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Prefeitura Municipal de Ilha Comprida 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS  

EDITAL Nº. 01/2007 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA faz saber a quem possa interessar, que estão abertas inscrições do CONCURSO PÚBLICO, para 
o preenchimento de cargos vagos e os que vierem a vagar, além dos cargos que vierem a ser criados, de seu quadro permanente de pessoal, sob 
égide da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e de acordo com as instruções a seguir: 
 
CAPÍ TULO I  -  DOS CARGOS E VAGAS 
1. O processo de seleção atenderá o elenco de cargos de provimento efetivo, descritos a seguir juntamente com as vagas disponíveis, a carga 

horária semanal exigida e o nível salarial respectivo e será realizado sob a responsabilidade da empresa MOURA MELO CONSULTORIA EM  
RECURSOS HUMANOS  LTDA. 

 
CARGOS DE ENSINO ALFABETIZADO 

Taxa de Inscrição: R$ 12,00 

Cód. Cargo Total de vagas 
Vagas 

Reserv. p/ 
deficientes 

Salário Pré-requisito 
Carga 

horária 
Semanal 

001 Auxiliar de Serviços Gerais - Feminino 05 - R$ 380,00 - 40 h 
002 Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino 05 - R$ 380,00 - 40 h 

 
CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Taxa de Inscrição: R$ 18,00 

Cód. Cargo Total de vagas 
Vagas 

Reserv. p/ 
deficientes 

Salário Pré-requisito 
Carga 

horária 
Semanal 

003 Auxiliar de Oficina Reserva de Vaga 5% R$ 380,00 - 40 h 
004 Borracheiro Reserva de Vaga 5% R$ 400,00 - 40 h 
005 Calceteiro Reserva de Vaga 5% R$ 400,00 - 40 h 
006 Chefe de Serviços Reserva de Vaga 5% R$ 550,00 - 40 h 
007 Contínuo Reserva de Vaga 5% R$ 380,00 - 40 h 
008 Eletricista 01 - R$ 550,00 - 40 h 
009 Eletricista de Veículos Reserva de Vaga 5% R$ 750,00 - 40 h 
010 Encanador 01 - R$ 400,00 - 40 h 
011 Funileiro Pintor de Veículos Reserva de Vaga 5% R$ 750,00 - 40 h 
012 Inspetor de Alunos 01 - R$ 525,00 - 40 h 
013 Jardineiro Reserva de Vaga 5% R$ 400,00 - 40 h 
014 Lavador Lubrificador de Veículos Reserva de Vaga 5% R$ 400,00 - 40 h 
015 Marceneiro Reserva de Vaga 5% R$ 550,00 - 40 h 
016 Mecânico - I Reserva de Vaga 5% R$ 550,00 - 40 h 
017 Mecânico - II Reserva de Vaga 5% R$ 750,00 Experiência mínima de 2 anos 40 h 
018 Merendeira 02 - R$ 400,00 - 40 h 
019 Monitor de Desenvolvimento Infantil 01 - R$ 400,00 - 40 h 

020 Monitor de Turismo Reserva de Vaga 5% R$ 550,00 
Curso Técnico em Turismo, 
Florestal, Meio Ambiente ou 
Agronomia 

40 h 

021 Motorista – Categoria D 02 - R$ 750,00 - 40 h 
022 Operador de Máquinas - I Reserva de Vaga 5% R$ 550,00 Experiência mínima de 1 ano 40 h 
023 Operador de Máquinas – II Reserva de Vaga 5% R$ 750,00 Experiência mínima de 2 anos 40 h 
024 Pedreiro Reserva de Vaga 5% R$ 550,00 - 40 h 
025 Pintor Artístico Reserva de Vaga 5% R$ 750,00 - 40 h 
026 Pintor de Obras Reserva de Vaga 5% R$ 550,00 - 40 h 
027 Recepcionista Reserva de Vaga 5% R$ 400,00 - 40 h 
028 Vigilante Reserva de Vaga 5% R$ 400,00 - 40 h 

 
CARGOS DE ENSINO MÉDIO 
Taxa de Inscrição: R$ 25,00 

Cód. Cargo Total de vagas 
Vagas 

Reserv. p/ 
deficientes 

Salário Pré-requisito 
Carga 
horária 

Semanal 
029 Agente Administrativo Reserva de Vaga 5% R$ 550,00 - 40 h 

030 Agente Ambiental Reserva de Vaga 5% R$ 715,00 Técnico em Meio Ambiente e 
Experiência mínima de 1 ano 40 h 

031 Agente de Saneamento Reserva de Vaga 5% R$ 550,00 - 40 h 
032 Agente de Trânsito 05 1 R$ 750,00 CNH  40 h 
033 Almoxarife Reserva de Vaga - R$ 600,00 - 40 h 
034 Auxiliar Administrativo Reserva de Vaga 5% R$ 400,00 - 40 h 

035 Auxiliar de Enfermagem Reserva de Vaga 5% R$ 680,00 Curso Técnico e Registro no 
COREN 40 h 

036 Desenhista Reserva de Vaga 5% R$ 680,00 Curso Técnico 40 h 
037 Fiscal Municipal Reserva de Vaga 5% R$ 600,00 - 40 h 
038 Monitor Desportivo Reserva de Vaga 5% R$ 525,00 Registro no CREF 40 h 

039 Oficial Administrativo Reserva de Vaga 5% R$ 715,00 Conhecimentos de 
informática 40 h 

040 Operador Equipamento Eletrônico - Trânsito 05 1 R$ 750,00 Experiência 40 h 

041 Professor (Ensino Fundamental) 06 02 R$ 1.088,00 Magistério ou Pedagogia com 
habilitação específica 

40 h 
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042 Técnico de Enfermagem Reserva de Vaga 5% R$ 747,00 Curso Técnico e Registro no 
COREN 40 h 

043 Técnico em Gesso Ortopédico 01 - R$ 680,00 Curso Técnico 40 h 
044 Técnico em Informática Reserva de Vaga 5% R$ 680,00 Curso Técnico 40 h 
045 Técnico em Nutrição Reserva de Vaga 5% R$ 680,00 Curso Técnico 40 h 

046 Técnico em Raio - X Reserva de Vaga 5% R$ 967,00 Curso Técnico e Registro no 
CRT-T 24 h 

 
CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 

Taxa de Inscrição: R$ 46,00 

Cód. Cargo Total de vagas 
Vagas 

Reserv. p/ 
deficientes 

Salário Pré-requisito 
Carga 

horária 
Semanal 

047 Adjunto Administrativo Reserva de Vaga 5% R$ 1.935,00 
Administração, 
Contabilidade, Direito ou 
Economia 

40 h 

048 Analista de Sistemas Reserva de Vaga 5% R$ 1.226,00 

Análise de Sistemas, 
Sistemas de Informação, 
Ciência da Computação, 
Informática, Processamento 
de Dados, Engenharia da 
Computação ou outro Curso 
Superior ou de Pós-
Graduação strictu sensu 
com ênfase na área de 
informática. 

40 h 

049 Assistente Social Reserva de Vaga 5% R$ 1.226,00 - 40 h 
050 Bibliotecário Reserva de Vaga 5% R$ 1.226,00 - 40 h 
051 Cirurgião Dentista 01 - R$ 1.997,00 Registro no CRO 20 h 
052 Enfermeiro Reserva de Vaga 5% R$ 1.997,00 Registro no COREN 40 h 
053 Engenheiro Civil Reserva de Vaga 5% R$ 1.716,00 Registro no CREA 40 h 
054 Farmacêutico Reserva de Vaga 5% R$ 967,00 Registro no CRF 20 h 
055 Fisioterapeuta Reserva de Vaga 5% R$ 1.997,00 Registro no CREFITO 30 h 
056 Fonoaudiólogo Reserva de Vaga 5% R$ 1.226,00 Registro no CRFa 40 h 
057 Médico Clínico Geral Reserva de Vaga 5% R$ 2.547,00 Registro no CRM 20 h 
058 Nutricionista Reserva de Vaga 5% R$ 1.716,00 Registro no CRN 40 h 
059 Procurador Jurídico Reserva de Vaga 5% R$ 2.547,00 Registro na OAB 40 h 

060 Professor de Ciências Físicas, Químicas e 
Biológicas Reserva de Vaga 5% R$ 9,14 por 

hora aula - 40 h 

061 Professor de Educação Artística Reserva de Vaga 5% R$ 9,14 por 
hora aula 

- 40 h 

062 Professor de Educação Física 01 - R$ 9,14 por 
hora aula 

- 40 h 

063 Professor de Geografia Reserva de Vaga 5% R$ 9,14 por 
hora aula 

- 40 h 

064 Professor de História 01 - R$ 9,14 por 
hora aula 

- 40 h 

065 Professor de Informática Reserva de Vaga 5% R$ 9,14 por 
hora aula 

- 40 h 

066 Professor de Inglês Reserva de Vaga 5% R$ 9,14 por 
hora aula 

- 40 h 

067 Professor de Língua Portuguesa Reserva de Vaga 5% R$ 9,14 por 
hora aula - 40 h 

068 Professor de Matemática 01 - R$ 9,14 por 
hora aula 

- 40 h 

069 Psicólogo Reserva de Vaga 5% R$ 1.716,00 Registro no CRP 40 h 
070 Técnico Desportivo Reserva de Vaga 5% R$ 818,00 Registro no CREF 40 h 

