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 EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2007 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, faz saber que fará realizar neste Município, através da empresa Ômega Consultoria 
e Planejamento Ltda, no período de 05 de Dezembro de 2007 a 09 de Janeiro de 2008 (Exceto dia 
25 de dezembro e 01 de janeiro – feriado), de segunda a sexta-feira das 0900 as 17:00 horas, 
com supervisão da Comissão nomeada pela Portaria n° 28.625 de 20/11/2007, INSCRIÇÃO para 
Concurso Público para preenchimento de CARGOS EXISTENTES conforme descrição constante do 
item 2 – DOS CARGOS, do presente Edital. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1   O presente concurso destina-se ao preenchimento de CARGOS vagos, de acordo com o 
constante da tabela do item 2- DOS CARGOS, mais os que vagarem e ou forem criados durante o 
prazo de validade do Concurso. 
1.2   O Concurso, para todos os efeitos, tem validade de dois anos a partir da data da homologação, 
que será publicada no Diário de Suzano, podendo ser prorrogado por igual período. 
1.3  A divulgação de todas as fases do concurso será divulgada através do quadro de editais da 
Prefeitura Municipal de ITAQUAQUECETUBA, nos sites www.itaquaquecetuba.sp.gov.br e 
www.omegaitu.com.br e no jornal Diário de Suzano. É de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar as divulgações do concurso. 
1.4  A classificação no presente concurso não gera aos candidatos direito a contratação para os 
CARGOS, cabendo a Prefeitura Municipal de ITAQUAQUECETUBA o direito de aproveitar os 
candidatos habilitados em número estritamente necessários, não havendo obrigatoriedade de 
nomeação de todos os candidatos habilitados, respeitados, sempre a ordem de classificação no 
concurso, bem como não lhe garante escolha do local do trabalho. 
1.5   Os candidatos aprovados em todas as fases, e nomeados, estarão sujeitos ao que dispõe a 
Consolidação das Leis do Trabalho, bem como as legislações federais, estaduais e municipal 
pertinentes, e às presentes instruções especiais. 

 
2  - DOS CARGOS 

CARGOS 
 

VAGAS 
 
REQUISITO/ESCOLARIDADE 

CARGA 
HORÁRIA

SALÃRIO 
R$ 

 Geral Defic total    
Agente Administrativo 28 02 30 Ensino Fundamental Completo 40 532,46 
Agente Fiscal de Tributos 09 01 10 Ensino Médio Completo 40 700,34 

Agente de Trânsito 14 01 15 Ensino Médio Completo 40 610,21 

Assistente de Gestão – 
Farmácia Popular 02 

 
00 

02 

Ensino Médio Completo com experiência 
mínima de 01 ano na execução dos 
serviços 

40  
827,69 

Assistente Social 09 
00 

09 
Superior em serviço social e registro no 
orgão 

40 1.066,41 

Atendente de Consultório 
Dentário 

 
05 

 
00 

 
05 

 
Ensino Fundamental Completo 

40  
532,46 

Auxiliar de Enfermagem 
114 06 120 Ensino Fundamental e curso especifico de 

auxiliar de enfermagem com COREN 
40 700,34 

Auxiliar de Gestão – 
Farmácia Popular 

09 01 10 Ensino Médio Completo com experiência 
mínima de 01 ano na execução dos 
serviços 

40  
700,34 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

25 02 27 Ensino Fundamental completo 40 396,95 

Biólogo 
01 00 01 Superior de Biologia, com inscrição no 

Conselho Regional de Biologia 
40 1.066,41 
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Biomédico 01 

 
 
 

00 01 

Superior de Biologia ou Medicina, com 
especialização em Biomedicina com 
inscrição no respectivo Conselho 
Regional.  

