emitido com no máximo 5 
(cinco) dias de antecedência à data da prova (inclusive), especificando que o candidato deve: “ESTAR APTO PARA REALIZAR ESFORÇO 
FÍSICO”. 
11.6.2. O candidato que não apresentar o atestado de acordo com as informações constantes no item 11.6.1., não poderá prestar a referida 
avaliação e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
11.7. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário marcado para a realização da 
aptidão física, munido de documento oficial de identidade, no seu original, roupa apropriada para prática desportiva, ou seja, basicamente calção e camiseta 
ou agasalhos, e calçando tênis. 
11.8. O aquecimento e preparação para a prova serão de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento do concurso. 
11.9. Em razão de condições climáticas, a critério da banca examinadora, a prova de Aptidão Física poderá ser cancelada ou interrompida, acarretando aos 
candidatos que ainda não realizaram a prova, o adiamento para nova data estipulada e divulgada. 
11.10. A Aptidão Física será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
11.10.1. Será habilitado o candidato que obtiver no mínimo de 50 (cinqüenta) pontos no conjunto dos exercícios realizados, sendo considerado aprovado 
para a avaliação das demais etapas do concurso. 
11.10.2. O candidato que não obter nota 50 (cinqüenta), que não comparecer para realizá-la, será automaticamente eliminado do concurso. 
11.10.3. Será eliminado o candidato que, no momento da Avaliação de Aptidão Física, apresentar qualquer alteração fisiológica, psicológica ou deficiência 
física momentânea (luxações, contusões, fraturas, etc) que o impossibilite de realizar os exercícios. 
11.10.4. A Prova de Aptidão Física terá caráter eliminatório. 
11.11. Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que a banca examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica 
não provocada pelo candidato e que tenham prejudicado o seu desempenho. 
11.12. Os exercícios físicos, conceitos e a pontuação exigida, nessa prova, serão os seguintes: 

 

Sexo Feminino 
Tipo de exercícios Conceito Pontuação 

   
a) Flexão de Braço (em 1 minuto)   
Até  9 Insuficiente 0 
De 10 a 14 Regular 5,0 
De 15 a 20 Bom 15,0 
21 ou mais Muito Bom 25,0 

   
b) Flexão Abdominal (em 1 minuto)   
Até 14 Insuficiente 0 
De 15 a 19 Regular 5,0 
De 20 a 23 Bom 15,0 
24 ou mais Muito Bom 25,0 

   
c) Corrida (12 minutos)   
Até 1400m Insuficiente 0 
De 1450m à 1650m Regular 5,0 
De 1700m a 2000m Bom 15,0 
2050m ou mais Muito Bom 25,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo   Masculino 
Tipo de exercícios Conceito Pontuação 

   
a) Flexão de Braço (em 1 minuto)   
Até 11 Insuficiente 0 
De 12 a 16 Regular 5,0 
De 17 a 21 Bom 15,0 
22 ou mais Muito Bom 25,0 

   
b) Flexão Abdominal (em 1 minuto)   
Até 9 Insuficiente 0 
De 10 a 14 Regular 5,0 
De 15 a 20 Bom 15,0 
21 ou mais Muito Bom 25,0 

   
c) Corrida (12 minutos)   
Até 1600m Insuficiente 0 
De 1650m à 1850m Regular 5,0 
De 1900m a 2200m Bom 15,0 
2250m ou mais Muito Bom 25,0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.13. Os exercícios serão realizados conforme a descrição a seguir: 
11.14.1. Corrida: O (a) candidato (a) deverá percorrer a distância determinada sendo admitidos eventuais paradas ou a execução de trechos em marcha; 
11.14.2. Abdominal (Remador): O (a) candidato (a) deverá realizar flexões abdominais e de forma (remador) sucessivas sem haver interrupção dos 
movimentos no ritmo que melhor lhe convier. Em posição superior os cotovelos deverão ultrapassar a posição dos joelhos junto ao tórax e os braços 
deverão estar esticados tanto na posição superior ou na inferior encostando as costas das mãos ao solo onde será feita a contagem. 
11.14.3. Flexão: O (a) candidato (a) deverá realizar flexões de braço sucessivas sem haver interrupção dos movimentos no ritmo que melhor convier. O (a) 
candidato (a) deverá realizar os movimentos com as mãos apoiadas no solo e as pernas estendidas apoiando as pontas dos pés no solo após, flexionar o 
cotovelo, aproximando o peito do solo e em seguida voltar a posição inicial, onde será feita a contagem. 
11.14.4.1. A candidata poderá realizar este exercício apoiando o joelho no solo, com os pés cruzados sem tocar o solo. 
11.15. Todos os exercícios descritos serão demonstrados antes de seu início pelos Avaliadores das provas.  
11.16. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado. 
 
XII– DA PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE COORDENADOR DE CRECHE, DIRETOR DE ESCOLA, EDUCADOR DE CRECHE, 
PROFESSOR I  E SUPERVISOR DE ENSINO 
12.1. Concorrerão à Prova de Títulos somente os candidatos habilitados na prova de Objetiva conforme estabelecido no Capítulo IX, deste Edital. 
12.2. Os documentos relativos aos Títulos deverão ser entregues: 

EXCLUSIVAMENTE durante o período de aplicação das provas escritas, após o que não serão aceitos outros documentos, sob qualquer 
hipótese. 

12.2.1. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar o Título não será eliminado do Concurso. 
12.3. Os documentos de Títulos deverão ser acondicionados em: 

ENVELOPE LACRADO, contendo na sua parte externa o nome do concurso, o nome do candidato, número de inscrição, o cargo para o qual 
está concorrendo e o número do documento de identidade, devendo os referidos documentos serem apresentados em C Ó P I A  
R E P R O G R Á F I C A  A U T E N T I C A D A . O candidato deverá numerar seqüencialmente e rubricar cada documento apresentado, 
PREENCHENDO A RELAÇÃO DE RESUMO E CONFORMIDADE, DE ACORDO COM O MODELO DISPONÍVEL NO ANEXO III, DESTE EDITAL. 
TAMBÉM ESTARÁ DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.INSTITUTOCETRO.ORG.BR. 

12.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados definitivos de conclusão de curso expedidos por 
Instituição Oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do 
documento. 
12.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados, e outros documentos que não tenham o cunho definitivo 
de conclusão de curso, deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, bem como deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou 
reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento. 
12.4.2. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado ou pela 
revalidação dada pelo órgão competente. 
12.4.3. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes. 
12.5. É da exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de Títulos. 
12.6. Não serão aceitas entregas ou substituições posteriormente ao período determinado, bem como, Títulos que não constem na tabela apresentada neste 
Capítulo. 
12.7. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 4,00 (quatro) pontos. 
12.7.1. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados. 
12.8. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir: 
 

TABELA DE TÍTULOS 
 

TÍTULOS VALOR 
UNITÁRIO COMPROVANTES 

a) Título de Doutor em área relacionada à Educação, 
concluído até a data da apresentação dos títulos. 

4,0 Diploma devidamente registrado, declaração/certificado de conclusão de 
curso acompanhado do respectivo Histórico Escolar. 

b) Título de Mestre em área relacionada à Educação, 
concluído até a data da apresentação dos títulos. 

3,0 Diploma devidamente registrado, declaração/certificado de conclusão de 
curso acompanhado do respectivo Histórico Escolar. 

 
12.9. Diploma(s) ou Certificado(s) exigido para o exercício do cargo não será computado como título de aperfeiçoamento. 
12.10. Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da homologação do 
resultado final do Concurso Público, poderão ser incinerados pela Prefeitura Municipal de Birigui. 
 
XIII– DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
13.1. A classificação final dos candidatos habilitados no concurso será igual: 
13.1.1. Ao total de pontos obtidos na prova Objetiva, acrescidos dos pontos atribuídos na prova de Títulos para os cargos de Coordenador de Creche, 
Diretor de Escola, Educador de Creche, Professor I, Supervisor de Ensino.  
13.1.2. Para os demais cargos a classificação final será igual ao total de pontos obtidos na prova objetiva. 
13.2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final, em duas listas, uma geral e outra especial, sendo 
específica para os candidatos portadores de deficiência. 
13.3. O resultado do concurso será afixado na sede da Prefeitura Municipal de Birigui e divulgado na Internet no endereço eletrônico  
www.institutocetro.org.br e caberá recurso nos termos do Capítulo XIV, deste edital. 
13.4. A lista de Classificação Final, após avaliação dos eventuais recursos interpostos, será afixada na sede da Prefeitura Municipal de Birigui e publicado 
em Jornal Oficial. 
13.5. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que: 
13.5.1. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos, quando houver; 



13.5.2. Obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa, quando houver; 
13.5.3. Obtiver maior nota na prova de Matemática, quando houver; 
13.5.4. Obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais, quando houver; 
13.5.5. Tiver mais idade. 
13.6. A classificação no presente concurso não gera aos candidatos direito à nomeação para o cargo, cabendo à Prefeitura Municipal de Birigui, o direito 
de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo obrigatoriedade de nomeação de todos os candidatos aprovados 
no concurso, respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não lhe garante escolha do local de trabalho. 
 