 
 
CAPÍ TULO I I  -  DAS INSCRIÇÕES 
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste EDITAL, em relação às 

quais não poderá alegar desconhecimento. 
2. As inscrições serão efetuadas no período de 23 de maio a 12 de junho de 2007, em dias úteis (segunda à sexta) nos horários abaixo 

especificados, mediante o pagamento em qualquer banco, da TAXA DE INSCRIÇÃO, vinculada a escolaridade do cargo pretendido, segundo 
tabela acima, no local, dia e horário a seguir discriminados: 

Local: Avenida Copacabana, 359 – Bairro Monte Carlo – Ilha Comprida – SP 
Dias: 23 a 25/05/2007  Horário: 09:00 as 16:00 h 
Dias: 28/05/2007 a 01/06/2007 Horário: 09:00 as 16:00 h 
Dias: 04 a 08/06/2007 Horário: 09:00 as 16:00 h 
Dias: 11 a 12/06/2007 Horário: 09:00 as 16:00 h 

3. Para fazer a inscrição os candidatos deverão levar documento de identidade (R.G. ou C.N.H. com foto ou Carteira Profissional ou Carteira 
Funcional) e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

4. Os candidatos deverão satisfazer as seguintes exigências: 
a) Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da Lei; 
b) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos; 
c) Estar em gozo dos direitos políticos; 
d) Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
e) Possuir nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
f) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
g) Não ter sofrido, quando do exercício de cargo público ou função, a penalidade de demissão; 
h) Comprovar não possuir antecedentes criminais; 
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5. A inscrição também poderá ser feita no site http://www.mouramelo.com.br, de acordo com as seguintes instruções: 
5.1. Localizar o link correspondente ao concurso público. 
5.2. Preencher corretamente o requerimento de inscrição e transmitir os dados pela internet. 
5.3. Imprimir o boleto bancário gerado para pagamento da respectiva taxa de inscrição. 
5.4. O pagamento do valor da inscrição deverá ser efetivado em qualquer agência bancária, até a data de vencimento estipulada no boleto 

bancário. 
5.5. A inscrição on-line somente será considerada válida após o pagamento do respectivo boleto bancário. 
5.6. O pagamento efetuado fora do período das inscrições implicará na recusa da efetivação da inscrição. 
5.7. Após 03 (três) dias úteis do pagamento do boleto, o candidato deverá verificar a confirmação da inscrição no site, imprimindo o comprovante 

de inscrição. 
5.8. Caso a inscrição não esteja confirmada, enviar e-mail para suporte@mouramelo.com.br. 
5.9. A Moura Melo Consultoria em Recursos Humanos Ltda. não se responsabilizará por pedido de inscrição via internet não concluído pelo 

candidato ou não recebido por fatores de ordem técnica dos computadores, bem como outros motivos técnicos que impossibilitem a 
transferência de dados. 

6. A inscrição poderá ser feita por procurador legalmente habilitado, e será formalizada em impresso próprio, devidamente acompanhada de 
declaração firmada pelo candidato, sob pena de responsabilidade, de que preenche todas as condições e está de acordo com o que dita o 
presente EDITAL. A assinatura do candidato na ficha de inscrição implicará na satisfação das exigências relacionadas no item anterior, ficando 
dispensada a imediata apresentação de documentos probatórios, os quais, todavia, serão exigidos dos candidatos aprovados, por ocasião de sua 
nomeação e antes do ato da posse. 

7. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo, bem como não haverá devolução da importância 
paga em hipótese alguma. 

8. A relação dos candidatos inscritos, que tiverem suas inscrições indeferidas, será divulgada pela comissão de concurso público e caberá recurso 
no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de sua divulgação, ao Senhor Presidente da Comissão. Interposto o recurso e não havendo a 
manifestação a tempo da Comissão, o candidato poderá participar condicionalmente das provas. 

9. As inscrições para as funções/cargos serão examinadas e julgadas pela Comissão do Concurso Publico. 
10. Compete à Prefeitura Municipal o direito de indeferir a inscrição do(s) candidato(s) que não preencher(em) a Ficha de Inscrição de forma 

completa, correta e legível, ou que fornecer(em) dados comprovadamente inverídicos ou que não atender(em) aos requisitos do presente Edital. 
11. Dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar do encerramento das inscrições, será divulgado a relação dos candidatos inscritos, bem como a dos 

que tiverem suas inscrições indeferidas, exceto quando houver qualquer motivo que venha a impossibilitar o cumprimento do aludido prazo. 
12. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado no caso do número de candidatos ser inferior ao das vagas iniciais a serem preenchidas, ficando a 

critério da Administração a adoção de tal medida. 
 
CAPÍ TULO I I I  -  DOS DE FICIENTES  
1. Para efeito do que dispõe o inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso 

Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo e avaliação das provas, mantidas as condições 
especiais para adequação da sua aplicação às condições restritivas do deficiente. Ficam assegurados 5% (cinco por cento) das vagas para os 
portadores de deficiência. 

2. O candidato cuja deficiência não for configurada ou quando esta for considerada incompatível com a função a ser desempenhada, será 
desclassificado. 

3. No ato de sua inscrição no Concurso Público, obriga-se o candidato portador de deficiência a apresentar laudo médico original ou cópia 
autenticada, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência (art. 39, IV do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999). 

4. Os candidatos portadores de deficiência deverão atender a todos os itens especificados neste Edital. 
5. Considera-se pessoa portadora de deficiência nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298/99, a que se enquadra nas seguintes categorias: 

 “I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências 
de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a 
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais;  
d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho;  
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.”  

6. Os candidatos portadores de deficiência, para que sejam considerados habilitados, deverão atingir a nota mínima estabelecida para todos os 
candidatos, sendo expressamente vedado o favorecimento destes ou daqueles no que se refere às condições para sua apuração. 

7. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere 
ao conteúdo, avaliação, duração, data, horário e local de realização das provas. 

8. Os candidatos portadores de deficiência deverão ainda assinalar na ficha de inscrição o tipo de deficiência de que são portadores, gerando a 
omissão de tal dado na inclusão dos interessados na lista geral para efeito de realização da(s) prova(s). 
8.1. Os candidatos deficientes ou que necessitarem fazer prova especial, deverão solicitar a elaboração das mesmas por escrito à MOURA 

MELO CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA, com endereço na Rua Senador Fláquer n.º 50 – 3º andar, CEP 09010-160 – 
Centro – Santo André/SP, via SEDEX, até o término das inscrições. No caso da necessidade de tempo adicional para realização dos 
exames, deverão em igual prazo requerer tal benefício, devendo tal requerimento se fazer acompanhar de parecer emitido por especialista 
da área de sua deficiência. 

8.2. A não solicitação da elaboração de prova especial ou do tempo adicional a que se refere o item anterior, no prazo especificado, implicará 
na participação do candidato na prestação do(s) exame(s) nas mesmas condições dispensadas aos demais candidatos. 

9. O portador de deficiência, se habilitado, mas não classificado nas vagas reservadas, estará automaticamente concorrendo às demais vagas 
existentes, obedecida a ordem de classificação geral. 

10. Na falta de candidatos habilitados para as vagas reservadas a portadores de deficiência, serão essas preenchidas pelos demais candidatos, com 
estrita observância da ordem classificatória. 
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11. A contratação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de classificação, devendo iniciar-se pela lista de pontuação geral, seguida da lista 
de candidatos portadores de deficiência, observando-se, a partir de então, sucessiva alternância entre elas, até o exaurimento das vagas 
reservadas. Em caso de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso Público, aplicar-se-á a mesma regra e 
proporcionalidade prevista no item 1 deste Capítulo. 

12. O candidato portador de deficiência aprovado e convocado para fim de contratação à função, durante o período de experiência será submetido a 
avaliação por equipe multiprofissional prevista no artigo 43 do Decreto n.º 3.298/99, que bem identificará a compatibilidade entre as atribuições da 
função/cargo e a deficiência apresentada. 

13. A deficiência constatada não poderá ser utilizada para justificar concessão de aposentadoria ou de adaptação em outro cargo. 
 
CAPÍ TULO IV  -  DAS PROV AS 
1. O Concurso constará de provas objetivas de Conhecimentos Básicos, Gerais e/ou Específicos, no total de 50 (cinqüenta) questões com 4 

(quatro) alternativas, conforme segue: 
 

ENSINO ALFABETIZADO 
Tipo de Prova Objetiva - Total de 50 questões Cargo 

Básicos Gerais Específicos 
Auxiliar de Serviços Gerais - Feminino 35 15 - 
Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino 35 15 - 

 
ENSINO FUNDAMENTAL  

Tipo de Prova Objetiva - Total de 50 questões Cargo 
Básicos Gerais Específicos 

Auxiliar de Oficina 35 15 - 
Borracheiro 35 15 - 
Calceteiro 35 15 - 
Chefe de Serviços 35 15 - 
Contínuo 35 15 - 
Eletricista 35 15 - 
Eletricista de Veículos 35 15 - 
Encanador 35 15 - 
Funileiro Pintor de Veículos 35 15 - 
Inspetor de Alunos 35 15 - 
Jardineiro 35 15 - 
Lavador Lubrificador de Veículos 35 15 - 
Marceneiro 35 15 - 
Mecânico – I 35 15 - 
Mecânico – II 35 15 - 
Merendeira 35 15 - 
Monitor de Desenvolvimento Infantil 35 15 - 
Monitor de Turismo 10 05 35 
Motorista – Categoria D 10 05 35 
Operador de Máquinas - I 10 05 35 
Operador de Máquinas – II 10 05 35 
Pedreiro 35 15 - 
Pintor Artístico 35 15 - 
Pintor de Obras 35 15 - 
Recepcionista 35 15 - 
Vigilante 35 15 - 
TESTE PRÁTCO PARA OS CARGOS DE: MOTORISTA - CATEGORIA D, OPERADOR DE MÁQUINAS - I e OPERADOR DE MÁQUINAS - 
II 
OBS.: Somente serão convocados para o teste prático os candidatos habilitados e classificados na prova objetiva até 3 (três) vezes 
o número de vagas oferecidas no certame, desde que obtenha o mínimo de 50% dos acertos. 