40 1.066,41 

Calceteiro 01 00 01 Ensino Fundamental Completo 40 429,69 

Cirurgião Dentista 01 
00 

01 
Superior de Odontologia, com inscrição 
CRO. 

20 1.229,25 

Digitador 01 00 01 Ensino Fundamental Completo 40 610,21 

Eletricista 04 00 04 Ensino Fundamental Completo 40 532,46 

Encanador 01 00 01 Ensino Fundamental Completo 40 478,02 

Enfermeiro 11 
 

01 12 
Superior em Enfermagem com inscrição 
no COREN 

40  
1.501,57 

Enfermeiro Plantonista 04 

00 

04 

Superior em Enfermagem com inscrição 
no COREN 

Plantão 
36 

1.301,39 

Farmacêutico 
10 01 11 Superior em Farmácia com inscrição no 

CRF 
40 1.066,41 

Fisioterapeuta 
03 00 03 Superior em Fisioterapia e registro no 

órgão competente 
30 1.066,41 

Fonoaudiólogo 
05 00 05 Superior em Fonoaudiologia e registro no 

órgão competente 
40 1.066,41 

Gerente de Farmácia 
Popular 02 

 
00 

02 

Nível Superior em Farmácia com 
experiência de 02 anos na execução dos 
serviços. 

40  
1.501,57 

Médico Cardiologista 01 
00 

01 
Superior de Medicina, com especialização 
em Cardiologia e com inscrição  no CRM 

20 2.122,10 

Médico Cirurgião 
Plantonista 07 

00 
07 

Superior de Medicina, com especialização 
em Cirurgia e inscrição no CRM.  

12 1.501,57 

Médico Clínico Geral 19 01 20 Superior de Medicina e inscrição no CRM.  20 2.122,10 

Médico Clínico Plantonista 70 04 74 Superior de Medicina e inscrição no CRM. 12 1.501,57 

Médico Dermatologista 01 
00 

01 
Superior de Medicina, com especialização 
em Dermatologia e inscrição CRM. 

20 2.122,10 

Médico do Trabalho 01 

 
 
 

00 01 

Superior de Medicina, com especialização 
em Medicina e Segurança do Trabalho e 
inscrição no CRM.  

20 2.122,10 

Médico Ginecologista 
17 01 18 Superior de Medicina, com especialização 

em Ginecologia e inscrição CRM. 
20 2.122,10 

Médico Neurologista 
03 00 03 Superior de Medicina, com especialização 

em Neurologia e inscrição no CRM. 
20 2.122,10 

Médico Ortopedista 
Plantonista 

 
06 

 
00 

 
06 

Superior de Medicina, com especialização 
em Ortopedia e inscrição no CRM.  

12 1.501,57 

Médico 
Otorrinolaringologista 

01 00 01 Superior de Medicina, com especialização 
em Otorrinolaringologia e inscrição no 
CRM.  

20 2.122,10 

Médico Pediatra 09 
01 

10 
Superior de Medicina, com especialização 
em Pediatria e inscrição no CRM. 

20 2.122,10 

Médico Pediatra 
Plantonista 

31 02 33 Superior de Medicina, com especialização 
em Pediatria e inscrição no CRM. 

12 1.501,57 

Médico Radiologista 
02 00 02 Superior de Medicina e especialização em 

Radiologia e inscrição no CRM.  
20 2.122,10 

Médico Veterinário 

 
 
 

01 

 
 
 

00 

 
 
 

01 

Superior de Medicina Veterinária, com 
inscrição no Conselho Federal de 
Medicina Veterinária - CFMV ou no 
Conselho Regional de Medicina 
Veterinária - CRMV. 

20 1.229,25 

Motorista 19 01 20 Ensino Fundamental Completo + CNH “C“ 40 610,21 
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Motorista de Ambulância 
14 01 15 Ensino Fundamental Completo + CNH “D“ 

com curso de primeiro socorro 
40 610,21 

Motorista de Caminhão 09 01 10 Ensino Fundamental Completo + CNH “D“ 40 681,24 

Nutricionista 
05 00 05 Superior de Nutrição, com inscrição no 

Conselho Regional da categoria. 
40 1.066,41 

Operador de Máquinas 14 01 15 Ensino Fundamental Completo 40 700,34 

Orientador de Alunos 28 02 30 Ensino Médio Completo 40 491,05 

Pedreiro 06 00 06 Ensino Fundamental Completo 40 465,37 

Pintor de Parede 06 00 06 Ensino Fundamental Completo 40 478,02 

Procurador 09 00 09 Superior de Direito, com inscrição na OAB. 40 2.229,08 

Professor de Pré-Escola 

09 01 10 Ensino médio e habilitação para o 
magistério, com especialização em pré-
escola.  