XIV – DOS RECURSOS 
14.1. Será admitido recurso quanto à aplicação das provas Escritas, divulgação dos gabaritos, avaliação dos títulos, aplicação  e resultados das provas 
práticas,  aplicação e  resultado das provas de Aptidão Física e resultado do Concurso. 
14.2. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da: 
14.2.1. Aplicação das provas Escritas. 
14.2.2. Divulgação dos gabaritos oficiais do Concurso. 
14.2.3. Avaliação dos títulos 
14.2.4. Da aplicação  e resultados das provas práticas 
14.2.5. Da aplicação e resultado das provas de Aptidão Física 
14.2.6. Lista de resultado do Concurso. 
14.3. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados. 
14.4. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome do concurso, nome e assinatura do candidato, número de inscrição, 
Cargo, Código do cargo, endereço completo para contato e o seu questionamento. 
14.5. O recurso deverá ser endereçado a Prefeitura Municipal de Birigui entregue na Seção de Protocolo, situada à Rua Oswaldo – Cruz, 146 – Centro -  
Birigui/SP. 
14.5.1. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 14.1., deste capítulo. 
14.6. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso. 
14.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, internet ou outro meio que não seja o estabelecido no Item 14.5. 
14.8. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada, será atribuído a todos os candidatos. 
14.8.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato 
para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação. 
14.8.2. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do Concurso, com as alterações ocorridas em face do disposto 
no item 14.8.1 acima. 
14.9. Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
14.9.1. em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 
14.9.2. fora do prazo estabelecido; 
14.9.3. sem fundamentação lógica e consistente e 
14.9.4. com argumentação idêntica a outros recursos. 
14.10. Em hipótese alguma será aceito, vistas de prova, revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de gabarito final definitivo. 
14.11. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
Instrução: O candidato deverá indicar, obrigatoriamente, a fase do Concurso a que se refere o recurso, o número da questão objeto do recurso (quando 
for o caso), o gabarito publicado pelo Instituto CETRO (quando for o caso), a sua resposta (quando for o caso), avaliação de Títulos (quando for o caso), 

das provas práticas,  e a sua argumentação fundamentada. 
Quando o recurso for referente ao enunciado da questão, o candidato deverá indicar o número da questão a que se refere o enunciado e a sua 

argumentação fundamentada. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 

CONCURSO PÚBLICO 01/2007  

NOME DO CANDIDATO: 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
FASE DO CONCURSO A QUE SE REFERE O RECURSO 
NÚMERO DA QUESTÃO: (QUANDO FOR O CASO) 
GABARITO DO INSTITUTO CETRO: (QUANDO FOR O CASO) 
RESPOSTA DO CANDIDATO: (QUANDO FOR O CASO) 

ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
XV – DA NOMEAÇÃO 
15.1. A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a necessidade da Prefeitura 
Municipal de Birigui e o limite fixado pela Constituição e Legislação Federal com despesa de pessoal. 
15.2. A aprovação no concurso não gera direito à nomeação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final. 
15.3. Por ocasião da convocação que antecede a nomeação, os candidatos classificados deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma 
cópia que comprovem os requisitos para provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidas no presente Edital. 
15.4. A convocação que trata o item anterior será realizada mediante a correspondência registrada com aviso de recebimento - “AR”. 
15.4.1. O candidato terá 3 (três) dias, a contar da data de recebimento da correspondência indicada no item 15.4.  para manifestar interesse ou desistência 
pela vaga. 
15.5. Os candidatos após o comparecimento e ciência da convocação citada no item 15.4., terão o prazo máximo de 10 (DEZ) dias corridos para 
apresentação dos documentos discriminados a seguir: Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor, Comprovantes de votação nas 2 (duas) 
últimas eleições, Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, Cédula de Identidade – RG ou RNE, 2 (duas) fotos 3x4 recentes, Inscrição no 
PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o cadastro, Cadastro de Pessoa Física – CPF/CIC, Comprovantes de escolaridade, 
Certidão de Nascimento dos filhos, Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 14 anos (se houver) e Atestados de Antecedentes Criminais. 
15.6. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados serão submetidos a exame-médico que avaliará sua capacidade física e mental no 
desempenho das tarefas pertinentes ao Cargo a que concorrem. 
15.6.1. As decisões do Serviço Médico da Prefeitura de Birigui de caráter eliminatório para efeito de nomeação, são soberanas e delas não caberá qualquer 
recurso. 
15.7. Não serão aceitos no ato da convocação e/ou nomeação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão aceitas se 
estiverem acompanhadas do original. 
15.8. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato será formalizado pelo mesmo através de Termo de 
Desistência Definitiva. 
15.8.1. O não comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público, 
fato comprovado pela Prefeitura Municipal de Birigui através de Termo de Convocação e Aviso de Recebimento.  
15.9. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Prefeitura Municipal de Birigui. 
15.10. Ao entrar em exercício, o funcionário contratado ficará sujeito ao estágio, probatório de 3 (três) anos e terá o seu desempenho no cargo avaliado a 
cada 6 (seis) meses. 
15.11. Os candidatos classificados serão contratados pelo REGIME ESTATUTÁRIO. 



 
XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. Todas as convocações, avisos e resultados referentes exclusivamente às etapas do presente concurso serão publicados em jornal de circulação local e 
afixados no Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Birigui. 
16.2. Serão publicados no jornal apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no concurso. 
16.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no concurso, valendo para esse fim, a homologação publicada no 
jornal. 
16.4. A aprovação no concurso não gera direito à nomeação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final. 
16.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da 
nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem 
administrativa, civil e criminal. 
16.6. Caberá ao Prefeito a homologação dos resultados finais do Concurso Público. 
16.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe 
disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser 
publicado. 
16.8. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante o Instituto CETRO, situado à Av. Paulista, 2001 – 13º andar – São Paulo/SP, CEP 
01311-300, até a data de publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Birigui, situada  à Praça James Mellor, s/nº – Centro – Birigui/SP, através de correspondência com aviso de recebimento. 
16.9. 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 contatado, perder o prazo para tomar posse, caso não seja localizado. 
16.10. A Prefeitura Municipal de Birigui e o Instituto CETRO não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: Endereço não 
atualizado; Endereço de difícil acesso; Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato e 
Correspondência recebida por terceiros. 
16.11. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação para posse e exercício correrão às expensas do próprio candidato. 
16.12. A Prefeitura Municipal de Birigui e o Instituto CETRO não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes a este Concurso. 
16.13. A realização do certame será feita sob exclusiva responsabilidade do Instituto Nacional de Educação Cetro – INEC.  
16.14. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Concurso da Prefeitura Municipal de Birigui e pelo Instituto Nacional de 
Educação CETRO, no que tange a realização deste concurso. 
 

Birigui, 04 de outubro de 2007. 

Wilson Carlos Rodrigues Borini  

Prefeito Municipal 
 
 

               C R O N O G R A M A  R E V I S T O  
 

DATAS EVENTO 
10 a 25/10/2007 Período de inscrições via Internet. 
10 a 25/10/2007 Período de inscrição via Posto de Inscrição. 

16/11/2007 Divulgação das listas de candidatos inscritos e convocação para a realização das provas Escritas. 
25/11/2007 Data prevista para aplicação das provas Escritas e entrega dos títulos. 

26/11/2007 Data prevista para divulgação do Gabarito das provas Escritas. 
28 e 29/11/2007 Prazo recursal quanto ao gabarito das provas Escritas. 

12/12/2007 Data prevista para a divulgação da lista de resultado e convocação para as provas Práticas. 

13 e 14/12/2007 Prazo previsto para interposição de recursos referentes à publicação do resultado e da convocação da prova 
Prática. 

06/01/2008 Data prevista para aplicação das provas Práticas. 
16/01/2008 Data prevista para a divulgação da lista de resultado. 

17 e 18/01/2008 Prazo previsto para interposição de recursos referentes à publicação do resultado 
 A partir de 31/01/2008 Data prevista para a divulgação da lista de resultados finais no Paço Municipal. 

 

ANEXO I  -DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS 
 

DISPONÍVEL NO SITE: www.institutocetro.org.br E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI. 
 

ANEXO  II  - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CARGOS DE ADVOGADO, ARQUITETO, ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO, ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, 
PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, COORDENADOR DE CRECHE, DIRETOR DE ESCOLA, EDUCADOR DE CRECHE, PROFESSOR I, SUPERVISOR 
DE ENSINO. 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de texto. Significação das palavras: Sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Cargo das 
classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ADVOGADO  
Direito Administrativo:a) Administração Pública: conceito, órgãos da Administração, hierarquia. Princípios Constitucionais do Direito Administrativo.b) Administração 
Indireta: conceito, Autarquia, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública, Fundações. c) Serviço Público: conceito, classificação, formas de prestação, 
concessão, permissão, autorização. Privatização. d) Atos Administrativos: noção, elementos, atributos, espécies, validade e invalidade, anulação e revogação, 
controle jurisdicional dos atos administrativos. Discricionaridade e vinculação, desvio do Poder. Poder de Polícia. e) Licitação: natureza jurídica, finalidades. Licitação: 
dispensa e flexibilidade. f) Contratos Administrativos: conceito, peculiaridades, espécies. g) Bens Públicos: regime jurídico e classificação. Formas de utilização, 
concessão, permissão e autorização de uso, alienação. h) Servidor Público: agentes públicos, cargos, empregos, regime jurídico, servidor na Constituição, 
remuneração e Lei nº. 10.261/68. i) Agentes Públicos: conceito, categoria. 
j) Desapropriação: noção, desapropriação por utilidade pública, necessidade pública, interesse social. 
l) Limitações administrativas. 
m) Responsabilidade Civil do Estado. Responsabilidade dos Agentes Públicos. 
n) Tarifas e Preços Públicos. Orçamento. 
o) Lei nº. 10261, de 28/10/1968 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. 
Direito Constitucional: 