 
ENSINO MÉDIO  

Tipo de Prova Objetiva - Total de 50 questões Cargo 
Básicos  Gerais Específicos Informática 

Agente Administrativo 35 15 - - 
Agente Ambiental 10 05 35 - 
Agente de Saneamento 35 15 - - 
Agente de Trânsito 35 15 - - 
Almoxarife 35 15 - - 
Auxiliar Administrativo 35 15 - - 
Auxiliar de Enfermagem 10 05 35 - 
Desenhista 10 05 35 - 
Fiscal Municipal 35 15 - - 
Monitor Desportivo 10 05 35 - 
Oficial Administrativo 30 15 - 05 
Operador Equipamento Eletrônico - Trânsito 35 15 - - 
Professor (Ensino Fundamental) 10 05 35 - 
Técnico de Enfermagem 10 05 35 - 
Técnico em Gesso Ortopédico 10 05 35 - 
Técnico em Informática 10 05 35 - 
Técnico em Nutrição 10 05 35 - 
Técnico em Raio - X 10 05 35 - 

 
 
 

ENSINO SUPERIOR  
Cargo Tipo de Prova Objetiva - Total de 50 questões 
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 Básicos Gerais Específicos 
Adjunto Administrativo 35 15 - 
Analista de Sistemas 10 05 35 
Assistente Social 10 05 35 
Bibliotecário 10 05 35 
Cirurgião Dentista 10 05 35 
Enfermeiro 10 05 35 
Engenheiro Civil 10 05 35 
Farmacêutico 10 05 35 
Fisioterapeuta 10 05 35 
Fonoaudiólogo 10 05 35 
Médico Clínico Geral 10 05 35 
Nutricionista 10 05 35 
Procurador Jurídico 10 05 35 
Professor de Ciências Físicas, Químicas e Biológicas 10 05 35 
Professor de Educação Artística 10 05 35 
Professor de Educação Física 10 05 35 
Professor de Geografia 10 05 35 
Professor de História 10 05 35 
Professor de Informática 10 05 35 
Professor de Inglês 10 05 35 
Professor de Língua Portuguesa 10 05 35 
Professor de Matemática 10 05 35 
Psicólogo 10 05 35 
Técnico Desportivo 10 05 35 

 
2. As provas serão compostas de questões de múltipla escolha, valendo cada questão 2 (dois) pontos, e versarão sobre os assuntos constantes dos 

Programas, que fazem parte do Anexo I do presente Edital, de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo no máximo 100 (cem) 
pontos. 

 
CAPÍ TULO V -  DA PRES TAÇÃO DAS PROVAS 
1. A data prevista para a prova objetiva é 23/06/2007 e ou 01/07/2007 ou outras datas que se fizerem necessárias. 
2. O candidato deverá comparecer ao local determinado para as provas com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário estipulado, munido de 

comprovante de inscrição, cédula de identidade e caneta esferográfica azul ou preta. Não será permitido o acesso à sala de provas após o 
horário estabelecido para o início das mesmas. As provas serão realizadas na cidade de Ilha Comprida/SP. 

3. Somente será admitido à sala de provas o candidato que apresentar documento que bem o identifique como: Carteira e/ou Cédula de Identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de 
Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as do 
CREA, OAB, CRM, CRO, etc e a Carteira de Trabalho e Previdência Social bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na 
forma da Lei n.º 9.503/97). 

4. Durante a realização das provas, não será permitida qualquer consulta a livros, cadernos, etc., nem a utilização de instrumentos como máquina 
de calcular, aparelhos de comunicação de qualquer natureza, telefones celulares, bem como é proibido ausentar-se da sala de provas, a não ser 
em casos especiais, na companhia de um fiscal. A prova terá a duração de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos. 

5. Não será permitido fazer prova em local e horários diferentes do estabelecido, sob quaisquer alegações. 
6. As salas de provas serão fiscalizadas por elementos designados pela COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO, vedado o ingresso de pessoas 

estranhas. 
7. A folha de respostas não deverá conter nenhuma rasura sob pena de nulidade da questão. 
8. Por questões de direitos autorais e de segurança, os candidatos não poderão levar os cadernos de provas. 
9. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes. 
10. Será excluído do Concurso o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido; 
b) não comparecer ou não realizar a prova seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento que bem o identifique; 
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do Fiscal ou antes de decorrida meia hora do início das provas; 
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos não permitidos ou calculadora; 
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
g) portar armas; 
h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
i) não devolver integralmente o material recebido; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

11. Para fins de fundamentação de eventuais recursos, os cadernos de questões estarão disponíveis para consulta pelos candidatos após o decurso 
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da aplicação da respectiva prova, no site  www.mouramelo.com.br.  

12. A EMPRESA NÃO MANDARÁ AVISOS PELO CORREIO E EMAIL. AS DATAS DAS PROVAS SERÃO DIVULGADAS NO MURAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, NO JORNAL LOCAL E NO SITE http://www.mouramelo.com.br, NO MÍNIMO 5 (CINCO) 
DIAS ANTES DAS PROVAS. 

 
CAPÍ TULO V I  -  DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
1. A prova objetiva terá caráter eliminatório, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) 

do total de pontos possíveis. 
2. A prova objetiva terá 50 (cinqüenta questões), em que cada questão valerá dois pontos. Total de 100 pontos.   
3. O não comparecimento à prova inabilitará o candidato automaticamente. 
4. Não haverá segunda chamada para nenhuma prova. 
5. A data, local e horário das provas serão divulgados em até 5 (cinco) dias antes na Prefeitura Municipal de Ilha Comprida, no Jornal Local e no site 

www.mouramelo.com.br. 
 
CAPÍ TULO V I I  -  DOS TÍ TULOS E SUA AVALIAÇÃO 
1. Os candidatos aos cargos de Ensino Superior e Professores, deverão enviar os títulos em cópias autenticadas, de acordo com o item 3, por 

SEDEX em envelope lacrado, aos cuidados da MOURA MELO CONSULTORIA LTDA, sito a Rua Senador Fláquer nº 50 – 3º Andar – CEP 
09010-160 – Centro – Santo André – SP, até a data da prova, citando função e número de inscrição no envelope. 

2. Os títulos serão avaliados na escala de zero a dez pontos. 
3. Será considerado título àquele inerente ao cargo pretendido, expedido por órgãos de ensino superior reconhecidos pelo MEC, com os valores a 

seguir especificados: 
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TÍTULO PONTOS OBSERVAÇÃO 
DOUTORADO 5 Será aceito apenas um 
MESTRADO 3 Será aceito apenas um 
APERFEIÇOAMENTO OU ESPECIALIZAÇÃO 1 Mínimo de 180 horas, máximo de 2 (dois) pontos 

4. Só serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados na prova escrita com no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos pontos. 
 
CAPÍ TULO V I I  -  DO TESTE PRÁTICO 
1. Os cargos de Motirista – Categoria D, Operador de Máquinas – I e Operador de Máquinas – II estão sujeitos ao teste prático. 
2. Somente serão convocados para o teste prático os candidatos habilitados e classificados na prova objetiva até 3 (três) vezes o número de vagas 

oferecidas no certame. 
3. O teste prático terá caráter habilitatório e eliminatório. 
4. O teste prático será composto de avaliação com base na prática do exercício da função. 
5. O candidato inapto no teste prático será automaticamente inabilitado no Concurso Público. 
 
CAPÍ TULO IX  -  DA CLASS IFICAÇÃO 
1. A nota final de cada candidato aprovado nos cargos de Ensino Superior e Professores será a soma dos pontos obtido na prova objetiva e títulos 

apresentados, e os demais cargos será a pontuação obtida na prova objetiva. 
2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de nota final. 
3. Os candidatos portadores de deficiência serão classificados por ordem decrescente de nota final. 
4. Em caso de igualdade de pontos, terá preferência para nomeação o candidato que possuir: 

a) Maior idade; 
b) Maior nº de dependentes (cônjuge e filhos). 

5. A relação dos aprovados já estará na ordem de classificação pelo item 4. 
6. Ainda havendo igualdade de pontos, o desempate ocorrerá na nomeação do candidato, por sorteio. 
 
CAPÍ TULO X -  DOS RECURSOS 
1. Revisão de nota e questões de legalidade: 

1.1. O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, contados respectivamente, a partir da aplicação das provas, da 
divulgação dos gabaritos oficiais e da publicação dos resultados das provas. 