40 804,86 

Professor Titular de 
Educação Especial 

 
09 

 
01 

 
10 

Licenciatura plena em pedagogia  (ou no 
mínimo magistério 2º grau) e habilitação 
adequada à educação especial 
(deficientes mentais), 

40 876,93 

Professor  Titular de 
Ensino Fundamental 

 
152 

 
08 

 
160 

Licenciatura plena em pedagogia com 
habilitação para o magistério nas classes 
de 1ª a 4ª série ou licenciatura plena nas 
disciplinas componentes do currículo de 5ª 
à 8ª série, quando do efetivo exercício 
nestas séries 

40  
804,86 

Projetista 01 00 01 Ensino Médio e formação técnica na área 40 700,34 

Psicólogo 
07 00 07 Superior de Psicologia, com inscrição no 

Conselho Regional de Psicólogos.  
40 1.066,41 

Servente de Escola 42 03 45 Ensino Fundamental Completo 40 429,69 

Sub-Gerente de Farmácia 
Popular 

02  
00 

02 Nível Superior em Farmácia com 
experiência de 01 ano na execução dos 
serviços. 

40 1.339,10 

Supervisor de Ensino 

02 00 02 Licenciatura plena em pedagogia, com 
habilitação em supervisão escolar ou pós 
graduação na área de educação e 2 (dois) 
anos de efetivo exercício como 
especialista de educação ou 5 (cinco) 
anos de efetivo exercício como docente. 

40 1.935,94 

Técnico em Enfermagem 
14 01 15 Técnico em Enfermagem, com inscrição 

no COREN.  
40 804,85 

Técnico em Enfermagem 
com Sala de Gesso 

02  
00 

02 Técnico em Enfermagem, com inscrição 
no COREN. 

40 804,85 

Técnico  em Laboratório 03 00 03 Ensino Médio e técnico na área 40 700,34 
Técnico em Radiologia 
Médica 

05  
00 

05 Ensino Médio e técnico na área 24 700,34 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

01  
00 

01 Ensino Médio e técnico na área 40 902,36 

Topógrafo 
01 00 01 Superior de Agronomia, com registro 

profissional no  CREA. 
40 700,34 

 
2.1 Para todos os cargos os candidatos com nível superior terão 50% (cinqüenta por cento) de 
acréscimo no salário descrito acima de acordo com a lei municipal n° 64/2002, inclusive os 
cargos com exigência de nível superior. 
2.2 Cada candidato poderá se inscrever em até 03 cargos diferentes, 
2.3 A Descrição dos CARGOS, e a bibliografia e/ou programa de provas, encontram-se dispostos nos 
Anexos I e II, que fazem parte integrante e inseparável deste Edital. 
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2.4 Regime: Estatutário 
 

3- DOS REQUISITOS BÁSICOS 
3.1 REQUISITOS GERAIS PARA INSCRIÇÃO 

a)  Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 
direitos políticos, na forma do disposto no Artigo 13, do Decreto N.º 70.436/72; 
b) Ter 18 anos completos na data da  inscrição; 

  c)  Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino; 
3.2 REQUISITOS GERAIS PARA ADMISSÃO 

a) Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e 
eleitorais, bem como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de 
suas funções; 
b) Possuir CPF (Cadastro das Pessoas Físicas) atualizado; 
c) Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o 
exercício das funções que competem ao CARGO; 
d) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 
e) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos 
termos do Artigo 40 inciso II da Constituição Federal; 
f) Possuir o Pré-requisito exigido para o cargo ao qual se candidatou de acordo com a tabela 
DOS CARGOS acima. 
g) Não exercer qualquer cargo ou função pública de acumulação proibida com o exercício do 
novo cargo; 
h) Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital. 

3.3 A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos aqui 
exigidos para o Concurso, será solicitada por ocasião da contratação para o CARGO e a não 
apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do 
candidato em decorrência de sua habilitação no Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes de 
sua inscrição. 