a) Constituição: conceito e conteúdo, princípios fundamentais do Direito Constitucional. 
b) Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos, generalidades, direito de ação, devido processo legal, habeas-corpus, mandado de 
segurança, mandado de segurança coletivo, ação popular, mandado de injunção, habeas-data e ação civil pública. 
c) Estado Federal: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios. 
d) Município: organização, competência e fiscalização. Intervenção no Município. 
e) Política Urbana, separação de poderes, delegação. 
f) Poder Legislativo: composição e atribuições. 
g) Processo Legislativo; Poder Executivo: composição e atribuições; Poder Judiciário: composição e atribuições. 
h) Funções essenciais à Administração da Justiça: o Ministério Público e a Advocacia. 
i) Princípios Constitucionais do Orçamento. Bases e Valores da Ordem Econômica e Social. Direito do Consumidor. Direito Ambiental. Função dos Tribunais de 
Contas. Da Ordem Econômica e Financeira. 
j) Reforma Administrativa: Emenda Constitucional nº 19. 
l) Constituição do Estado de São Paulo: Dos Fundamentos do Estado. Da Organização dos Poderes. Da Organização do Estado. Dos Municípios e Regiões. Da 
Tributação das Finanças e dos Orçamentos. Da Ordem Econômica. Da Ordem Social. Disposições Constitucionais Gerais. 
m) XI Consolidação do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. 
Direito Processual Civil: 
a) Competência: conceito, espécies, critérios determinativos. 
b) Formação, Suspensão e Extinção do Processo. 
c) Atos Processuais: classificação, forma, prazo, tempo e lugar. 
d) Procedimento Ordinário, Sumaríssimo e Especial. 
e) Petição inicial. Resposta do Réu. Revelia. Intervenção de Terceiros. Litisconsórcio e Assistência. 
f) Julgamento conforme o estado do Processo. 
g) Provas: noções gerais, sistema, classificação, espécies. 
h) Audiência. Sentença e Coisa Julgada. 
i) Recursos: noções gerais, sistema, espécies. 
j) Execução: partes, competência, requisitos, liquidação de sentença. Das diversas espécies de execução. Embargos do Devedor. Do Processo Cautelar. 
l) Mandado de Segurança. Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação Declaratória Incidental. Mandado de Injunção (habeas-data). Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
4) Direito Civil: 
Introdução ao Código Civil. 
Das pessoas. 
Ato Jurídico. 
Bens. 
Da propriedade em geral. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 
5) Direito Tributário: 
a) Definição e conteúdo do Direito Tributário: Noção de tributo e suas espécies: imposto, taxa e contribuições. 
b) Fontes do Direito Tributário, Fontes Primárias: a Constituição, leis complementares, tratados e convenções internacionais, resoluções do Senado, leis ordinárias, 
leis delegadas. Fontes Secundárias: decretos regulamentares, normas regulamentares (Artigo 100 do CTM). 
c) O sistema Constitucional Tributário Brasileiro: Princípios Constitucionais Tributários. Competências Tributárias. Discriminação e Receitas Tributárias. 
d) O fato gerador de Obrigação Tributária. 
e) Imunidade, Isenção e Anistia. 
f) tributos Estaduais. 
6) Direito Previdenciário: 
a) Constituição: Emenda Constitucional n° 20, com enfoque nas áreas de funcionalismo público e trabalhadores. 
b) Benefícios Previdenciários. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ARQUITETO  
Conhecimentos gerais de Arquitetura e Urbanismo; Conhecimentos específicos de AutoCad; Conhecimentos Específicos referentes ao Município tais como, Lei 
Orgânica, Plano Diretor, Código de Obras, Lei de zoneamento, Lei de Parcelamento do Solo, Código de Posturas Municipais; Conhecimentos Gerais de Arquitetura e 
Meio Ambiente e Legislação Ambiental Municipal, Estadual e Federal. Legislação específica: Principais Portarias Ambientais Brasileiras (IBAMA) e Normas de 
Proteção ao Meio Ambiente, Código de Obras do Município, Normas para Loteamento. Projetos: Sondagem, Terraplanagem, Fundações, Estrutura, Alvenarias, 
Insolação, Esquadrias, Impermeabilização, Instalações Especiais (ar condicionado, gás, telefonia, energia solar), Instalações Hidráulicas, Instalações Elétricas, 
Argamassas e revestimentos e paisagismo. História da Arquitetura: Antiguidade, Idade Média, Renascimento, Arquitetura Moderna (principais escolas), Arquitetura do 
século XX. Arquiteturas Brasileiras: Indígena, Colonial, Moderna, Contemporâneas, Brasília. Ênfase nas questões do melhor aproveitamento e alternativas de 
construções públicas. Projetos de reurbanização de áreas: praças, favelas, prédios, fachadas, sistemas viários, parques, complexos poliesportivos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL  
A  identidade  da  profissão  do  Serviço  Social  e  seus  determinantes  ideo-políticos.  O espaço ocupacional e as  relações  sociais  que  são  estabelecidas  pelo  
Serviço  Social.  A Questão Social, o contexto conjuntural, profissional  e  as  perspectivas  teórico-metodológicas  do  Serviço  Social  pós- reconceituação. O espaço 
sócio-ocupacional do   Serviço   social e as   diferentes estratégias   de  intervenção profissional. As possibilidades, os limites e as demandas para o Serviço Social na 
esfera pública,  privada  e  nas  ONG. A  instrumentalidade  como  elemento  da  intervenção  profissional.  O planejamento da intervenção e a elaboração de planos, 
programas e projetos sociais. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas exigências do mercado  de  trabalho.  Análise da questão social.  Fundamentos 
históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA  
Ética Profissional e Legislação. Trabalho cirúrgico em odontologia. Radiografia e revelação. Orientação para a saúde bucal. Atendimento clínico. Controle da lesão e 
reabilitação do usuário. Exames clínicos e diagnósticos. Participação na programação das atividades e seu controle, notadamente, a de treinamento ou 
aperfeiçoamento de profissionais e auxiliares. Participação nas ações de educação e saúde, individualmente ou em grupos, tanto nas unidades de saúde quanto na 
comunidade. Participação nas ações de controle social. Participação junto à equipe de saúde de capacitação de recursos humanos, planejamento, coordenação, 
supervisão e execução de serviços, programas ou projetos na área de odontologia. Participação nas ações que visem a implementação, efetivação e consolidação 
dos princípios. Normas e diretrizes do SUS. Finalidades e atividades previstas no Padrão Funcional de cada posto de trabalho, conforme ato de regulamentação do 
Secretário Municipal de Saúde. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ENFERMEIRO  
Ética e legislação em enfermagem: Princípios básicos de ética. Implicações éticas e jurídicas no exercício profissional de enfermagem. Regulamentação do exercício 
profissional. Epidemiologia e bioestatística: Estatísticas de saúde. História natural das doenças e níveis de prevenção. Vigilância epidemiológica. Epidemiologia das 
doenças transmissíveis: Características do agente, hospedeiro e meio ambiente. Meios de transmissão, diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento, medidas de 
profilaxia e assistência de enfermagem. Imunizações: cadeia de frio, composição das vacinas, efeitos adversos, recomendações para sua aplicação. Atenção à saúde 
da criança e do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. Atenção à saúde bucal e mental. Fundamentos de enfermagem. Processo de enfermagem. Prevenção e 
controle de infecção hospitalar. Biossegurança. Assistência de enfermagem aos pacientes clínicos e cirúrgicos. Atuação do enfermeiro em Centro Cirúrgico e Centro 
de Material e Esterilização. Atuação do enfermeiro em Pronto Socorro e em situações de emergência. Assistência de enfermagem materno-infantil. Administração em 
enfermagem: Princípios gerais da administração e funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Gestão de qualidade. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Agricultura - Quanto às culturas perenes e temporárias, serão abordados aspectos morfofisiológicos de crescimento, desenvolvimento e produção, que estão 
relacionados aos seguintes itens: Fatores edafo-climáticos (temperatura, disponibilidade de água, umidade relativa do ar, luminosidade, acidez/alcalinidade e 
aeração). Fertilidade dos solos e nutrição mineral de plantas (elementos essenciais e sua disponibilidade, adubação e fertilizantes, correção do solo e corretivos). 
Tratos culturais (principais práticas culturais e particularidades de lavouras de importância econômica). Calendário agrícola (épocas de preparo do solo, de plantio, de 
realização de tratos culturais, e da colheita das principais culturas nas diversas regiões do Brasil). Controle de ervas daninhas (diferentes métodos e sua eficiência). 
Principais pragas e doenças e métodos de controle; Pecuária - Quanto à produção animal, serão abordados os seguintes aspectos da Bovinocultura (de corte e 
leiteira), suinocultura e avicultura: Manejo (conhecimento das particularidades de cada espécie explorada). Sanidade (controle e prevenção das principais doenças e 
parasitoses). Principais raças e aptidões. Reprodução (ciclo reprodutivo e técnicas promotoras de maiores produtividades). Índices zootécnicos (taxas de natalidade, 
desfrute); Economia Agrícola - Teoria e instrumentos de análise econômica: teoria da produção e da estrutura de mercados, progresso técnico na agricultura, teoria da 
demanda, teoria da oferta, elasticidades, mudança no equilíbrio, relações entre receita e elasticidade, formação de preços, preços fixos e flexíveis, determinação dos 
preços agrícolas, teoria da renda da terra. Mecanismos e financiamentos da política agrícola, política macroeconômica e agricultura, instrumento de política agrícola: 



créditos, preços, tributação, tecnologia, armazenamento e comercialização, políticas de segurança alimentar, políticas de reforma agrária e colonização; Abordagens 
sobre: interpretação analógica e digital de imagens obtidas através de sensores remotos, aplicada a mapeamentos de solos; gênese do solo; processos e fatores de 
formação dos solos; características físicas, químicas e mineralógicas dos solos; principais atributos do solo para fins de classificação; Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos; aplicações dos estudos / levantamentos de solos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL 
Instalações hidráulicas prediais. Instalações sanitárias. Meio ambiente. Sistema de tratamento de água potável. Sistema de poços artesianos. Sistema de tratamento 
de esgotos. Tratamento e incineração de lixo. Sistema de captação e drenagem de águas pluviais. Fiscalização de obras e Serviços de Engenharia. 
Impermeabilização. Coberturas. Revestimentos. Acabamentos. Segurança em edificações públicas e industriais. Pavimentos rígidos e flexíveis. Drenagem de 
pavimentos. Captação de águas pluviais. Combate a erosões e contenção de taludes. Reparos em pavimentos – rígidos e flexíveis. Rejuntamento de pavimento. 
Pintura e reparos de sinalização horizontal. Plantio e conservação de revestimento vegetal. Sistema de comunicação visual. Planejamento de obras e serviços de 
engenharia. Cronograma físico-financeiro. Orçamento de obras e de Serviços de Engenharia. Fluxograma de pagamentos de faturas. Reajustamento de preços. 
Controle de prazos. Medições de obras e serviços de engenharia. Conceito e fundamentos aplicados à manutenção de instalações industriais (manutenção preventiva 
e corretiva). Administração de materiais técnicos de consumo. Planejamento e controle da manutenção (planejamento anual de atividades; sistemas de Ordem de 
Serviços, históricos de intervenções em equipamentos, componentes principais e em instalações, custos aplicados à manutenção). Programação e execução de 
serviços de manutenção. Conhecimento sobre cálculo estrutural, mecânica dos solos, Topografia, Auto Cad. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO  
Ética Profissional e Legislação. Medicamentos controlados e entorpecentes. Administração de Farmácia, dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de 
medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos. Farmacotécnica: Manipulação de formas oficiais e magistrais; Preparação Farmacêutica. Noções básicas de 
filtração, destilação e esterilização. Conceitos básicos de drogas que atuam no organismo: princípio de ação de medicamentos e interação medicamentosa. Absorção, 
distribuição, farmacocinética, biotransformação e excreção de drogas. Antibióticos e Quimioterápicos: conceituação a agentes produtores e classificação. Toxicologia. 
Farmacodependência. Controle de infecção hospitalar: anti-sépticos, desinfetantes e esterilizantes.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA  
Anatomia; Fisiologia; Neurologia; Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia; Cinesioterapia; Fisioterapia aplicada à Neurologia - Infantil - Adulto; Fisioterapia aplicada à 
Ortopedia e Traumatologia; Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia; Fisioterapia aplicada à Pneumologia; Arts. 196 a 200 da Constituição Federal; Lei 8080, 
de 19/09/1990; Lei 8142, de 28/12/1990; Norma Operacional Básica do SUS 01/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS 01/2002; Emenda 
Constitucional nº. 29/2000. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FONOAUDIÓLOGO  
Anatomia e fisiologia dos Órgãos da fala, voz, audição e linguagem. Sistemas e processos de Comunicação: órgãos responsáveis. Patologias Fonoaudiológicas: 
Conceito, Etiologia, Tratamento. Psicomotricidade: Teoria, Técnicas em Terapias Psicomotoras. Aspectos Neurológicos ligados à linguagem: Estruturas, Processos 
Neurológicos envolvidos na fala, voz, audição, linguagem. Terapia Fonoaudiológica: Níveis de Prevenção, Intervenção Precoce, Reeducação Psicomotora, 
Reeducação da Deglutição Atípica. Reabilitação Fonoaudiológica: (afasias, displasias, disfemias, afonia e disfonia, disartria, dislalias, disortografias, dislexias, 
disgrafias, discalculias, atrasos de linguagem por transtornos). Avaliação Audiológica: Laudos, Diagnósticos e Prognósticos, Principais Testes Complementares. Ética 
Profissional. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO  
Zoonoses: caracterização; diagnóstico; vistoria zoosanitárias. Métodos utilizados na análise e inspeção de ambientes. Ações de fiscalização do meio ambiente. 
Controle de populações animais responsáveis pela transmissão de zoonoses. Campanhas de Vacinação. Legislações pertinentes. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA  
Ética Profissional e Legislação. Conceitos básicos de nutrição. Nutrição nas diferentes fases da vida. Dietoterapia. Microbiologia de alimentos. Controle Higiênico 
Sanitário dos Alimentos. Técnicas dietéticas de pré-preparo e preparo de alimentos. Conceitos de Administração. Desnutrição. Fundamentos sobre as principais leis 
de Alimentos/Vigilância Sanitária (hortifrutigranjeiros, enlatados, embutidos, carnes, etc.). Concepções de programas de merenda escolar e suplementação alimentar 
em escolas. Ênfase também em ambientes coletivos (hospitais), elaborando sugestões de cardápios específicos a diferentes necessidades. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PSICÓLOGO  
Indivíduo, Instituições, Sociedade: Desenvolvimento, Interação Social, Processos de Conhecimento da Realidade, O Inconsciente, Casualidades Psíquicas, A 
Dimensão Ideológica das Instituições, A Família, A Escola, O Processo Grupal e as Práticas Terapêuticas de Grupo, O Trabalho Institucional Psicológico. Psicologia, 
Psicanálise e Psicoterapias: Clínica Psicológica e suas Especialidades, O Campo das Psicoterapias, A Nova Cultura Psicológica, Diagnóstico em Psicanálise. Teorias 
da Personalidade. Ética Profissional. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL 
O processo saúde-doença. Doença mental e cultura. Noções básicas de psicopatologias. Psicodinâmica nas fármaco-dependências. Psicoses. Histórico da terapia 
ocupacional. Terapia ocupacional psicodinâmica (Fidler e Fidler). Teorias e técnicas da terapia ocupacional em saúde mental. Terapia ocupacional no tratamento das 
fármaco-dependências. A utilização de grupos de atividades. Terapia ocupacional e reabilitação psicossocial. Terapia ocupacional e reabilitação profissional. Terapia 
ocupacional e saúde do trabalhador. 
 