1.2. O recurso deverá ser interposto por requerimento endereçado à Comissão de Concurso, que determinará o seu processamento. Dele 
deverão constar o nome do candidato, número de inscrição, número do documento de identidade, cargo pretendido, endereço para 
correspondência e as razões da solicitação. 

1.3. O recurso deverá ser protocolado no Setor de Protocolo, junto a COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ILHA COMPRIDA. 

1.4. Feita a revisão será publicado o resultado final com as eventuais alterações. 
 

CAPÍ TULO X I  -  DAS D ISP OSIÇÕES FINAIS  
1. A homologação do concurso será feita pelo Sr. Prefeito Municipal de Ilha Comprida, em até 20 (vinte) dias, contados da publicação do resultado 

final, a vista do relatório apresentado pela COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO.  
2. A nomeação dos candidatos obedecerá à ordem de classificação, devendo iniciar-se pela lista de pontuação geral, seguida da lista reservada aos 

portadores de deficiência, observando-se a partir de então sucessiva alternância entre ambas, até o esgotamento das vagas reservadas. 
3. O candidato aprovado fica obrigado a submeter-se a perícia médica, a critério da Prefeitura Municipal de Ilha Comprida, que confirme a 

capacidade física, mental e psicológica do mesmo para a posse e exercício do cargo de provimento específico a que se submeteu em Concurso 
Público. 

4. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do 
concurso. 

5. A COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO é dotada de poder para anular as provas de seleção de que trata este EDITAL se assim achar 
necessário, reservando idêntico poder ao Sr. Prefeito Municipal de Ilha Comprida, devendo fundamentar suas razões. 

6. O prazo de validade do concurso será de 1 (um) ano, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério 
da Administração. 

7. A aprovação e a classificação geram para o candidato apenas a expectativa de direito à nomeação, reservando-se a Administração o direito de 
proceder às nomeações, em número que atenda às necessidades de serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e as vagas 
existentes. 

8. A taxa de inscrição não será devolvida sob hipótese alguma. 
9. Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO. 
10. Possíveis erros de digitação deverão ser corrigidos no próprio local das provas. 
11. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não se caracterizando óbice administrativo ou legal, é facultada a 

incineração das provas e demais registros escritos, mantendo-se pelo período de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos a ele 
referente. 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente EDITAL que será publicado 
resumidamente na imprensa local, no site www.mouramelo.com.br e afixado no mural da Prefeitura Municipal de Ilha Comprida. 
 

 
Ilha Comprida, 26 de abril de 2007. 

 
 

MONICA APARECIDA FREIRE RODRIGES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

 
 

ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SUGERIDO 

 
 
• ENSINO ALFABETIZADO 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS  
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial; Acentuação; Pontuação; Confronto e Reconhecimento de Frases Corretas e Incorretas; Sinônimos e 
Antônimos; Gênero, Número e Grau do Substantivo e Adjetivo; Divisão Silábica. 
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MATEMATICA: Conjuntos; Números Naturais, Múltiplos e Divisores; Números Racionais; Sistema de Numeração Decimal; Operações 
Fundamentais; Sistema Métrico Decimal de Medidas de: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo; Sistema Monetário 
Brasileiro; Problemas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Fatos da Atualidade no Brasil e no Mundo; Conhecimentos Cívicos; História e Geografia do Brasil. 

 
• ENSINO FUNDAMENTAL  

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS  
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial; Acentuação, Pontuação; Crase; Classificação Silábica; Classes Gramaticais; Função Sintática dos 
Termos; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Sinônimos e Antônimos; Verbos (Pessoas e Tempos); Literatura Brasileira. 
MATEMÁTICA: Conjuntos; Números Naturais; Múltiplos e Divisores; Números Inteiros; Números Racionais; Números Reais; Sistema de 
Numeração Decimal; Operações Fundamentais; Sistema Métrico Decimal de Medidas de: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e 
tempo; Sistema Monetário Brasileiro; Equações, Inequações e Sistemas de 1º e 2º grau; Razões e Proporções; Regra de Três; Média; Juros; 
Porcentagens; Cálculos Algébricos; Potenciação e Radiciação; Funções de 1º e 2º grau; Geometria. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
Geografia, História, Estudos Sociais e Fatos da Atualidade no Brasil e no Mundo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Monitor de Turismo 
Fundamentos do turismo; Turismo e Sociedade Contemporânea; História da Arte; Cartografia; Educação Física; Sociologia do lazer e Turismo; 
Arte, Cultura e mercado; Microeconomia do turismo; Fundamentos Geográficos: geral; Turismo: Esferas públicas e privadas; Turismo, meio 
ambiente e sociedade; Estado, políticas públicas e turismo; Pesquisa e turismo; Relações internacionais e o turismo contemporâneo; Ecossistema 
terrestres; Educação ambiental nas esferas do turismo. 
Motorista – Categoria D / Operador de Máquinas I / Operador de Máquinas II 
Legislação de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro; Normas Gerais de Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da 
sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Noções de mecânica. 