 
4- DA INSCRIÇÃO 

4.1 AS INSCRIÇÕES ESTARÃO ABERTAS NO PERÍODO 05 de Dezembro de 2007 a 09 de 
Janeiro de 2008 (Exceto dia 25 de dezembro e 01 de janeiro – feriado),  das 0900 as 17:00 horas 
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO SEGUINTE LOCAL: RUA JOÃO VAGNOTTI, N° 352 – 
CENTRO – ITAQUAQUECETUBA/SP 
4.2  Documentos necessários para as inscrições feitas no local. 

    4.2.1- Uma cópia legível (xerox) do documento de identidade. 
4.2.2- Ficha de Inscrição, fornecida no local de inscrição, devidamente preenchida e assinada, 
DECLARANDO, sob as penas da lei, que os dados anotados naquele formulário são verdadeiros, 
que tem pleno conhecimento e aceita integralmente, as normas, condições e exigências 
estabelecidas no presente Edital e assumindo ter ciência dos requisitos básicos para investidura, 
descritos no item 3. 
4.2.3 Original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição nos valores descritos no 
quadro abaixo, a título de reembolso de despesas com materiais e serviços. 
    ENSINO FUNDAMENTAL............. R$ 20,00 
 ENSINO MÉDIO E TÉCNICO.........R$ 30,00 
 NIVEL SUPERIOR..........................R$ 40,00 
4.2.4. O valor da taxa deverá fazer o depósito no BANCO SANTANDER/BANESPA para: 
         OMEGA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO Ltda. 
          AGÊNCIA: 0065 
          C/C: 13.003175-1 

Constando obrigatoriamente no envelope o seu nome para identificação. O envelope não 
identificado poderá ter sua inscrição cancelada. 
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4.2.5 Será fornecido envelope de depósito no local das inscrições, onde após o recolhimento da 
taxa o candidato deverá retornar com o comprovante bancário e a cópia do documento de 
identidade para o preenchimento e efetivação da inscrição. 
INSCRIÇÕES VIA INTERNET 
4.2.6 As inscrições também poderão ser feitas via Internet através do site 
www.omegaitu.com.br Assim que recebermos a inscrição o candidato receberá no E.MAIL 
especificado por ele na ficha de inscrição a confirmação que a inscrição foi enviada, mas 
somente após o pagamento do BOLETO BANCÁRIO o candidato receberá a confirmação de 
que sua inscrição foi efetivada. 
Após o término das inscrições será divulgada a homologação das inscrições numa relação 
onde constará todos os dados dos candidatos. 
4.2.7 A taxa da inscrição realizada pelo candidato diretamente via Internet deverá ser paga 
somente através do Boleto Bancário, em qualquer agência bancária ou terminal de auto-
atendimento, até a data determinada no BOLETO. Não serão aceitas inscrições em que o 
pagamento do boleto ou a realização da inscrição for feito após a data limite.  As inscrições via 
Internet serão encerradas as 16:00 horas do dia 09 de janeiro de 2009. 
4.2.8 Na inscrição via Internet será cobrada também despesa bancária no valor R$ 1,85. O 
valor  já estará somado ao valor da inscrição para o cargo ao qual o candidato deseja 
concorrer. Quando for impresso o boleto já estará constando o valor total. 
4.3 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito em dinheiro ou em cheque nominal do 
candidato (sendo vedado a utilização de cheques de terceiros) no valor da inscrição (um cheque 
para cada inscrição), acarretando no caso desse ser devolvido por qualquer motivo, o cancelamento 
da inscrição. 
4.4  O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, nem serão aceitos 
pedidos de isenção de recolhimento e alteração de inscrição. 
4.5 Não será aceita inscrição por via postal, fax, condicional, provisória, ou fora do período 
estabelecido de 05 de Dezembro de 2007 a 09 de Janeiro de 2008. 
4.6 Será admitida a inscrição por terceiros mediante procuração simples do interessado, 
acompanhada de cópia legível de documento de identidade do candidato e do procurador. 
Esses documentos serão retidos. Não há necessidade de reconhecimento de firma na 
procuração.  
4.7 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas 
por seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante no 
preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.  
4.8  As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato 
ou seu procurador. Aquele que preenchê-la incorretamente, rasurar ou prestar informações 
inverídicas, mesmo que o fato seja constatado posteriormente, será excluído do concurso público. 
4.9 O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada ou em Braille) ou de sala ou 
condição especial, deverá requerê-la durante o período de inscrição, em campo específico na 
Ficha de Inscrição. O candidato que não o fizer, seja qual for o motivo alegado, não terá a 
prova especial preparada.  
4.10 A Comissão Organizadora do Concurso não se responsabilizará por eventuais coincidências 
de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades. 
4.11 Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha de Inscrição somente poderão sofrer 
alterações no caso de mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado e 
encaminhado à Comissão do Concurso. 
4.12 A inscrição do candidato resultará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. O 
deferimento da inscrição dar-se á, automaticamente, mediante o correto preenchimento e assinatura 
da ficha de inscrição, e ao pagamento da taxa de inscrição correspondente. 
4.13 Na hipótese de haver caso(s) de indeferimento(s), haverá manifestação escrita, que será 
divulgada através de publicação no Diário Oficial do  Município, dentro do prazo de até 10 (dez) dias 
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do encerramento das mesmas. Em não havendo tal manifestação todas as inscrições considerar-
se-ão deferidas. 
4.14 Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo 
Ministério das Relações Exteriores, Carteira Nacional de Habilitação (modelo atual com foto), 
Cédula de Identidade para Estrangeiros (no prazo de validade), Cédula de Identidade 
fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento 
de identidade, como por exemplo, as emitidas pelos Conselhos Regionais ou Autarquias 
Corporativas e a Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