POLÍTICAS DE SAÚDE PARA OS CARGOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO 
INFECTOLOGISTA 
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Constituição Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsória. Código de Ética Médica. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Princípios do Atendimento Clínico anamenese, no diagnóstico e na orientação; Dor Fisiopatologia; Dor Torácica; Dor Abdominal; Cefaléias; Dor Lombar e Cervical; 
Distúrbios da Regulação Térmica; Calafrios e Febre; Dores Musculares, Espamos, Cãibras e Fraqueza Muscular; Tosse e Hemoptise; Dispnéia e Edema Pulmonar; 
Edema; Cianose, Hipoxia e Policitemia; Hipertensão Arterial; Síndrome de Choque; Colapso e Morte Cardiovascular Súbita; Insuficiência Cardíaca; Insuficiência 
Coronária; Bradiarritmias; Taquiarritmias; Cateterismo e Angiografia Cardíacos; Febre Reumática; Endocardite Infecciosa; Micardiopatias e Miocardites; Infarto Agudo 
do Miocárdio; Cor Pulmonale; Parada Cardio-respiratória; Disfasia; Constipação Diarréia e Distúrbios da Função Ano Retal; Aumento e Perda de Peso; Hematêmese 
Melena; Hepatite Aguda e Crônica; Ictericia e Hepatomegalia; Cirrose; Distensão Abdominal e Ascite; Coledocolitiase; Doenças do Pâncreas; Líquidos e Eletrolitos; 
Acidose e Alcalose; Anemias; Hemorragia e Trombose; Biologia do Envelhecimento; Problema de Saúde do Idoso; Diagnóstico e Manuseio das Afecções Mais 
Comuns da Pessoa Idosa; Avaliação e Diagnóstico das Doenças Infecciosas; Diarréia Infecciosa Aguda e Intoxicação Alimentar; Doenças Sexualmente 
Transmissíveis; Síndrome de Angustia Respiratória do Adulto; Estado de Mal Asmático; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tromboembolismo Pulmonar; 
Ventilação Mecânica; Insuficiência Renal Aguda; Insuficiência Renal Crônica; Glomerulopatias; Obstrução das Vias Urinárias; Lupus Eritematos Sistêmico; Artrite 
Reumatóide; Vasculites; Doença Articular Degenerativa; Artrite Infecciosa; Distúrbios da Coagulação; Diabetes Mellitus; Doenças da Tireóide; Acidose Lático; 
Doenças Vasculares Cerebrais; Traumatismo Cranioencefálico e Raquimedular; Viroses do Sistema Nervoso Central: Meningites e Encefalites; Coma; Doenças 
Ocupacionais; Acidentes do Trabalho; Neoplasias; Moléstias Infecciosas; Carências Nutricionais. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO GINECOLOGISTA 
Anticoncepção, planejamento familiar, infertilidade; - Doenças sexualmente transmissíveis; - Infecção das vias genitais; - Amenorréia; - Hemorragia uterina 
disfuncional; - Dismenorreia e síndrome de tensão pré-menstrual; - Endometriose e Adenomiose; - Síndrome dos ovários policísticos; - Menopausa; - 
Hiperandrogenismo; - Tuberculose genital; - Incontinência urinária; - Ginecologia pediátrica e do adolescente; - Urgências ginecológicas; - Patologias Ginecológicas 
benignas e malignas da mama, colo, uterino, corpo uterino, vulva, vagina e ovários, Traumatismo genital. : Embriologia; - Assistência pré-natal; - Diagnóstico de 
gravidez; Propedêutica da gravidez - Contratilidade uterina; - Estudo clínico e assistência ao parto; - Endocrinologia da gravidez; - Trocas materno-ovulares; - 
Repercussões clínicas das adaptações do organismo materno; - Drogas e gravidez; - Genética pré-natal; - Desenvolvimento e crescimento fetal; - Avaliação da 
vitalidade fetal; - Prenhez ectópica; - Neoplasias trofoblásticas gestacionais; - Gestação de alto risco; - Doença hemolítica perinatal; - Prematuridade; - Sofrimento fetal 
agudo; - Infecção puerperal; - Puerpério; - Lactação. Patologia do puerpério (infecção puerperal, hemorragias e distúrbios da lactação). Doenças intercorrentes do 
ciclo grávido-puerperal. Gravidez prolongada. Hemorragias da primeira e segunda metade da gravidez. Patologia do sistema amniótico. Síndromes hipertensivas na 
gestação. Gemelidade. Sofrimento fetal agudo. Tocurgia. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO PEDIATRA  
Pediatria Geral: História clínica pediátrica; Avaliação da criança doente; Prevenção de Acidentes na Infância; Crescimento e desenvolvimento; Nutrição da criança; 
Hipovitaminoses; Desnutrição Energético-protéica; Desidratação; Imunizações; Distúrbios de comportamento; Saúde bucal; Febre; Choro no lactente. Pneumologia: 
Infecções respiratórias agudas; Pneumonias; Derrame Pleural; Bronquiolite; Asma Brônquica; Laringites; Fibrose Cística; Tuberculose. Gastrenterologia: Doença 
Diarréica Aguda; Terapia de Reidratação Oral; Diarréia Crônica; Dor Abdominal; Refluxo Gastroesofágico; Úlcera Péptica; Hepatites; Colestase; Doença Celíaca; 



Obstipação; Sangramento Digestivo. Neurologia: Convulsões; Coma; Meningoencefalites; TCE; Cefaléia. Hematologia: Anemias; Leucemias e Linfomas; Púrpuras; 
Hemoglobinopatias. Doenças Infecciosas e Parasitárias: Exantemas Virais; Estreptococcias; Estafilococcias; Caxumba; Coqueluche; Difteria; Varicela; Mononucleose; 
Citomegalovirose; SIDA; Septicemia; Parasitoses; Imunologia e Reumatologia: Principais imunodeficiências; Infecções no paciente imunodeprimido; Lúpus 
Eritematoso Sistêmico; Artrite Idiopática Juvenil; Febre Reumática. Nefrologia: Glomerulonefrite Aguda Pós-estreptocócica; Síndrome; Nefrótica; Infecção Urinaria; 
Síndrome Hemolítico-urêmica; Enurese; Tumor de Wilms. Endocrinologia: Baixa estatura; Diabete Melito; Puberdade Precoce; Hipotiroidismo; Obesidade. Cardiologia: 
Cardiopatias Congênitas; Insuficiência Cardíaca Congestiva; Endocardite Bacteriana; Miocardites; Doença de Kawasaki; Dermatologia: Impetigos; Estrófulo; Eczemas; 
Dermatomicoses; Urticária; Emergência: Técnicas Básicas de Reanimação e Ressuscitação Cardiorrespiratória; Choque; Intoxicações Agudas; Coma; Analgesia e 
Sedação em Pediatria. Cirurgia Pediátrica: Apendicite Aguda; Hérnias; Fimose, Criptorquidia e Hidrocele; Massa cervical e abdominal. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO INFECTOLOGISTA 
Princípios do Atendimento Clínico anamenese, no diagnóstico e na orientação; Fisiopatogenia, diagnóstico, tratamento e complicações das patologias; Meningites; 
Doenças menigocóccicas; Lepstospirose; AIDS; Leishimaniose: tegumentar e visceral; Doenças exantemáticas; Hepatites infecciosas: Hepatites virais; Malária; Febre 
tifóide; Salmoneloses; Dengue; Doença de Chagas; Febre Amarela; Esquistossomose Mansoni; Cólera; Riquetsioses; Raiva; Tétano; Febres purpúricas; 
Enteroviroses; Estafilococcias; Estreptococcias; Hanseníase; Parasitoses Intestinais; Neurocisticercose; Tuberculose; Pneumonias atípicas; Paracoccidioidomicose; 
Histoplasmose; Infecções Herpéticas; Toxoplasmose; Doenças sexualmente transmissíveis; Infecção hospitalar; Sepse; Febre de origem indeterminada; 
Mononucleose infecciosa; Imunizações; Noções de antibioticoterapia; Endocardites infecciosas. 
 