 
• ENSINO MÉDIO  

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS  
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial; Acentuação; Pontuação; Crase; Classes Gramaticais; Função Sintática dos Termos; Concordância Nominal e 
Verbal; Regência Nominal e Verbal; Verbos (Pessoas, Tempos, Modos e Vozes); Sinônimos e Antônimos; Figuras de Linguagem, Vícios de 
Linguagem; Crase; Literatura Brasileira (Autores, obras e estéticas literárias). 
MATEMÁTICA: Conjuntos; Números Naturais; Múltiplos e Divisores; Números Inteiros; Números Racionais; Números Reais; Sistema de 
Numeração Decimal; Operações Fundamentais; Sistema Métrico Decimal de Medidas de: Comprimento, Superfície, Volume, Capacidade, Massa 
e Tempo; Sistema Monetário Brasileiro; Equações; Inequações e Sistemas de 1º e 2º Graus; Razões, Proporções; Regra de Três; Média; Juros; 
Porcentagens; Cálculo Algébrico; Potenciação e Radiciação; Funções de 1º e 2º graus; Função Modular; Função Exponencial e Logarítima; 
Progressões (PA e PG); Trigonometria; Matrizes; Determinantes e Sistemas Lineares; Probabilidade; Análise Combinatória; Números Binomiais e 
Binômio de Newton; Números Complexos; Polinômios e Equações Algébricas; Matemática Financeira; Geometria. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
Geografia, História, Estudos Sociais e Fatos da Atualidade no Brasil e no Mundo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Agente Ambiental 
Ser humano, sociedade e natureza; Ética, cidadania e meio ambiente; sustentabilidade; biodiversidade; água, energia e descarte de resíduos 
sólidos; Ambiente urbano e rural; Áreas naturais protegidas; direito ambiental; educação ambiental; o enfoque humanista, holístico, democrático e 
participativo; a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o 
cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade; a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; a garantia de continuidade e permanência do 
processo educativo; a permanente avaliação crítica das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; o reconhecimento e o respeito 
à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 
Auxiliar de Enfermagem 
Fundamentos da enfermagem - técnicas básicas; Enfermagem médico - cirúrgica; Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis; Ações 
de vigilância epidemiológica e imunização; Assistência de enfermagem em doenças crônicas degenerativas: diabetes e hipertensão; Atuação de 
enfermagem em centro cirúrgico e central de material; Enfermagem materno-infantil; Atendimento de enfermagem à saúde da mulher ; 
Planejamento familiar; Pré-natal, parto e puerpério; Climatério; prevenção do câncer cérvico - uterino; Atendimento de enfermagem à saúde e 
adolescentes; Cuidados com o recém-nascido, aleitamento materno; Crescimento e desenvolvimento; Doenças mais freqüentes na infância; 
Principais riscos de saúde na adolescência; Enfermagem em urgência; Primeiros socorros; Assistência de enfermagem ao paciente na  UTI; 
Noções de administração; Trabalho em equipe - COREN. Lei do exercício profissional; Deontologia em enfermagem. 
Desenhista 
Desenho técnico básico; Desenho geométrico; Projeção ortogonais isométrica e cavaleira; Processo de locação de obras; medições, alinhamento, 
esquadrejamento e nivelamento; Fundações: processos executivos; Formas e ferragem; Alvenaria; Planta - baixa; Corte: Fachada; Escadas; 
Telhados; Detalhamentos; Projeto para aprovação legal; Projeto executivo; Desenho auxiliado por computador; Simbologia; Locação e 
detalhamento de peças estruturais; Quantificação dos materiais; Relação e especificação dos materiais; Traçado geométrico de tubulações; 
Detalhamento de peças; Caixas de sistemas utilizados; As leis urbanísticas; Montagem de laje; Tubulações de hidraulíca e de elétrica; 
Revestimentos argamassados; Projetos de Prefeitura ( residência unifamiliar conforme normas vigentes do município) ( Lei de uso e ocupação do 
solo / Código de Edificações). 
Monitor Desportivo 
A educação física no Brasil – sua história; A importância social da Educação física: na escola, no lazer, na formação do indivíduo e na 
transformação social; desenvolvimento psicomotor; A educação física no desenvolvimento infantil, no ensino fundamental; As relações entre a 
Educação física e as outras disciplinas; Lúdico, o jogo, criatividade e a cultura popular. O lazer enquanto elemento pedagógico; Avaliação em 
educação física; Organização e legislação do ensino da educação física; Conhecimento das regras dos esportes em geral e treinamentos 
esportivos. 
Professor (Ensino Fundamental) 
Sociedade Brasileira; Educação e Cidadania; Concepção de ensino e aprendizagem; Fundamentos de Currículo: conceito, fundamentos e 
componentes; Fundamentação teórica, orientações metodológicas e enfoques das diferentes áreas do conhecimento; Avaliação do processo 
educativo; Princípio e Fundamentos dos Parâmetros curriculares Nacionais; As relações do ensino e aprendizagem na sala de aula; Interação 
professor aluno; Noções básicas dos conteúdos a serem desenvolvidos na Educação Infantil; Noções básicas dos conteúdos de Ensino 
Fundamental da 1ª à 4ª série de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e 
Temas Transversais; Papel da escola no Ensino Fundamental no contexto sócio econômico e cultural brasileiro; Processo de escolarização e 
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progressão continuada; Planejamento de ensino; interdisciplinaridade no trabalho pedagógico; Gestão escolar; Lei de Diretrizes e Bases 9394/96; 
A relação ensino aprendizagem numa visão construtivista sócio interacionista; Estatuto da criança e do adolescente. 
Técnico de Enfermagem 
Fundamentos da enfermagem - técnicas básicas; Enfermagem médico - cirúrgica; Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis; Ações 
de vigilância epidemiológica e imunização; Assistência de enfermagem em doenças crônicas degenerativas: diabetes e hipertensão; Atuação de 
enfermagem em centro cirúrgico e central de material; Enfermagem materno-infantil; Atendimento de enfermagem à saúde da mulher ; 
Planejamento familiar; Pré-natal, parto e puerpério; Climatério; prevenção do câncer cérvico - uterino; Atendimento de enfermagem à saúde e 
adolescentes; Cuidados com o recém-nascido, aleitamento materno; Crescimento e desenvolvimento; Doenças mais freqüentes na infância; 
Principais riscos de saúde na adolescência; Enfermagem em urgência; Primeiros socorros; Assistência de enfermagem ao paciente na  UTI; 
Noções de administração; Trabalho em equipe - COREN. Lei do exercício profissional; Deontologia em enfermagem. 
Técnico em Gesso Ortopédico 
Organização da sala de Imobilizações; Preparo do paciente para o procedimento; Confecção de imobilizações: Aparelhos de imobilização com 
material sintético; Aparelhos gessados circulares; Goteiras gessadas; Esparadrapagem; Enfaixamento; Tração cutânea; Colar cervical; Uso da 
serra elétrica, cizalha e bisturi ortopédico; Salto ortopédico; Modelagem de coto; Fender e frisar o aparelho gessado; Abertura de janelas no 
aparelho gessado. 
Técnico em informática 
Fundamentos da computação; Organização e arquitetura de computadores; Componentes de um computador (hardware e software); Sistemas de 
entrada, saída e armazenamento; Ambientes MS-DOS, Windows (3.11, 95, 98, XP, NT e 2000); Domínio de ferramentas de Informática Básica 
MSOffice (Word, Excell, Access. Power Point); Banco de dados; Linguagem de consulta (query language); Aspectos de linguagens de 
programação, algoritmos e estruturas de dados e objetos; Programação estruturada; Programação orientada a objetos; Redes de comunicação de 
dados: meios de transmissão; Técnicas básicas de comunicação; Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, 
repetidores, bridges, switches, roteadores); Arquitetura e protocolos de redes de comunicação; Tecnologias de redes locais e de longa distância; 
Web; HTML. 
Técnico em Nutrição 
Técnica dietética: exigências nutricionais; condições sanitárias, higiênicas e conservação dos alimentos; conceituação, composição química, 
estrutura, valor nutritivo, características, propriedades, sabor, consistência, preparação e cocção das frutas, do leite, do ovo, das carnes, das 
leguminosas, das hortaliças, dos cereais, das gorduras e do açúcar e açucarados; infusos e bebidas. II. Alimentos: grupos de alimentos básicos, 
protetores, infantis, integrais e dietoterápicos. III. Papel dos alimentos na alimentação e nutrição. IV. Características fundamentais dos alimentos. 
V. Principais doenças transmitidas pelos alimentos. VI. Nutrição materno-infantil. VII. Educação nutricional. VIII. Controle sanitário dos alimentos. 
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Técnico em Raio – X 
Efeitos biológicos das radiações em meios de proteção; Processamento de filmes radiológico; Identificação dos equipamentos radiológicos, seus 
componentes e acessórios, utilizados e funcionamento; Anatomia e técnicas radiológicas: crânio, mastóides e sela turca, coluna cervical, torácica, 
lombo-sacra e do cóccix, bacia e articulações locais, membros inferiores e superiores, tórax, abdome; Atitude ética e profissional do Técnica em 
Radiologia; Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
Oficial Administrativo 
Noções básicas de: Computadores (Discos Flexível, Hard Disk, Memória ROM, Memória RAM, CD-ROM, CPU), Sistemas Operacionais (MS-DOS 
e MS- Windows), Editor de Textos (MS-Word), Editor de planilha eletrônica e cálculos (MS-Excel), Internet (Internet Explorer e Netscape) e banco 
de dados (MS-Access). 