 
5. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

5.1 Aos portadores de deficiência, será assegurado o direito de inscrever-se no Concurso Público, 
desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do CARGO a ser preenchido, à base de 
5% (cinco por cento) das vagas abertas para o CARGO a qual concorre, ou fração igual ou superior 
a 5 (cinco) de acordo com Artigo 37, VIII da Constituição Federal e  Decreto 3.298/99. 
5.2 Será considerada como deficiência àquela conceituada na medicina especializada de acordo 
com os padrões mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de capacitação 
laboral; 

a) Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva 
passíveis de correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos; 
b) O candidato com deficiência visual (cego) prestará a prova mediante leitura através do 
sistema Braille, e, suas respostas deverão ser transcritas também em Braille, devendo levar, 
para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção. 
c) No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá declarar, no campo próprio 
da ficha de inscrição, sua intenção de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, 
mencionando a deficiência da qual é portador. 
d) O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do processo, se 
confirmada tal situação, em qualquer fase deste concurso, sujeitando-se às conseqüências 
legais pertinentes. 
e) Os candidatos portadores de deficiência classificados serão submetidos, à perícia 
específica destinada a verificar a existência da deficiência declarada e a compatibilidade de 
sua deficiência com o exercício das atribuições do CARGO especificado neste Edital, devendo 
apresentar, obrigatoriamente, quando convocado para perícia médica, laudo médico atestando 
a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. 
f) Os portadores de deficiência participarão deste concurso em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que concerne: 
f.1) ao conteúdo das provas; f.2) à avaliação e aos critérios de aprovação; f.3) ao horário 
e ao local de aplicação das provas; f.4) à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. 
g) Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, 
essas serão preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação. 
h) A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a primeira, 
a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, 
somente a pontuação destes últimos, observada a respectiva ordem de classificação. 
i) Na medida em que forem sendo oferecidas as vagas, a Prefeitura MUNICIPAL DE 
ITAQUAQUECETUBA, convocará, para o seu provimento, os candidatos pela ordem de 
classificação, respeitando-se o número de vagas destinadas aos portadores de deficiência, 
como mencionado neste item, o que implicará convocar candidatos portadores de deficiência 
pela ordem de classificação neste grupamento, possibilitando o efetivo respeito ao percentual 
de vagas reservadas. 
j) O candidato portador de deficiência que no ato de inscrição não declarar essa condição não 
poderá, impetrar recurso em favor de sua situação posteriormente. 
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6. DAS PROVAS 

O Concurso Público será composto das seguintes fases: 
6.1 Das Provas Escritas: 

a) O Concurso constará de prova objetiva para todos os candidatos inscritos; de caráter 
eliminatório e classificatório, com questões de múltipla escolha, visando a capacitação para o 
CARGO, cujas matérias versarão sobre o programa especificado no Anexo II, que faz parte 
integrante e inseparável do presente Edital.. 
b) As provas objetivas constarão de 40 questões com 4 alternativas cada uma. 
c) A duração das provas objetivas será de 3 (três) horas. 