COORDENADOR DE CRECHE 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS / LEGISLAÇÃO 
Fundamentos da Educação Infantil: as contribuições da antropologia, da sociologia, da psicologia. Políticas públicas para a Educação Infantil. Histórico da Educação 
Infantil. Pedagogia da Educação Infantil: pedagogia do olhar e da escuta; pedagogia das relações; pedagogia da diferença. 
Constituição Federal/88: artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Transitórias. Emenda Constitucional 14/96. Constituição Estadual/89 – Da Educação. Lei 
Federal n.º 9.394/96: Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal n.º 8.069/90: Estatuto da Criança e do Adolescente: Livro I: Título I, Título II – artigos 7.º a 
24 e 53 a 59; Livro II: Título I, Título II e Título III. Legislação Municipal: Lei complementar n.º 3 que instituiu o plano de carreira do magistério municipal. PDE (Plano 
de Desenvolvimento da Educação) – Compromisso todos pela educação, Lei 11.494 de 20/06/2007 (FUNDEB) 
atividades, organização do cotidiano. O profissional da educação infantil. Avaliação da creche. 
BIBLIOGRAFIA 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil/5/10/1988. (cap. Da educação/direitos sociais/direitos e deveres individuais e coletivos). Emenda 14/96. 
BRASIL. Lei nº 9394, de 20/12/1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei n° 8.069 de 13/07/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
BRASIL/SEF. Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Vol. I, II, III .1997 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 13.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999 
GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. São Paulo, Cortez Editora, 1992. 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
MANTOAN, Maria Tereza Egler. Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conceito de criança. Desenvolvimento da criança de zero a 6 anos. A criança: dimensões afetiva, emocional, social e cognitiva. Cuidados para com a criança: 
alimentação, saúde, higiene. Jogos e brinquedo na educação infantil. Relação creche/comunidade/família. Conteúdos, planejamento de atividades, organização do 
cotidiano. O profissional da educação infantil. Avaliação da creche. 
BIBLIOGRAFIA 
Ferreira-Rossetti, Maria Clotilde; Mello, Ana Maria; Vitória, Telma; Gosuen, Adriano; Chaguri, Ana Cecília (orgs). Os Fazeres na Educação Infantil. 4.ª edição. Editora 
Cortez. 2001. 
Nicolau, Marieta Lúcia Machado. A Educação Pré-escolar: Fundamentos e Didática. Editora Ática. 1985. 
Brasil, Ministério da Educação. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Volumes 1, 2 e 3. 1998. 
Oliveira, Zilma de M. Ramos (org.). A Criança e seu Desenvolvimento: perspectivas para se discutir a educação infantil. 2.ª edição. Editora Cortez. 1997. 
Cavicchia, D. C. O Cotidiano da Creche: Um projeto pedagógico. São Paulo: Loyola, 1993. 214p 
Wajsckop, G. Brincar na pré-escola. São Paulo: Cortez, 1995. 119p. (Questões da nossa era, 48). 
Oliveira, Zilma R. Educação Infantil: fundamentos e métodos, ed. Cortez. 
 
DIRETOR DE ESCOLA 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS / LEGISLAÇÃO 
Fundamentos filosófico–científicos: Concepções Filosóficas da Educação; Relação Educação - Sociedade – Cultura; A construção histórica da educação escolar.  
Princípios didáticos – metodológicos: Tendências pedagógicas na prática escolar; Currículo escolar: conceito, fundamentos e componentes; Planejamento, 
metodologia e avaliação do processo ensino / aprendizagem; Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico. Estrutura e Organização da Educação Escolar: 
Educação e Legislação; ECA, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS); Referências Curriculares Nacionais (RCNEI); Educação Inclusiva: Diversidade na sala de 
aula. Legislação Municipal: Lei complementar n.º 3 que instituiu o plano de carreira do magistério municipal. PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) – 
Compromisso todos pela educação, Lei 11.494 de 20/06/2007 (FUNDEB) 
BIBLIOGRAFIA  
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil/5/10/1988. (cap. Da educação/direitos sociais/direitos e deveres individuais e coletivos). Emenda 14/96. 
BRASIL. Lei nº 9394, de 20/12/1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei n° 8.069 de 13/07/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
BRASIL/SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais. Vol. I ao X. (Ens. Fund. 1ª à 4ª séries). 
BRASIL/SEF. Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Vol. I, II, III .1997 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 13.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999 
GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. São Paulo, Cortez Editora, 1992. 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
MANTOAN, Maria Tereza Egler. Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. A escola como instituição social, sua dinâmica interna e suas relações com o conjunto da sociedade. A dimensão social e política do papel do professor e do gestor 
educacional; 2. A dinâmica escolar, nos seus mais diferentes aspectos: gestão participativa; relacionamento entre pares, com a comunidade, com a família, e com o 
debate social mais amplo sobre educação; autonomia da escola; o compromisso político; 3. Planejamento e mudança de paradigmas; elaboração de proposta político-
pedagógica da escola e de projetos pedagógicos; 4. Avaliação do trabalho realizado pela escola; As políticas educacionais formuladas localmente e para o país, a 
organização educacional, os diversos sistemas de ensino, a discussão das leis relacionadas à infância, adolescência, educação e profissão.  
BIBLIOGRAFIA 
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino de 1ª à 4ª série; Introdução aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/ SEF, 1997. 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil: Volumes 1, 2 e 3. Brasília MEC/ SEF, 1998. 
Luckesi, Cipriano C. Planejamento e Avaliação na Escola: articulação e necessária determinação ideológica. In: Idéias 15. São Paulo: FDE, 1.992. 
Muramoto, Helenice M. S. A construção da proposta pedagógica: possibilidades e limites. In: Idéias 15. São Paulo: FDE, 1.992. 
Nogueira, Madza J. Diretor/Dirigente: a construção de um projeto pedagógico na escola pública. In: Idéias 15. São Paulo: FDE, 1.992. 
Rios, Terezinha Azeredo. Significado e pressupostos do projeto pedagógico. In: Idéias 15. São Paulo: FDE, 1.992. 
Warde, Mirian J. Considerações sobre a autonomia da escola. In: Idéias 15. São Paulo: FDE, 1.992. 
Szymanski, Heloísa. Encontros e Desencontros na relação família-escola. In; Idéias 28, p. 213 a 225. São Paulo: FDE, l997. 
Thurler, M.G. A eficácia das escolas não se mede: ela se constrói, negocia-se, pratica-se e se vive. In: Idéias 30, p. 175 a 192. São Paulo: FDE, l998. 
Reicher. A Violência Disseminada - In: São Paulo em Perspectiva. Revista da Fundação SEADE. Vol. 13, outubro/dezembro, l999. 
AQUINO, Julio Groppa. (Org.) Indisciplina da escola - alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, l996. 
DIAS, José Augusto. Gestão da escola. In: MENEZES, J.G.C., org. Estrutura e funcionamento da educação - Leituras. São Paulo: Pioneira, 1998. 
FARIA, José Carlos. Administração. São Paulo: Pioneira, 1.997. 
FERREIRA, Naura C. Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos desafios. São Paulo: Cortez, 2.001. 
FURLLAN, M; HARGREAVES, A. A escola como organização aprendente: buscando uma educação de qualidade. Porto Alegre: ArtMed, 2000. 
GARDNER, H. Estruturas da mente: a teoria das inteligências múltiplas. Porto Alegre: Artes Médicas. 
HERNANDEZ, Fernando. A organização do currículo por Projetos de Trabalho. Porto Alegre: Artmed. 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola - teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 2.001. 



LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1.992. 
LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 1.999. 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar. São Paulo: Cortez 
MARTELLI, Anita Favaro. Relações da escola com a comunidade. In: MENEZES, J.G.C., org. Estrutura e funcionamento da educação - Leituras. São Paulo: Pioneira, 
1998. 
MENESES, João Gualberto de Carvalho e Outros. Estrutura e funcionamento da Educação Básica. São Paulo: Pioneira, 2001. 
MOTTA, Paulo Roberto. Gestão Contemporânea: a ciência e arte de ser dirigente. Rio de Janeiro: Record, l996. 
PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 2001. 
PERRENOUD.P. Pedagogia diferenciada: das intenções à ação. Porto Alegre: ArtMed, 2000. 
SANTOS, Clóvis Roberto. O gestor educacional de uma escola em mudança. São Paulo: Pioneira, 2.002. 
SASSAKI, R.K. Inclusão - Construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 1997. 
VEIGA, Ilma P.A. (org). O Projeto político pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 2000. 
 
EDUCADOR DE CRECHE 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS / LEGISLAÇÃO 
Fundamentos da Educação Infantil: as contribuições da antropologia, da sociologia, da psicologia. Políticas públicas para a Educação Infantil. Histórico da Educação 
Infantil. Pedagogia da Educação Infantil: pedagogia do olhar e da escuta; pedagogia das relações; pedagogia da diferença. 
Constituição Federal/88: artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Transitórias. Emenda Constitucional 14/96. Constituição Estadual/89 – Da Educação. Lei 
Federal n.º 9.394/96: Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal n.º 8.069/90: Estatuto da Criança e do Adolescente: Livro I: Título I, Título II – artigos 7.º a 
24 e 53 a 59; Livro II: Título I, Título II e Título III. Legislação Municipal: Lei complementar n.º 3 que instituiu o plano de carreira do magistério municipal. PDE 
(Plano de Desenvolvimento da Educação) – Compromisso todos pela educação, Lei 11.494 de 20/06/2007 (FUNDEB) 
 
BIBLIOGRAFIA 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil/5/10/1988. (cap. Da educação/direitos sociais/direitos e deveres individuais e coletivos). Emenda 14/96. 
BRASIL. Lei nº 9394, de 20/12/1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei n° 8.069 de 13/07/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
BRASIL/SEF. Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Vol. I, II, III .1997 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 13.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999 
GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. São Paulo, Cortez Editora, 1992. 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
MANTOAN, Maria Tereza Egler. Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conceito de criança. Desenvolvimento da criança de zero a 6 anos. A criança: dimensões afetiva, emocional, social e cognitiva. Cuidados para com a criança: 
alimentação, saúde, higiene. Jogos e brinquedo na educação infantil. Relação creche/comunidade/família. Conteúdos, planejamento de atividades, organização do 
cotidiano. O profissional da educação infantil. Avaliação da creche. 
BIBLIOGRAFIA 
Ferreira-Rossetti, Maria Clotilde; Mello, Ana Maria; Vitória, Telma; Gosuen, Adriano; Chaguri, Ana Cecília (orgs). Os Fazeres na Educação Infantil. 4.ª edição. Editora 
Cortez. 2001. 
Nicolau, Marieta Lúcia Machado. A Educação Pré-escolar: Fundamentos e Didática. Editora Ática. 1985. 
Brasil, Ministério da Educação. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Volumes 1, 2 e 3. 1998. 
Oliveira, Zilma de M. Ramos (org.). A Criança e seu Desenvolvimento: perspectivas para se discutir a educação infantil. 2.ª edição. Editora Cortez. 1997. 
Cavicchia, D. C. O Cotidiano da Creche: Um projeto pedagógico. São Paulo: Loyola, 1993. 214p 
Wajsckop, G. Brincar na pré-escola. São Paulo: Cortez, 1995. 119p. (Questões da nossa era, 48). 
Oliveira, Zilma R. Educação Infantil: fundamentos e métodos, ed. Cortez. 
 