 
• ENSINO SUPERIOR  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial; Acentuação; Pontuação; Crase; Classes Gramaticais; Função Sintática dos Termos; Concordância Nominal e 
Verbal; Regência Nominal e Verbal; Verbos (Pessoas, Tempos, Modos e Vozes); Sinônimos e Antônimos; Figuras de Linguagem, Vícios de 
Linguagem; Crase; Literatura Brasileira (Autores, obras e estéticas literárias). 
MATEMÁTICA: Conjuntos; Números Naturais; Múltiplos e Divisores; Números Inteiros; Números Racionais; Números Reais; Sistema de 
Numeração Decimal; Operações Fundamentais; Sistema Métrico Decimal de Medidas de: Comprimento, Superfície, Volume, Capacidade, Massa 
e Tempo; Sistema Monetário Brasileiro; Equações; Inequações e Sistemas de 1º e 2º Graus; Razões, Proporções; Regra de Três; Média; Juros; 
Porcentagens; Cálculo Algébrico; Potenciação e Radiciação; Funções de 1º e 2º graus; Função Modular; Função Exponencial e Logarítima; 
Progressões (PA e PG); Trigonometria; Matrizes; Determinantes e Sistemas Lineares; Probabilidade; Análise Combinatória; Números Binomiais e 
Binômio de Newton; Números Complexos; Polinômios e Equações Algébricas; Matemática Financeira; Geometria. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Geografia, História, Estudos Sociais e Fatos da Atualidade no Brasil e no Mundo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Analista de Sistemas 
Sistemas Operacionais: MS/DOS, Windows 98, Windows XP, Linux Red Rat, Linux Fedora Core, Linux CentOS, Novell 5.0 e Windows Server 
2003; Windows Server 2003: Fundamentos de redes, fundamentos da interface e das configurações, Active Diretory, administração e 
gerenciamento, administração de compartilhamentos e permissões de acesso, acesso remoto, segurança de redes, unidades organizacionais, e 
IIS 6.0; Conhecimentos em software (instalação, configuração e utilização): BROffice 2.0, Microsoft Office, Norton Antivirus, Open-Xchange, Java, 
Dreamweaver, Flash, Visio e PGAdmin; Conhecimentos Teóricos: Teoria geral da administração, organização e métodos, gerenciamento de 
projetos, diagrama de dados, entidades e relacionamentos, projeto estruturado, dicionário de dados e documentação de sistemas; normas de 
segurança em sistemas informatizados, sistemas monousuários e multiusuários, e arquitetura de rede de computadores; Banco de dados: 
Conhecimentos gerais de instalação, manutenção, controle e execução. Bancos Postgres (Linux e Windows) e SQLServer (Windows); 
Conhecimento e administração de redes Linux Fedora Core, Linux CentOS, Windows XP e Windows Server 2003. Conhecimento nas áreas de 
projetos de sistemas informatizados, fluxos de operação, elaboração e implantação de sistemas, suporte e controle de banco de dados relacional; 
BROffice Writer: Edição de textos, acentuação, gravação seleção, comandos mover e copiar, corretor ortográfico, formatação de textos, 
tabulação, impressão, área de transferência; salvamento e abertura de arquivos; criação de novo documento; criação de novo modelo; formatação 
de parágrafos; bordas e sombreamento; criação e manipulação de tabelas; inserção e configuração de cabeçalhos e rodapés; trabalhos com 
colunas, molduras e figuras em molduras, macros e comandos; BROffice Calc: Criação de novos nomes para planilha; seleção de um intervalo, 
formatação de células; ajuste do tamanho das colunas e linhas; movimentação de dados na planilha; edição do conteúdo da célula; auto 
preenchimento; auto cálculo; autofiltro, trabalhos com arquivos; formatação da planilha; impressão da planilha; formatando células, bordas, 
fórmulas, funções e gráficos; BROffice Impress: Área de trabalho, apresentação, salvar e apresentar, estruturar, adicionar e formatar texto, 
modelos de apresentação, editar um esquema de cores, criar e trabalhar com objetos, inserir informações, criar uma apresentação multimídia, 
revisar uma apresentação, slide, transição de slides, agrupamentos, e inserção de figuras; BROffice Base: Definir base de dados, criação de 
tabelas, montagem de carta padrão, mala direta, envelopes e etiquetas; HTML: Introdução, elementos da estrutura de um documento, elementos 
de formatação de blocos, âncoras de hypertexto (links), tipos de formatação e formatação de caracteres, inserção de imagens, tabelas, frames; 
Internet: Conhecimentos de estruturas e navegação; Hardware (conhecimento): Placa-mãe, microprocessador, barramento, memória RAM, disco 
rígido, unidades de entrada e saída, periféricos, placas de rede, multimídia, placa fax modem, fontes de alimentação, monitores, teclados, mouse, 
Hub, Switch, leitores óticos e impressoras matriciais, jato de tinta e laser, repetidores, bridges e roteadores; Protocolo TCP/IP: Visão geral, 
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configuração para rede, máscara e sub-rede e roteamento; Vírus de computador: Definição, procedimentos para evitar contaminações, métodos 
de ataque, tipos de vírus; Prova Prática: Definição de tabelas e estruturas em banco de dados, definição de relacionamentos, chaves primárias e 
secundárias, análise de sistemas, programação em Visual Basic, diagrama de dados, fluxogramas, levantamento de dados, elaboração de 
projetos, programação estruturada e orientada a objetos; Requisitos: Formação Universitária em ciência da computação, tecnologia, 
processamento de dados, tecnologia de informática e gestão da produção, sistemas de informação, ou demais graduações correlatas. Para 
ingresso deverá possuir o certificado de conclusão ou estar cursando o último semestre. 
Assistente Social 
O Serviço Social e interdisciplinaridade; Legislação; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Lei de Criação  dos Conselhos Assistência Social 
dos Direitos da Criança e Adolescente; Saúde e Educação; Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos 
sociais; O papel do assistente social; A prática do Serviço Social; referência teórica-prática; Políticas de gestão de Assistência Social: 
planejamento, plano, programa, projeto; Trabalho com comunidades; Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos 
estabelecimentos de ensino e no Conselho Tutelar; Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Bibliotecário 
Catalogação de material convencional e não convencional (AACR2), classificação decimal Dewey, normas sobre documentação, metodologia 
LILACS, disseminação da informação. Obras básicas de referência sobre a América Latina. Conhecimentos básicos sobre arte e literatura. 
Familiaridade com indexação. Noções sobre história das artes, história do livro e das bibliotecas, estudos sócios-políticos e econômicos, 
comunicação. Informação em biblioteconomia, métodos e técnicas de pesquisa, representação descritiva, representação temática, editoração. 
Controle bibliográfico, administração de biblioteca, organização e métodos bibliotecários, seleção e avaliação de coleções, reprografia, fontes de 
informação, indexação e resumos, aquisição e conservação de coleções, sistemas de  indexação pós-coordenada, disseminação seletiva de 
informação, planejamento bibliotecário, marketing bibliotecário, assistência ao usuário, automação de bibliotecas, organização e tipos de 
bibliotecas e técnicas de arquivo. Conhecimentos de microinformática. 
Cirurgião Dentista 
Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e aplicação, Principais problemas de saúde bucal em saúde pública, Epidemiologia da cárie 
dentária: indicadores e sua utilização (CPO-D, ceo-d, CPO-S, ceo-s, etc), Epidemiologia das doenças periodontais, o índice CPITN e suas 
aplicações; Epidemiologia do câncer bucal, sistemas de prevenção em saúde bucal coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento; 
Educação em saúde bucal coletiva: situação atual no Brasil, legislação e atribuições (CD, THD, ACD); Planejamento e avaliação: indicadores para 
avaliação da clínica odontológica; Odontologia preventiva: cariologia e risco de cárie; Cárie da primeira infância; Diagnóstico e tratamento de 
perdas minerais e de lesões iniciais de cárie dentária; Adequação do meio bucal; Etiopatogenia e prevenção das doenças periodontais; 
Fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios, controles; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica, métodos de aplicação, potencial 
de redução na incidência de cárie, toxidade, amamentação natural x artificial ou mista, influências no desenvolvimento do sistema 
estomatognático, más-oclusões e hábitos perniciosos; Materiais restauradores com liberação do flúor; Clínica odontológica: exame da cavidade 
bucal, anamnese, exame clínico, exame complementar; Semiologia e tratamento de afecções dos tecidos moles bucais; Diagnóstico e tratamento 
da cárie dentária; Diagnóstico e tratamento das doenças periodontais; Plano de tratamento; Biosegurança: manutenção de cadeia asséptica; 
esterilização; destino de materiais infectantes; Anestesiologia: mecanismos de ação,  técnicas e precauções; Procedimentos básicos de dentística 
operatória e restauradora: preparos cavitários; Proteção do complexo dentino-pulpar; Materiais odontológicos (forradores e restauradores); 
Cirurgia oral menor; Urgências odontológicas; Terapêutica e farmacologia odontológica aplicada à clínica; Prótese dental. 
Enfermeiro 
Fundamentos de enfermagem; Farmacologia; Técnicas básicas de enfermagem; Enfermagem médico-cirúrgica; Enfermagem de clínica médica; 
Enfermagem em centro cirúrgico; Enfermagem de emergência; Enfermagem materno-infantil; Ginecologia, obstetrícia e planejamento familiar; 
Pediatria; Planejamento de assistência na enfermagem; Sistematização de assistência na enfermagem; Enfermagem em saúde pública: 
planejamento e administração; Nível de prevenção de doenças; Epidemiologia geral; Processo saúde e doença; Vigilância epidemiológica e 
sanitária; Estatísticas vitais e indicadores de saúde; Saneamento básico e meio ambiente; Imunizações; Programas de saúde; Atendimento 
domiciliar; Educação sanitária; Testes imunodiagnósticos e auxiliadores de diagnósticos; Consultas de enfermagem; Medidas gerais para o 
controle de infecção hospitalar; Princípios da administração e processo administrativo (planejamento, organização, direção, coordenação, 
supervisão e avaliação). 
Engenheiro Civil 
Elementos de construção civil; Concreto, pontes, construção de edifícios; Estatística; Estrutura metálica e especiais; Hidráulica e hidrologia; 
Estradas; Construção geral e pesada; Administração de obras; Saneamento; Planejamento de transportes; Engenharia econômica; Urbanismo, 
ecologia e meio ambiente; Topografia; 
Farmacêutico 
Manipulação Magistral 
Formas e fórmulas farmacêuticas, manipulação de medicamentos para uso oral, técnicas de manipulação e encapsulação; pesagem e 
acondicionamento; manipulação de produtos de uso tópico; técnicas de manipulação de fórmulas estéreis e não estéreis. 