6.2  Dos Títulos: 
a) Concorrerão à contagem de pontos por Títulos somente os candidatos inscritos aos 
CARGOS de nível superior, na conformidade do item 2 – DOS CARGOS e que forem 
aprovados na forma do item 8 (oito) do presente edital. 
b) A pontuação alcançada nos títulos será considerada apenas para efeito de classificação e 
será somada ao resultado obtido na prova escrita. 
 

 
7- DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA  

7.1 As provas serão realizadas em ITAQUAQUECETUBA/SP, sendo que: a data, horário e local 
para realização das provas serão divulgadas oportunamente através de Edital de 
Convocação divulgado no jornal e sites especificados no item 1.3 
7.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com 
antecedência de 30 (minutos)  munido, OBRIGATORIAMENTE de: 

a) Caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha; 
b)  Do comprovante de inscrição; 
c)  Documento Original de IDENTIDADE. 

7.3 Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de 
identidade original com foto, descritos no item 4.14, devendo estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

a) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, 
Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo 
antigo sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou 
privada. 
b) Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de 
nascimento, deverão ser corrigidos no dia da prova objetiva, em formulário específico junto ao 
fiscal da sala. 

7.4 Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horário, constantes no 
Edital de Convocação, e: 

a) Deverá chegar ao local das provas com antecedência de 30 (minutos) do horário 
estabelecido para a realização das provas, visto que os portões de acesso às provas serão 
fechados rigorosamente no horário estabelecido em edital de convocação. 
b) Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário 
determinado. 
c) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato. 

7.5  A Prefeitura Municipal de ITAQUAQUECETUBA/SP não se responsabilizará por eventuais 
coincidências de horários das provas, uma vez que os mesmos serão definidos e divulgados 
oportunamente por Edital de Convocação. 
7.6  No ato da realização da prova objetiva, serão fornecidos o Caderno de Questões e o Gabarito 
Oficial, no qual o candidato deverá assinalar as respostas.  
7.7  Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial 
devidamente assinado, ao fiscal da sala. Não serão computadas as questões em branco, as 
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questões com duas ou mais alternativas assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser feita 
nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois se houver marcas ou 
rasuras fora do campo reservado, o ponto não será computado, prejudicando o desempenho do 
candidato. 
7.8  Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de 
impressão que impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas. 
7.9 No decorrer da prova o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade 
na formulação de alguma questão, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que anotará na 
folha de ocorrências para posterior análise da banca examinadora. 
7.10 Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos, independente da formulação de recursos. 
7.11 Ao final das provas, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo 
liberados somente quando todos as tiverem concluído. 
7.12 Não serão fornecidos exemplares ou cópias do Caderno de Questões a candidatos ou à 
instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o encerramento do Concurso. 
7.13  O Gabarito Oficial deverá ser divulgado em até 03 (três) dias após a realização da prova. 

 
8- DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

8.1   As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo que cada questão 
valerá o  correspondente a 2,5 (dois virgula cinco) pontos. 
8.2   Será considerado habilitado e classificado o candidato que obtiver 50 (cinqüenta) ou mais 
pontos na prova.  
8.3 O candidato que obtiver MENOS de 50 (cinqüenta) pontos na prova estará automaticamente 
eliminado do concurso. 
8.4  Não será permitido ao candidato vista de prova. 
 