PROFESSOR I 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS / LEGISLAÇÃO 
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais Transitórias. Emenda 14/96. Lei Federal n.º 9.394, de 20/12/96 – Estabelece 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal n.º 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Livro I: Título I; Título II – arts. 7.º a 24 e 53 a 59; Livro II: Título I; Título II; Título III. Lei Federal n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de 
manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério. Legislação Municipal: Lei complementar n.º 3 que instituiu o plano de 
carreira do magistério municipal. PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) – Compromisso todos pela educação, Lei 11.494 de 20/06/2007 (FUNDEB) 
BIBLIOGRAFIA  
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil/5/10/1988. (cap. Da educação/direitos sociais/direitos e deveres individuais e coletivos). Emenda 14/96. 
BRASIL. Lei nº 9394, de 20/12/1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei n° 8.069 de 13/07/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
BRASIL/SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais. Vol. I ao X. (Ens. Fund. 1ª à 4ª séries). 
BRASIL/SEF. Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Vol. I, II, III .1997 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 13.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999 
GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. São Paulo, Cortez Editora, 1992. 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
MANTOAN, Maria Tereza Egler. Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: 
correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal 
do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, 
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola 
centrada no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. 
BIBLIOGRAFIA 
Antunes, Celso. A construção do afeto: como estimular as múltiplas inteligências de seus filhos. São Paulo: Augustus. BRASIL.  
Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. (1.ª a 4.ª série). 
Castorina, J.A. et al. Piaget-Vigostsky: novas contribuições para o debate. São Paulo: Ática. 
Coll, César. O construtivismo na sala de aula. São Paulo. Editora Ática, 1999.Gardner, H. Estruturas da mente: a teoria das inteligências múltiplas.Porto Alegre: Artes 
Médicas. 
Hoffman, Jussara. Avaliação mediadora – uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre. Mediação, 1998. 
Libâneo, J. C. Didática. São Paulo: Cortez Editora (Série Formação Geral). 
Luckesi, C. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez. – cap. 2 a 5, 7 a 9. 
Perrenoud, Philippe. Dez competências para ensinar. Porto Alegre, Artes Médicas – Sul 2000, cap. 2 a 6. 
Pimenta, Selma, G.A. A Construção do Projeto Pedagógico na Escola de 1º Grau. Idéias n.º 8. 1.990, p 17-24. 
Rios, Teresinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência de melhor qualidade. São Paulo, Cortez, 2001. 
Ssassaki, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro. Editora WVA, 1997. 
Soares, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica. 
Weiz, T. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática. 
Whitaker, F.F. Planejamento - Sim e Não. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2002. 
FERREIRO, Emília. Com todas as letras. São Paulo: Cortez, 1997. 
COLOMER, Tereza. Ensinar a ler, ensinar a compreender, Porto Alegre: Artmed 2002 
FERREIRO, Emilia Alfabetização em Processo. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
GOODMAN, M. Yetta (org.). Como as crianças constroem A Leitura e a Escrita – Perspectivas Piagetianas. Editora Artes Médicas. Porto Alegre – R.S. 1995. Capítulo 
2. 
KAUFMAN, Ana Maria e Castedo, Mirta – Alfabetização de Crianças: construção e intercâmbio. Tra. Carolina Buenier. Porto Alegre Artes Medicas, 1998. 
PANIZZA, Mabel et alli Ensinar matemática na educação infantil e nas séries iniciais – análises e propostas., Porto Alegre:Artmed, 2006. 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura – Porto Alegre, Artmed, 1998. 
TEBEROSKY, Ana e Gallart , Marta (organizadoras) Contextos de Alfabetização Inicial,Porto Alegre, Artmed, 2004. 



 
SUPERVISOR DE ENSINO 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS / LEGISLAÇÃO 
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: 
correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal 
do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, 
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola 
centrada no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. 
Legislação Federal: Constituição da República Federativa do Brasil - artigos 205 a 214; Lei Federal nº. 6.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e dá outras providências - arts. 7º a 24; 53 a 69; 86 a 89; 131 a 140; Lei Federal nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. Lei Federal nº. 10.639, de 9 de janeiro de 2003 - Altera a Lei nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”; 
Resolução CNE / CEB nº. 01, de 07 de abril de 1999 - Institui as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil; Resolução CNE / CEB nº. 02, de 07 de abril de 1998 
- Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; Resolução CNE / CEB nº. 03, de 26 de junho de 1998 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. Resolução CNE / CEB nº. 1, de 05 de julho de 2000 - Estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de jovens e 
Adultos. Resolução CNE/CEB nº. 02, de 11 de setembro de 2001 - Institui diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Legislação Municipal: 
Lei complementar n.º 3 que instituiu o plano de carreira do magistério municipal. PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) – Compromisso todos pela 
educação, Lei 11.494 de 20/06/2007 (FUNDEB) 
BIBLIOGRAFIA  
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil/5/10/1988. (cap. Da educação/direitos sociais/direitos e deveres individuais e coletivos). Emenda 14/96. 
BRASIL. Lei nº 9394, de 20/12/1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei n° 8.069 de 13/07/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Resolução CNE/CEB n.º 02/98, e Parecer 04/98 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental.  
Resolução CNE/CEB n.º 03/98 e Parecer CNE/CEB n.º 15/98 - Institui Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio.  
Resolução CNE/CEB n.º 01/99. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.  
Resolução CNE/CEB n.º 1/2000 e Parecer CNE/CEB n.º 11/2000 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.  
Resolução CNE/CEB n.º 02/2001 e Parecer CNE/CEB n.º 17/2001 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial.  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 13.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999 
GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. São Paulo, Cortez Editora, 1992. 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
MANTOAN, Maria Tereza Egler. Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Sociedade e educação: pressupostos para um novo tipo de escola Planejamento e gestão educacional; O papel da supervisão no desenvolvimento do projeto político 
pedagógico da escola: orientação ou controle. 
Psicologia da Educação: psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem; concepções inatistas, ambientalistas e interacionistas; atuação docente. Sociologia da 
Educação: os esquemas reprodutores; reforma intelectual e moral; a educação contemporânea. Filosofia da Educação: educação e trabalho, poder, cultura, ideologia, 
cidadania, subjetividade; formação do professor. História da Educação: transformações no tempo; confrontos políticos e ideológicos; LDB e as políticas educacionais 
respectivas. Currículo e ensino: fundamentos e componentes; estrutura do projeto curricular; seleção e organização de conteúdos; temas transversais. Prática 
educativa: instituição e ensino; estudo ativo; objetivos e conteúdos do ensino; relações professor/aluno/família; qualidade do ensino. Avaliação: avaliação e construção 
do conhecimento; testar e medir. Planejamento, plano e projeto: teorias administrativas e planejamento educacional; projeto político pedagógico da escola; escola 
cidadã. Políticas educacionais: os anos 90; municipalização; parcerias; competitividade; educação e mercado. Políticas públicas e educação. A supervisão e escola 
básica. 
BIBLIOGRAFIA 
Aquino, J.G.(org.) Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas.São Paulo: Summus, 1996. 
Coll, C. – Psicologia e Currículo. São Paulo: Ática, 2000. 
Davis, C. et al. Psicologia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994. 
Ferreira, Nura Syria Carapetto (org.) Supervisão educacional para uma escola de qualidade. São Paulo: Edit. Cortez, (cap. 1, 3, 7 e 10). 
Frigoto, G. Reformas educativas e o retrocesso democrático no Brasil, nos anos 90. In: Linhares, C. (org.): Os professores e a reinvenção da escola. São Paulo: 
Cortez, 2001. 
Ghiraldelli. Júnior, P. História da Educação. São Paulo: Cortez, 2001. 
Hoffman, J. Avaliação. Mito e desafio: uma perspectiva construtivista. Porto Alegre: Mediação, 2001. 
Libâneo, J.C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 
Lück, H. et al. A escola participativa. Rio de Janeiro: D.P.L.A., 2000. 
Machado, Lourdes Marcelino – Quem embala a escola? Considerações a respeito da gestão da unidade escolar. In: Administração e supervisão escolar: questões 
para o novo milênio. São Paulo: Pioneira Educação, 2000 (cap. 5). 
Muramoto, Helenice M.S. Supervisão da escola. Para que te quero? São Paulo: Edit. Iglu 1991. 
Padilha, P.R. – Planejamento dialógico. Como construir o projeto político– pedagógico da escola. São Paulo: Cortez, 2001. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1.ª a 4.ª série). Brasília: MEC/SEF, 1997. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (5.ª a 8.ª série), Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Perrenoud, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre:ARTMED, 2000. 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Rodrigues, A.F. Sociologia da Educação. Rio de Janeiro: D.P.L.A., 2001. 
Romão, J.E. Avaliação diagnóstica. Desafios e perspectivas. São Paulo: Cortez, IPF, 2000 
Série Idéias, n.º 16. A autonomia e a qualidade do ensino na escola pública. São Paulo: FDE, 1995 
Silva, J.M. da . Os educadores e o cotidiano escolar. Campinas, São Paulo: Papirus, 2000 
 
PARA OS CARGOS DE AGENTE DE SANEAMENTO, ALMOXARIFE, AUXILIAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUXILIAR DE FARMÁCIA, COORDENADOR 
SOCIAL, DESENHISTA, EDUCADOR DE SAÚDE, ESCRITURÁRIO, FISCAL DE TRIBUTOS, MONITOR DE ATIVIDADES ARTESANAIS, MONITOR DE 
ATIVIDADES FÍSICAS E RECREAÇÃO, MONITOR DE COMPLEMENTO EDUCACIONAL E BRINQUEDOTECA, MONITOR DE DANÇAS, MONITOR DE MÚSICA,  
MONITOR DE SERIGRAFIA, MONITOR DE TEATRO, MONITOR LÚDICO, OFICIAL DE ESCOLA, ORIENTADOR DE ALUNO, SECRETÁRIO DE ESCOLA, 
TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM AGRIMENSURA, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM 
NUTRIÇÃO. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de texto. Significação das palavras: Sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Cargo das 
classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase.  