Farmacologia Geral 
Assistência farmacêutica e assistência farmacêutica hospitalar: medicamentos genéricos, análogos e essenciais; logística de abastecimento, 
centro de controle de infecção hospitalar. 
Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica 
Análises Clínicas: bioquímica clínica (parâmetros), técnicas e exames relacionados a distúrbios bioquímicos; imunologia, anticorpos e células de 
defesa; imunologia clínica: características, usos e metodologia de aplicação dos testes imunológicos; Parasitologia e parasitologia clínica: 
metodologia para diagnóstico de protozoários e helmintos e suas características em fezes (cistos, ovos, etc, ...). 
Hematologia Clínica 
Microbiologia e micologia: prinicipais exames para diagnóstico microbiológico. 
Legislações: Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 308/97 - Dispõe sobre a Assistência Farmacêutica em Farmácias e Drogarias. 
Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 349/2000 - Estabelece a competência do farmacêutico em proceder a intercambialidade ou 
substituição genérica de medicamentos. 
Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 357/2001 - Aprova o Regulamento Técnico das Boas Práticas de Farmácia. 
Fisioterapeuta 
Legislação específica que regulamenta a profissão; Código de Ética; Forma de organização das entidades de classe; Noções de Anatomia 
Humana incluindo órgãos e sistemas; Análise cinesiológica dos movimentos; Provas de função muscular; Goniometria; Noções de física – 
alavancas e polias; Desenvolvimento neuro-psicomotor da criança; Uso de técnicas de enfaixamento; Fisiologia da contração muscular; 
Administração aplicada; eletrodiagnóstico e eletroterapia; Termoterapia; Actinoterapia; Mecanoterapia; Massoterapia; Tração e manipulação 
vertebral; Cinesioterapia; Postura Corporal; Marcha; Patologias; avaliação, prevenção e incapacidade, prescrição e tratamento fisioterápico em: 
doenças do aparelho locomotor; portadores de paralisia cerebral; doenças neurológicas; doenças do aparelho cardiovascular; doenças do 
aparelho respiratório, em geriatria, em hanseníase; SUS: Legislação. 
Fonoaudiólogo 
Sistema de atenção à saúde no Brasil, Processo saúde / doença; Saúde pública- conceito e ações; Fonoaudiólogo em saúde pública; Recém 
nascido de risco para alteração no desenvolvimento e a intervenção fonoaudióloga; Avaliação audiológica infantil, Avaliação audiológica do recém 
nascido; Triagem auditiva em escolares; Desenvolvimento da linguagem: aspectos orgânicos, funcionais, ambientais e sociais; Linguagem escrita- 
processo de aquisição enquanto sistema de representação; Deficiência auditiva: classificação, diagnóstico diferencial, identificação de próteses 
auditivas; Sistema sensório motor oral; Deglutição atípica ; Fissuras lábiopalatais; Distúrbios de linguagem nas psicoses infantis; Distúrbios de 
linguagem por alterações neurológicas ; Distúrbios da voz; Distúrbios articulatórios; Gagueira;Atuação fonoaudiológica junto ao idoso; 
Fonoaudiologia e os meios sociais, creche e escola; Atuação preventiva na saúde vocal dos educados; Efeito do ruído na audição de 
trabalhadores, legislação pertinente, audiometria industrial e os programas de conservação auditiva. 
Médico Clínico Geral 
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Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência 
cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas; Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; 
embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; Doenças gastrointestinais e 
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitiase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e 
hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, 
litíase renal; Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas 
supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides; Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota; Doenças 
infecciosas e terapia antibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso 
corriqueiro na prática clínica diária;  Emergências clinicas. 
Nutricionista 
Política nacional de alimentação e nutrição; Planejamento, execução e avaliação de programas de alimentação e nutrição, de vigilância alimentar 
e nutricional e de educação nutricional; Atuação do nutricionista em programas sociais; Planejamento, administração, Organização, Avaliação e 
Controle de Serviços de alimentação; Treinamento de pessoal; Avaliação de programas de alimentos; Avaliação nutricional de indivíduos sadios e 
enfermos; Assistência nutricional a pacientes nas enfermidades, prescrição de dietas e modificações de dietas hospitalares; Nutrição e dietética ; 
Vigilância sanitária; Planejamento físico-funcional do serviços de alimentação; Legislação do SUS; Nutrição da gestação e lactação; Nutrição na 
infância e envelhecimento; Recomendação de nutrientes em todas as fases da vida. 
Procurador Jurídico 
Direito administrativo - Noções básicas: contratos. Licitações. Princípios fundamentais da administração pública; Administração direta e indireta; 
Tipos de contratos administrativos; Revogação e anulação de atos administrativos; Controle da administração pública; Controle externo a cargo 
do Tribunal de contas; Poder de polícia; Concessão, permissão, autorização para serviços públicos; Desapropriação; Processos administrativos; 
Direito Constitucional - Noções básicas: objeto e conteúdo do direito constitucional; conceito e concepções da Constituição; Controle e revisão 
constitucional; Princípios gerais do sistema nacional; Bases constitucionais da administração pública; Princípios e normas gerais da administração 
direta e indireta; Princípios gerais das finanças públicas e seus controles; Normas gerais da lei orçamentária. Direito Tributário: Noções básicas: 
Conceito; Conteúdo; Natureza; Fontes; Sistema constitucional tributário; código tributário nacional; princípios constitucionais do direito tributário; 
legislação tributária; natureza jurídica; Tributos, Conceitos e espécies; Dívida ativa; Cobrança amigável. Direito Processual Civil - Noções básicas: 
Jurisdição; Características: poderes, princípios e espécies; Estrutura; Peculiaridades; Execução; Recursos. Direito Previdenciário - Conceito; 
Finalidade; Caracteres; Princípios gerais. Direito do Trabalho - Noções básicas; Conceito; Finalidade; Caracteres; Princípios gerais; CLT. Emenda 
Constitucional 19 e 20; Direito Civil: Noções Gerais; Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro; Das pessoas, Dos Bens Imóveis, Dos Direitos 
Reais sobre coisas Alheias, Disposições Gerais; Lei Orgânica Municipal; Mandado de Segurança, Lei de Execuções Fiscais; Direito Processual 
Trabalhista; Lei Complementar 101/2000; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei de Ação Civil Pública. 
Professor de Ciências, Físicas, Químicas e Biológicas 
Física: Sistemas de unidades: o sistema internacional. Mecânica: partícula; posição, deslocamento, velocidade média escalares; movimento 
retilíneo uniforme; velocidade instantânea escalar; aceleração média escalar; movimento retilíneo uniformemente acelerado; queda livre; 1a lei de 
Newton; forças colineares e concorrentes; equilíbrio de forças; forças peso, normal e de atrito; 3a lei de Newton; 2a lei de Newton; torque; 
equilíbrio de corpos rígidos; máquinas simples; trabalho e energia cinética; energia potencial gravitacional;  conservação de energia mecânica; 
hidrostática; empuxo; pressão atmosférica e vácuo. Termologia: energia térmica, calor e temperatura; termometria; dilatação de sólidos e líquidos; 
calor específico; trocas de calor; calor latente; mudança de fase; comportamento anômalo da água; propagação de calor. Ótica geométrica: fontes 
puntiformes e extensas; sombra e penumbra; reflexão; refração. Física ondulatória: amplitude, freqüência e comprimento de onda; velocidade de 
propagação; ondas longitudinais e transversais; natureza ondulatória do som; natureza ondulatória da luz; a luz e as cores (composições 
cromáticas positivas e negativas). Eletricidade e magnetismo: ímãs; campo magnético e linhas de campo; pólos magnéticos; geomagnetismo; 
cargas elétricas; isolantes e condutores; eletrização por atrito, por contato e por indução; força entre cargas puntiforme: lei de Coulomb; campo 
elétrico; energia potencial elétrica; potencial elétrico e linhas equipotenciais; capacitância de condutores e equilíbrio eletrostático; fontes DC e AC: 
pilhas e geradores; corrente elétrica; resistores; circuitos elétricos resistivos; potência elétrica. Química: Tabela periódica: notação e classificação 
dos elementos químicos. Substâncias simples e compostas. Fórmula química. Equação química. Misturas homogêneas e heterogêneas. 
Separação de misturas. Soluções. Modelo atômico: número atômico, número de massa, íons, cátions e ânions, isótopos, isóbaros e isótonos. 
Massa atômica e molecular. Ligações químicas: regra do octeto, camada de valência, tipos de ligações. Reações químicas: velocidade de um 
reação, lei de Lavoisier, lei de Proust. Funções químicas: ácidos, bases, indicadores, sais, reação de neutralização, óxidos. Biologia: Química 
celular: água e sais minerais; açúcares e gorduras; proteínas; ácidos nucléicos; vitaminas. Citologia: tipos de células; as membranas celulares e 
suas especializações; o citoplasma e suas organelas; o núcleo celular; a divisão celular; as enzimas e o metabolismo; síntese protéica; 
fermentação e respiração; fotossíntese; o metabolismo de controle. Virologia: estrutura viral; mecanismo de ação dos bacteriófagos; retrovírus. 
Histologia animal: embriologia; tecidos conjuntivos; tecidos conjuntivos de sustentação; tecido sangüíneo e hemopoético; tecido epitelial; tecido 
muscular; tecido nervoso. Taxonomia: reinos simples: Bacteria (monera), Protoctista (protista) e Fungi; reino animalia: poríferos, celenterados, 
plantelmintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, equinodermos, artrópodes, cordados, ciclóstomos e peixes, anfíbios, répteis, aves, 
mamíferos; reino Plantea: clorófitas, rodófitas, feófitas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Fisiologia humana: homeostase e 
proteção; metabolismo e nutrição; a digestão; a circulação; a respiração; a excreção; o sistema nervoso; o sistema endócrino; os sentidos; a 
locomoção; a reprodução; o sistema imunológico. Morfofisiologia vegetal: grupos vegetais e reprodução; flor, fruto e semente; raiz, caule e folha; 
tecidos vegetais; anatomia microscópica das espermatófitas; a água na planta; a energia na planta; crescimento e desenvolvimento nas plantas. 
Hereditariedade: primeira lei de Mendel; genética e probabilidades; cromossomos e alelos múltiplos; segunda lei de Mendel; linkage; interação 
gênica e herança quantitativa; anomalias genéticas na espécie humana. Evolução: teorias da evolução: Lamarck e Darwin; seleção natural; 