 
9 – DOS TÍTULOS 

9.1 Aos candidatos inscritos para os CARGOS de: Assistente Social, Biólogo, Biomédico, Cirurgião 
Dentista, Enfermeiro, Enfermeiro Plantonista, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 
Gerente de Farmácia Popular, Médicos (Cardiologista, Cirurgião Plantonista, Clinico Geral, Clínico 
Plantonista, Dermatologista, do Trabalho, Ginecologista, Neurologista, Ortopedista Plantonista, 
Otorrinolaringologista, Pediatra, Pediatra Plantonista, Radiologista e Veterinário), Nutricionista,  
Procurador, Professor de Pré-Escola, Professor Titular de Educação Especial, Professor Titular de 
Ensino Fundamental, Psicólogo, Sub-Gerente de Farmácia Popular, Supervisor de Ensino, 
Topógrafo que forem possuidores de títulos, além da formação básica exigida no item 2 – DOS 
CARGOS serão atribuídos os seguintes pontos: 

a) 03 pontos para cada Título de Doutor na Área; 
b) 02 pontos para cada Título de Mestre na Área; 
c) 01 ponto para cada Curso de Pós Graduação - ESPECIALIZAÇÃO na área, Expedido por 

Instituição de Ensino reconhecido oficialmente com mínimo de 360 horas, EXPLICITAMENTE 
declaradas no certificado; 

9.2 Somente farão jus à pontuação relativa aos títulos, os candidatos classificados na prova 
objetiva, habilitada com no mínimo 50 pontos. 
9.3  A pontuação máxima relativa aos títulos acima descritos não poderá ultrapassar o limite de 10 
(dez) pontos. 
9.4  Todos os documentos relativos aos títulos a serem pontuados na forma aqui estabelecida, 
deverão ser entregues por meio de cópia autenticada ou com apresentação do original junto com a 
cópia para comprovação. 
9.5   Não farão jus a pontuação os títulos com menos de 360 horas,  também não farão jus a 
pontuação qualquer tipo de  estágio. 
9.6  A entrega dos títulos será realizada em data e local a ser definida e devidamente divulgada de 
acordo com o item 1.3 do edital. 
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10 - DA CLASSIFICAÇÃO 
10.1 A nota final do candidato habilitado no concurso será igual à nota obtida na prova objetiva para 
os CARGOS de: Agente Administrativo, Agente Fiscal de Tributos, Agente de Trânsito, Assistente 
de Gestão – Farmácia Popular, Atendente de Consultório Dentário, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar 
de Gestão – Farmácia Popular, Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Digitador, Eletricista, 
Encanador, Motorista, Motorista de Ambulância, Motorista de Caminhão, Operador de Máquinas, 
Orientador de Alunos, Pedreiro, Pintor de Parede, Projetista, Servente de Escola, Técnico em 
Enfermagem, Técnico em Enfermagem em Sala de Gesso, Técnico em Laboratório, Técnico em 
Radiologia Médica e Técnico em Segurança do Trabalho. 
10.2 A nota obtida na prova objetiva + pontuação de títulos para os CARGOS de: Assistente Social, 
Biólogo, Biomédico, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Enfermeiro Plantonista, Farmacêutico, 
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gerente de Farmácia Popular, Médicos (Cardiologista, Cirurgião 
Plantonista, Clinico Geral, Clínico Plantonista, Dermatologista, do Trabalho, Ginecologista, 
Neurologista, Ortopedista Plantonista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Pediatra Plantonista, 
Radiologista e Veterinário), Nutricionista,  Procurador, Professor de Pré-Escola, Professor Titular de 
Educação Especial, Professor Titular de Ensino Fundamental, Psicólogo, Sub-Gerente de Farmácia 
Popular, Supervisor de Ensino, Topógrafo 
10.3  Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final. 
10.4 Em caso de igualdade na Classificação Definitiva terá preferência, sucessivamente, o 
candidato que: (a) tiver mais idade;  b) tiver maior número de filhos menor de 18 anos; c) 
sorteio. 

 
11– DO RECURSO 

11.1 O candidato poderá apresentar recurso no prazo de três (03) dias úteis contados, 
respectivamente: 

              a) Da divulgação do edital; 
b) Da homologação das inscrições; 
c) Da realização das provas objetivas; 
d) Da divulgação dos Gabaritos; 
e) Do resultado das provas objetivas e pontuação de títulos; 
f) Do resultado final do concurso. 