MATEMÁTICA 
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores. Números Racionais: Operações e Propriedades. Números e 
Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais: Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem. Juros 
Simples. Sistema de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometria: cálculo de área e cálculo de volume. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e 
aspectos globais. Panorama nacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA OS CARGOS DE: ESCRITURÁRIO, FISCAL DE TRIBUTOS, OFICIAL DE ESCOLA E SECRETÁRIO DE ESCOLA.  
Conhecimentos do ambiente Windows 2000. Conhecimentos de Word 2000. Conhecimentos de Excel 2000. Ferramentas de Internet. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AGENTE DE SANEAMENTO 
Saneamento. Água: principais características da água potável. tratamento público e doméstico. Importância sanitária dos sistemas de abastecimento de água. 
Doenças de veiculação hídrica. Esgoto: Importância sanitária do sistema de coleta de esgoto seleções individuais para destino dos dejetos. Doenças relacionadas 



com os dejetos. Lixo: Importância sanitária da remoção e destino do lixo. Remoção do lixo. Destino final. Acondicionamento e tratamento doméstico do lixo. Poluição 
ambiental da água, do ar e do solo. Defesas do organismo. Conceito e tipos de imunidade.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ALMOXARIFE 
Definições: requisitos; importância na administração pública. Documentação essencial de um almoxarifado: documentos de entrada (débito) e documentos de saída 
(crédito). Codificação de materiais. Ficha de estoque. Ficha de prateleira. Balancete mensal, inventário; termo de transferência. Levantamentos físicos. Estatística de 
consumo. Recebimento de materiais. Elaboração de relatórios ao Tribunal de Contas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
O conhecimento da comunidade. Os questionários. As pesquisas. O Estatuto da Criança e do Adolescente. As creches. As principais doenças da comunidade. 
Conhecimentos básicos da função. Conselho Tutelar. Lei Orgânica do Município. Programas Sociais do Governo Estadual e Federal. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE FARMÁCIA 
Noções de Anatomia e Fisiologia Humana. Noções de saúde pública. Verificação de pressão arterial, pulso, temperatura e respiração. Realização de curativos. 
Noções de farmacologia. Noções de primeiros socorros. Noções de rotinas administrativas ambulatoriais (controles de estoques de medicamentos, registro e controle 
de atestados médicos, etc.).  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE COORDENADOR SOCIAL 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Noções básicas sobre as Relações Humanas. Princípios Éticos e Fundamentos para a Educação de jovens. Normas 
básicas de segurança. Declaração Universal de Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF). Noções básicas sobre a Pedagogia do 
Oprimido. A relevância da presença, do vínculo e do exemplo como componentes do processo Educativo. A concepção de Protagonismo Juvenil.   
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE DESENHISTA 
Normas e procedimentos de desenho técnico. Conceito de escala e suas aplicações. Elementos de geometria descritiva. Perspectiva. Projeções. Projetos. Plantas. 
Cortes. Fachadas. Detalhes. Elementos de desenhos topográficos. Noções de informática (CAD). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE EDUCADOR DE SAÚDE 
Noções de Postura. Noções de Ética. Respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade. Curativos. Conhecimentos de dados de pressão arterial e temperatura. Tipos de 
exames laboratoriais e respectivos material. Principais doenças. Higiene em geral. Prevenção e promoção sanitária. Assepsia, conservação e limpeza de material, 
instrumental, ambientes e equipamentos destinados ao uso médico e cirúrgico. Educação em Saúde na escola: conceito, objetivos e princípios. Principais problemas 
de saúde da criança em idade escolar.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS  
Código Tributário Municipal  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MONITOR DE ATIVIDADES ARTESANAIS 
Tipos de materiais para artesanato. Artesanato regional brasileiro. Materiais recicláveis para artesanato. Legislação Municipal para exposição de Artesanato. Materiais 
Tóxicos. Soma e subtração de cores. Tipos de tintas para diferentes fins artesanais. Manipulação e diferenciação de ferramentas básicas para artesanato. Lei N.º 
8.069, de 13/07/90, com as modificações introduzidas pela Lei N.º 8.242, de 12/10/91: Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREAÇÃO  
Lei N.º 8.069, de 13/07/90, com as modificações introduzidas pela Lei N.º 8.242, de 12/10/91: Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, de 20/12/96. Noções de Planejamento de atividades. Primeiros Socorros. Os brinquedos. Normas para utilização dos brinquedos. Normas de Segurança. 
Desenvolvimento Físico e Motor. Necessidades Básicas, Desenvolvimento Cognitivo. Desenvolvimento da Linguagem. Desenvolvimento Intelectual, Crescimento e 
Desenvolvimento. Tentativa de Treinamento Precoce. Maturação e Aprendizagem. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MONITOR DE COMPLEMENTO EDUCACIONAL E BRINQUEDOTECA  
Lei N.º 8.069, de 13/07/90, com as modificações introduzidas pela Lei N.º 8.242, de 12/10/91: Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, de 20/12/96. O lúdico, a criatividade e a arte na Brinquedoteca. Resgate da infância.  Desenvolvimento infantil e o brincar. Diferentes culturas e a 
brincadeira. Espaço da Brinquedoteca. Características do Ludoeducador / Brinquedista. Jogos suas características: pedagógicos, de raciocínio, psicomotor. 
Brincadeiras e brinquedos. Artes Visuais e a exploração da imagem.  Sucata: criatividade em brinquedos. Linguagem: formas de contar estórias. Corpo: 
dinâmicas/recreação. Pesquisa sonora. Cantigas de Roda. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MONITOR DE DANÇAS  
Ritmo. Dança. Dança de Salão. Dança aos pares. Sentido dos passos pelos cavalheiros ou damas. Compasso da música. Aquecimento articular. Concentração na 
música e no ritmo. Respiração e freqüência cardíaca durante as aulas de dança. Objetivos da dança. Alongamento e flexibilidade. Expressões de danças brasileiras. 
Sintonia entre o casal de dançarinos. Relacionamento pessoal e social. Regras para se obter melhor desempenho na aprendizagem da dança. Lei N.º 8.069, de 
13/07/90, com as modificações introduzidas pela Lei N.º 8.242, de 12/10/91: Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MONITOR DE MÚSICA 
A educação musical no contexto atual. Contribuições da música na formação do indivíduo. Conhecimentos básicos de música. Regência. Composição instrumental de 
orquestras – bandas – fanfarras. Conhecimentos dos instrumentos. Músicas específicas para cada corporação. Ritmos específicos. Arranjos. Notas musicais. Tom e 
semitom. Lei N.º 8.069, de 13/07/90, com as modificações introduzidas pela Lei N.º 8.242, de 12/10/91: Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MONITOR DE SERIGRAFIA  
Conceituação. O ato de gravar e o de imprimir. Convenções de numeração, titulação e assinatura. Classificação da gravura Convencional. Os novos conceitos da 
gravura contemporânea. História da gravura: A serigrafia. Técnicas de serigrafia: processos fotográficos. Técnicas de gravação e impressão. A cor na serigrafia. Lei 
N.º 8.069, de 13/07/90, com as modificações introduzidas pela Lei N.º 8.242, de 12/10/91: Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MONITOR DE TEATRO  
Teatro e mudança - transformação do espaço cotidiano e ensaio para a ação (relacionado com o teatro em comunidade). Jogo simbólico, jogo dramático e jogo teatral 
- da percepção à comunicação. Foco - o aspecto do texto onde se concentra a ação. Texto dramático e Texto teatral. Processo de construção do conhecimento em 
teatro - interações com texto, o espaço, o contexto e os personagens. A ‘solução de problemas’ e o ‘jogo de regras’ como norteadores da construção narrativa pelos 
alunos. Teatro como atividade coletiva - vivência de contextos e situações através da ação. Criação, articulação e dramatização de imagens através do teatro. A 
intencionalidade da avaliação no processo de apropriação e produção do conhecimento. Lei N.º 8.069, de 13/07/90, com as modificações introduzidas pela Lei N.º 
8.242, de 12/10/91: Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MONITOR LÚDICO  
A importância do lúdico nas escolas. Os benefícios e os estágios do lúdico para o desenvolvimento infantil. A utilização do lúdico no processo ensino-aprendizagem. 
Brincadeiras lúdicas. Psicomotricidade. Lei N.º 8.069, de 13/07/90, com as modificações introduzidas pela Lei N.º 8.242, de 12/10/91: Estatuto da Criança e do 
Adolescente-ECA. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE OFICIAL DE ESCOLA  
Lei N.º 8.069, de 13/07/90, com as modificações introduzidas pela Lei N.º 8.242, de 12/10/91: Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA; Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB) - Lei nº. 9.394; 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ORIENTADOR DE ALUNO  
Deveres e obrigação do orientador de alunos. Disciplina e vigilância dos alunos. Hierarquia na escola. Controle e movimentação do aluno. Orientação aos alunos 
quanto às normas da Escola. Controle e movimento dos alunos nas imediações da Escola. Colaborar na instrução e divulgação de avisos. Observar e orientar os 
setores sobre o comportamento dos alunos. Colaboração nas atividades extra-classe. Noções de primeiros socorros aos alunos. Outras tarefas auxiliares. 
Conhecimentos básicos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Conhecimentos básicos da Lei Estadual nº. 9.760 de 24/09/1997 que dispõe sobre a proibição 
de fumar nas escolas. Noções básicas da Lei Federal 9394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE SECRETÁRIO DE ESCOLA 
Lei N.º 8.069, de 13/07/90, com as modificações introduzidas pela Lei N.º 8.242, de 12/10/91: Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Redação Oficial. 
Conhecimentos básicos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 9394/96. A escrituração escolar: conceitos, objetivos, requisitos indispensáveis, tipos 
de livros de escrituração. A vida escolar dos alunos; principais eventos, documentação regular, caracterização e preenchimentos de instrumentos de registro, 
excepcionalidade. Arquivo da escola: importância, objetivos, características, tipos de arquivo; organização e duração dos arquivos; atendimento aos clientes da 
Escola: os principais clientes da Escola: o público cidadão. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO AGRÍCOLA  
Noções de: Propagação de Plantas Cultivadas: Métodos de Propagação, Viveiros. Formações de Canteiros. Doenças e Pragas de Plantas Cultivadas. Nutrição e 
Adubação Química e Orgânica das Plantas. Recuperação do Solo. Técnicas de Plantio. Reflorestamento. Arborização Urbana. Parques e Jardins. Meio Ambiente: 
Educação Ambiental. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM AGRIMENSURA  