causas genéticas da variação: mutação; formação de novas espécies; genética de populações; as origens da espécie humana. Ecologia: 
ecossistemas e nichos ecológicos; energia e matéria nos ecossistemas; níveis tróficos; populações e comunidades; interações biológicas na 
comunidade: relações entre os seres vivos; biomas e a fitogeografia do Brasil; o impacto da atividade humana sobre a biosfera. Geociências: 
Água: aspectos físicos, químicos e biológicos; poluição; obtenção, purificação e tratamento. Ar: camadas atmosféricas e suas composições; 
camada de ozônio; poluição. Solo: composição da crosta terrestre; origens e tipos de solo; erosão; desertificação; poluição. 
Professor de Educação Artística 
A ação pedagógica das atividades artísticas; Conhecimento, sensibilidade e cultura; Imaginação e linguagem. Intuição e inspiração; 
Experimentação e expressão nas diferentes linguagens; Materialização artística – relação forma e configurações expressivas; Parâmetros 
Curricular Nacional (Volumes: Introdução; Tema, Temas Transversais e Arte); Noções básicas dos conteúdos de Ensino Fundamental da 1ª à 4ª 
série de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Temas Transversais; Papel da 
escola no Ensino Fundamental no contexto sócio econômico e cultural brasileiro; Processo de escolarização e progressão continuada; 
Planejamento de ensino; interdisciplinaridade no trabalho pedagógico; Avaliação de ensino; Lei de Diretrizes e Bases 9394/96; A relação ensino 
aprendizagem numa visão construtivista sócio interacionista; Estatuto da criança e do adolescente. 
Professor de Educação Física 
A educação física no Brasil – sua história; A importância social da Educação física: na escola, no lazer, na formação do indivíduo e na 
transformação social; desenvolvimento psicomotor; A educação física no desenvolvimento infantil, no ensino fundamental; As relações entre a 
Educação física e as outras disciplinas; Lúdico, o jogo, criatividade e a cultura popular. O lazer enquanto elemento pedagógico; Avaliação em 
educação física; Organização e legislação do ensino da educação física; Conhecimento das regras dos esportes em geral e treinamentos 
esportivos. 
Professor de Geografia 
As transformações essenciais no mundo contemporâneo; A industrialização e a urbanização no século XX; As migrações, a construção e a 
reconstrução do espaço geográfico; A geografia e os espaços naturais; A geografia, o ambiente e a educação ambiental; As inovações 
tecnológicas e o desenvolvimento sócio-econômico no Brasil e no mundo; O trabalho nos espaços rurais e urbanos; Os documentos e as 
linguagens no ensino e na aprendizagem da geografia; A disciplina escolar geografia e a história do pensamento geográfico no Brasil. 
Professor de História 
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GERAL - Antigüidade clássica - o mundo greco-romano; O mundo Medieval; A modernidade Européia: transcrição do feudalismo para o 
capitalismo; A formação do Mundo Contemporâneo; O período entre guerras; A Segunda Guerra Mundial (1939/1945); O Mundo após a Segunda 
Guerra Mundial; O Terceiro Mundo; BRASIL - A ocupação inicial do território brasileiro e a questão indígena; Principais características da 
Colonização Portuguesa no Brasil; A Corte Portuguesa no Brasil; O Império Brasileiro; A República Velha; A Era Vargas; A República 
contemporânea: do populismo ao militarismo; A Nova República. 
Professor de Informática 
Histórico da área de informática e evolução da tecnologia a bem do progresso da sociedade; a Área de Informática e Tecnologia; o papel do 
profissional da área de informática; a informática nos setores comerciais, industriais e de proteção de serviços; Metodologia para o 
desenvolvimento de programas com base na programação estruturada; Estruturas básicas: constantes e variáveis; Expressões: aritméticas, 
lógicas e literais; Comandos de atribuição e comandos de entrada e saída; Estrutura seqüencial, condicional e de repetição; Estruturas de dados: 
variáveis compostas: homogêneas e heterogêneas; Arquivos; Modularização; Passagem de parâmetros; Análise de eficiência de algorítmos; Lista 
linear: alocação seqüencial; Algoritmos de Busca; Algoritmos de Ordenação; Recursividade; Métodos de partição; Complexidade de Algorítmos; 
Introdução aos Circuitos Digitais;  Sistemas de Numeração;  Famílias Lógicas;  Códigos ASCII, EBCDIC, HAMMING, GRAY entre outros;  Noções 
de circuitos combinacionais  e seqüenciais;  Projetos de circuitos combinacionais;  Sistemas lógicos;  Multiplex, Demultiplex, decodificadores, 
memória, latch, flip-flop, registradores e contadores; Terminologia e conceitos básicos; Tipos de dados; Cadeia de caracteres; Matrizes; Listas 
lineares, circulares e encadeadas; Pilhas e filas; Alocação estática e dinâmica; Árvores;  Listas duplamente encadeadas; Arquitetura básica de um 
computador;  Memórias; Unidade central de processamento; Sistemas de entrada e saída; Interrupções; Técnicas de interfaceamento; Introdução 
aos sistemas de informação: definição, apresentação e qualidade da informação; Tipos de Sistemas; Processamento de informação nas 
organizações; Técnicas de controle de sistemas; Ciclo de vida; Métodos para análise e projeto: análise essencial; Estudo de caso; Árvores, 
árvores binárias, árvores de busca; AVL: Aplicação; Árvores-B, tries e hashing-aplicações; Conceitos Básicos de um SGBD; Estrutura de um 
SGBD: níveis conceituais, externo e físico, modelos conceituais e modelos externos; Linguagem de Definição de Dados e Linguagem de 
Manipulação de Dados; Modelo Relacional: Conceito, álgebra relacional, cálculo relacional e normalização;  Modelo de rede e hierarquia;  
Exemplos e aplicações de SGBD existentes;  Aspectos de implementação de SGBD, integridade, segurança e privacidade; Estudo, análise e uso 
de ferramentas de suporte à automatização das atividades de análise e Projeto de Sistemas e Metodologias de Programação;  Uso de 
Computadores para desenvolver módulos de apoio à documentação e apoio a construção de diagramas e geração de protótipos; Introdução e 
objetivos da engenharia de software; Ciclo de vida de desenvolvimento de software; Qualidade de Software; Técnicas de Gerenciamento de 
software; Planejamento, métricas, e gerenciamento de configuração de software; Técnicas e métodos de análise e especificações de requisitos; 
Características, problemas e conceitos básicos; Técnicas e métodos para o projeto de software; Padrões de desenvolvimento e documentação de 
software; Redes de computadores, modelo de referência OSI; Serviços em Redes; A camada física; Subcamada MAC: Protocolos de redes locais; 
Padrões 802;X; Redes de fibra óptica; A camada de enlace: correção e detecção de erros;  Protocolos de janelas deslizantes; Interconexão de 
redes; Projeto, instalação e configuração de redes locais; Introdução aos protocolos TCP/IP; Visão geral dos métodos para análise e projeto 
orientados a objetos;  Métodos Fusion, OMT, UML;  Comparação entre eles; Modelos da análise e notação: modelo de objetos, modelo de 
operações e ciclo de vida; Projeto grafos de interação de objetos e visibilidade;  Descrição de classes; Implementação;  Desenvolvimento de um 
estudo de caso completo; Noções básicas de teleprocessamento: tipos de enlaces, códigos, modos e meios de transmissão, controle de erros, 
modulação e técnicas de sincronização; Ligações ponto a ponto e multiponto e o seu controle; Transmissão assíncrona, síncrona orientada a byte 
e síncrona orientada a bit; classificação de redes: terminologia e aplicações; topologias; Protocolos; Modelos de arquitetura; Interconexão em 
redes (repeditores, pontes, roteadores e compotas (“gateways”). 
Professor de Inglês 
Metodologia do ensino da língua estrangeira; Proposta curricular da língua estrangeira moderna; O ensino de língua para a comunicação; 
Dimensões comunicativas no ensino de inglês; Construção da leitura e escrita da língua estrangeira; A linguagem oral do inglês; Aspectos 
gramaticais da língua inglesa; Parâmetro curricular nacional; (volumes: introdução, temas, transversais e língua estrangeira). 
Professor de Língua Portuguesa 
Literatura Geral do Brasil, Representação da Língua como objeto de reflexão e investigação; A língua portuguesa nas perspectivas tradicionais; 
gramática normativa; gramática histórica; A língua portuguesa na perspectiva da lingüística; conceito lingüísticos fundamentais; usos e funções da 
linguagem; variação lingüística, normas e sistemas, som/fonema; morfema e alomorfia; processos sintáticos, propriedades semânticas das 
palavras, das orações e do enunciado; Discurso ou texto; O ensino de português na Escola de 1º e 2º graus; Objetivos e Metodologia; 
alfabetização. 
Professor de Matemática 
Conjuntos; Números Naturais; Números Inteiros; Números Racionais; Números Reais; Sistema de Numeração Decimal; Sistema Métrico Decimal 
de Medidas de: Comprimento, Superfície, Volume, Capacidade, Massa e Tempo; Sistema Monetário Brasileiro; Equações; Inequações e Sistemas 
de 1º e 2º Graus; Razões e Proporções; Regra de Três; Cálculo Algébrico; Potenciação e Radiciação; Funções de 1º e 2º graus; Função Modular; 
Função Exponencial e Logarítima; Progressões (PA e PG); Trigonometria; Matrizes; Determinantes e Sistemas Lineares; Probabilidade; Números 
Binomiais e Binômio de Newton; Números Complexos; Polinômios e Equações Algébricas; Matemática Financeira; Estatística e Geometrias. 
Psicólogo 
Conceitos e atuação do psicólogo; A ética de psicólogo; Teorias psicogenéticas e do desenvolvimento; Construção do conhecimento e 
Deficiência; A Instituição Escolar, Infância e Juventude; Ensino e Aprendizagem, Educação Especial; A política social no Brasil como fator 
determinante no processo de organização das instituições escolares; O trabalho em equipe multiprofissional; Psicodiagnóstico; Transformações 
dos conceitos e metodologias das deficiências; As relações familiares; Psicoterapias grupal e individual para crianças, familiar e outros; Sistema 
único de saúde – SUS: suas regras, princípios e organização; Abordagens terapêuticas; prevenção primária em saúde; teorias de Freud, Piaget e 
Lacan; A Sexualidade infantil (teorias). 
Técnico Desportivo 
A educação física no Brasil – sua história; A importância social da Educação física: na escola, no lazer, na formação do indivíduo e na 
transformação social; desenvolvimento psicomotor; A educação física no desenvolvimento infantil, no ensino fundamental; As relações entre a 
Educação física e as outras disciplinas; Lúdico, o jogo, criatividade e a cultura popular. O lazer enquanto elemento pedagógico; Avaliação em 
educação física; Organização e legislação do ensino da educação física; Conhecimento das regras dos esportes em geral e treinamentos 
esportivos. 
 

 
 