Levantamentos topográficos: PLANIMÉTRICOS: medição direta de distâncias - goniometria - determinação magnética e cartas isogônicas - medição indireta de 
distâncias - métodos de levantamentos planimétricos - cálculos de área - dados omitidos; noções de ângulos azimutais e de declinação magnética, de rumos, 
métodos, noções de coordenadas cartesianas e arbitrárias, cálculos de poligonais através de ângulos internos, rumos ou azimutes, processo aos ângulos internos ou 
externos de uma poligonal em azimute ou rumos. Medidas de ângulos e distâncias entre pontos inacessíveis, fechamento de poligonal: cálculo de áreas e erro de 
fechamento angular, noções de cadastro: amarrações quanto às medidas, quanto aos ângulos e quanto aos ângulos e medidas (irradiação). Locação de curvas: 
métodos e aplicações. ALTIMÉTRICOS: generalidades - métodos gerais de nivelamentos - nivelamento e contra-nivelamento- precisão de nivelamentos - perfil 
longitudinal; Métodos: geométrico, trigonométrico e taqueométrico. PLANIALTIMÉTRICOS: curvas de nível - curvas em desnível - método de obtenção: irradiação 
taqueométrica, seções transversais e aerofotogrametria - métodos de levantamento planialtimétrico. Interpretação de desenhos e plantas. TOPOGRAFIA: Aparelhos e 
instrumentos topográficos: especificação e manuseio. SIG.  GPS. Aerofotogrametria. Cálculo de áreas e volume e de coordenadas. Tipos de carta topográfica, noções 
na operação em topografia, geodésia e batimetria, cálculos, pontos topográficos e geodésicos. Elaboração de documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e 
articulação de cartas. Levantamentos cadastrais urbanos e rurais, por meio de imagens terrestres, aéreas e orbitais; UBANIZAÇÃO DE GLEBAS: Noções de projetos 
de loteamento e cidades; Exploração e locação de estradas; Locações de obras civis e de arte em estradas; SOLOS: Composição geológicas e classificação. 
Trabalhos topográficos envolvendo projetos hidráulicos de poços, abastecimento de água e esgoto; Ciclo hidrológico, escoamento superficial composição e 
organização de bacias hidrográficas. UNIDADES DE MEDIDA: comprimento, superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus e grados). Noções de 
geometria analítica, trigonometria e noções de escala. TOPOGRAFIA DE ESTRADAS: Reconhecimento, estacamento e suas operações, nivelamento. 
FOTOGRAMETRIA: Noções de estereoscopia, montagem de mosaico. Conhecimentos de informática, geoprocessamento e sensoriamento remoto à sua área de 
atuação. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Noções de Desenhos Técnicos. Conhecimento dos materiais e equipamentos usados em construção civil, de topografia, de cronograma de obras, de cotação e 
aquisição de materiais. Inspeção e aprovação de materiais que chegam nas obras. Conhecimento na elaboração e interpretação de plantas de arquitetura (baixa). 
Elaboração de croquis, leituras e plantas. Interpretação da legislação sobre obras do Município. Código de Obras e Edificações do município. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para 
exame. Ética Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Introdução as Doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções de 
epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de Urgência: parada cardio-
respiratória, hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento, 
mordidas de cobras, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, 
alimentação, doenças mais comuns, berçários e lactários. Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA  
Hardware e Arquitetura de microcomputadores; instalação e configuração de equipamentos de microinformática em geral, e de rede locais e remotas; sistema 
operacional windows em todas as suas versões, inclusive server; software em geral, como aplicativos, antivírus, etc; redes e protocolos (TCP/IP); procedimentos de 
rotinas de backup em servidores de rede; confecção do cabeamento de rede em geral. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 
Administração de Serviços de Alimentação: saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos dos serviços de alimentação, equipamentos para 
cozinhas institucionais. Nutrição em saúde pública; noções de epidemiologia das doenças nutricionais, nutrição e infecção, má nutrição protéico-energética, anemias 
nutricionais, hipovitaminose A, bócio endemias, cárie dental, vigilância nutricional, atividades de nutrição em programas integrados de saúde pública. 
Dietoterapia.Técnica dietética: conceitos, objetivos, relevância. Alimentos: conceito, classificação e composição química. Caracteres organolépticos. Seleção, 
conservação e custo. Pré-preparo e preparo dos alimentos: operações preliminares de divisão, operações para união, perdas e fatores de correção, métodos e 
técnicas de cocção. Planejamento de cardápios: Fatores influentes na elaboração de cardápios e requisição de gêneros alimentícios. Legislação Sanitária pertinente a 
alimentos. 
 
PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA, MONITOR DE 
CULINÁRIA,  ELETRICISTA, OPERADOR DE VACA MECÂNICA, LEITURISTA. 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão de textos. Pontuação. Ortografia. Plural de substantivos e adjetivos. Concordância verbal e nominal. Classes morfológicas.  
MATEMÁTICA 
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as quatro operações. Sistema métrico decimal. 
Sistema monetário brasileiro. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e 
aspectos globais. Panorama nacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. 

PROVA DE APTIDÃO FÍSICA, PARA O CARGO DE LEITURISTA  
O exame de capacitação física, de caráter eliminatório, visa avaliar a capacidade do candidato para desempenhar as tarefas típicas do cargo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Noções gerais sobre atendimento ao público; Higiene e limpeza; Utilização de materiais dentários; Saúde bucal e profilaxia; Arcadas dentárias (adulto e criança); 
Estrutura do dente; Montagem de instrumental clínico; EPI (Equipamentos de Proteção Individual); Esterilização, desinfecção e manutenção de equipamentos; 
Materiais usados para restaurações; Registro de Dados (Anamnese) e Processo radiográfico (tomada e revelação). Conceitos de: Comunidade; Cidadãs, Cidadãos, 
Cidadania – Direitos e Deveres. Noções de atenção à gestante, criança, adulto, mulher, idoso, saúde bucal, vacinas e doenças. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS  
Código de Posturas do Município. Legislação Municipal Específica. Funcionamento de clubes recreativos. Horário e forma de funcionamento de bancas de jornal, 
teatros, circos, farmácias, parques, etc. Comércio ambulante. Aferição de pesos e medidas. Visita em estabelecimentos em geral que produzam bens, mercadorias ou 
serviços para o consumo. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA 
Sistema métrico decimal. Leitura de moldes. Linhas em moldes. Máquinas de costura. Operação e manutenção básica. Razão e proporção. Tipos de tecidos para 
tipos de linhas. Tipos de máquinas de costura (Reta, Overloque, Industrial, etc). Acabamento de roupas. Tipos de pontos de costura. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MONITOR DE CULINÁRIA 
Montagem e apresentação dos pratos. Entradas – saladas, molhos, frios, sopas, caldos, e cremes. Prato principal e guarnições. Preparo de sobremesas quentes e 
frias. Sazonalidade do fornecimento dos produtos. Elaboração de fichas técnicas. Produtos e fornecedores. Higiene pessoal, dos alimentos e de equipamentos de 
cozinha. Manipulação, limpeza, armazenamento e embalagem.  
 
PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, BORRACHEIRO, CARPINTEIRO, COZINHEIRO, ENCANADOR, FERREIRO AMADOR, FUNILEIRO, 
LAVADOR DE VEÍCULOS, MECÂNICO, MESTRE DE OBRAS, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, OPERADOR DE 
BOMBAS, OPERADOR DE MÁQUINAS, PADEIRO, PEDREIRO, PINTOR DE PAREDE, SERVENTE DE ESCOLA, SOLDADOR, TRATORISTA, VIGIA.  

LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão de textos. Pontuação. Ortografia. Plural de substantivos e adjetivos. Concordância verbal e nominal. 

MATEMÁTICA 
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as quatro operações.  
CONHECIMENTOS GERAIS 
Fatos e notícias locais, nacionais (veiculados nos últimos sessenta dias), em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios e televisão. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORISTA.  
Legislação de Trânsito, baseada no novo Código de Trânsito Brasileiro. Regras Gerais para a circulação de veículos no perímetro urbano e nas estradas. Os sinais de 
trânsito, segurança e velocidade. Registro e Licenciamento de veículos. Condutores de veículos - deveres e proibições. As infrações à legislação de trânsito, 



penalidades e recursos. Manutenção de veículos. Noções básicas de mecânica automotiva. Primeiros socorros em acidentes de trânsito. Circulação urbana e trânsito. 
Direção defensiva. 

PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORISTA.  
A prova prática buscará aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. As atividades 
a serem executadas terão como base a rotina de trabalho dos cargos mencionados, prevista na descrição sumária dos cargos que constam no Anexo I deste Edital. 

PROVA DE APTIDÃO FÍSICA PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E SERVENTE DE ESCOLA 
A prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório, visa avaliar a capacidade do candidato para desempenhar as tarefas típicas do cargo.  
 
 
 



                   
 

A N E X O  I I I  -  F O R M U L Á R I O  P A R A  E N T R E G A  D E  T Í T U L O S  
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2007 
ATENÇÃO: Este formulário estará disponível para impressão no site: www.institutocetro.org.br 

FORMULÁRIO RESUMO DE ENTREGA DE TÍTULOS 

Nome do Candidato: ____________________________________________________________________________________ 

Número de Inscrição no Concurso: _______________________________________________________________________ 

Nº Documento de Identidade: _________________________________________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________________________________________________________ 

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES 
Para uso do Instituto Cetro 

(não preencher) Nº de Ordem Tipo de Título Entregue 
Validação Pontuação Anotações 

1    
Sim 

  
Não 

  

2    
Sim 

 
Não 

  

 
Total de Pontos:   Observações Gerais: 

 Revisado por:    

 
Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à minha participação pessoal em eventos educacionais 
nos quais obtive êxito de aprovação. 
 
Declaro, ainda, que ao encaminhar a documentação listada na relação acima para avaliação da prova de títulos, estou ciente que assumo todos os efeitos 
previstos no edital do concurso público quanto à plena autenticidade e validade dos mesmos, inclusive no que toca às sanções e efeitos legais. 
_____________________, ______ de _________________ de 2007. 
Assinatura _______________________________ 

R E A L I Z A Ç Ã O: 
 
 

 

 

 

          
 
 

                                                        
DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 

 

Prefeitura Municipal de Birigui 
 

Estado de São Paulo 