11.2 O recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 
a) Argumentação lógica e consistente; 
b) Capa constando o nome, o número de inscrição e a assinatura do candidato; 
c) ser entregue em duas vias originais, datilografados ou digitado, sob pena de ser 
preliminarmente indeferido.  
d) O recurso deverá ser individual e único por questão,  com indicação precisa do item em 
que o candidato se julga prejudicado, devidamente fundamentado, comprovando as 
alegações juntando-se cópias comprobatórias. 

11.3 Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão 
preliminarmente indeferidos.  
11.4 O pedido de recurso deverá ser encaminhado à Comissão de Concurso e protocolado no 
setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de ITAQUAQUECETUBA, durante o horário de 
expediente, de segunda à sexta-feira.  
11.5 Somente serão aceitos recursos protocolados conforme especificações acima. Não serão 
respondidos  recursos feitos através de cartas ou E.mail. 
11.6 Recebido o pedido de recurso, a Comissão do Concurso encaminhará para a empresa dando-
se ciência da referida decisão ao interessado, no prazo máximo de (5) dias úteis. 
11.7 O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido. 
131.8 Se do exame de recursos resultar anulação de questão(ões) ou de item(ns) de questão, a 
pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) e/ou item(ns) será atribuída a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido.  
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12-  DA CONVOCAÇÃO 

12.1 A convocação para preenchimento do CARGO obedecerá à ordem de classificação final 
estabelecida quando da homologação do concurso. 
12.2 Por ocasião da convocação para preenchimento, será exigido do candidato o documento 
relativo à confirmação das condições estabelecidas no presente Edital, sendo que a sua 
inexistência ou eventual irregularidade, implicará na imediata eliminação do concurso público, 
anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição. 

a) O candidato deverá apresentar, ainda, os documentos pessoais e Carteira Profissional nos 
moldes exigidos pela CLT e Legislação Municipal vigente. 
b) Entregar também 3 (três) fotos 3 X 4 recentes. 

12.3 A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital impedirá a formalização DA 
CONTRATAÇÃO. 
12.4 A convocação para preenchimento será feita por telegrama, ou ofício via correio, ou 
correspondência direta no endereço da ficha de inscrição que deverá ser sempre atualizada pelo 
candidato junto a Prefeitura do Município de ITAQUAQUECETUBA. 
12.5 Para efeito de preenchimento, o candidato convocado será submetido a Perícia Médica, de 
caráter eliminatório, promovida pela Prefeitura Municipal de ITAQUAQUECETUBA, que avaliará a 
capacidade física e mental de acordo com a especificidade do trabalho. 
12.6 O candidato convocado para preenchimento que não comparecer no prazo de 5 (cinco) dias, 
recusar ou desistir por escrito ou  se admitido, deixar de entrar em atividade no prazo estipulado 
pela Administração, perderá o direito decorrente de sua classificação.  

 
13– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião do provimento, acarretarão a nulidade da inscrição, com 
todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou 
criminal. 
13.2 O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do concurso, 
desde que aprovado, junto à Prefeitura do Municipal de ITAQUAQUECETUBA; não lhe cabendo 
qualquer reclamação caso não seja possível à mesma informá-lo da nomeação, por falta da citada 
atualização. 
13.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua 
eliminação do concurso, a qualquer tempo. 
13.4 Será excluído do concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste 
Edital: 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova; 
b) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de 
Convocação; 
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, 
para a realização da prova; 
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
f) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo; 
g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, 
livros, notas ou impressos não permitidos; 
h) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 
comunicação (pagers, celulares, etc.); 
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 
j) Não devolver integralmente o material solicitado; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

13.5 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os Editais, Comunicados e 
demais publicações referentes a este Concurso através da imprensa local e do quadro de 
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avisos da Prefeitura Municipal de ITAQUAQUECETUBA e nos sites 
www.itaquaquecetuba.sp.gov.br e www.omegaitu.com.br 
13.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da 
convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em 
edital ou aviso a ser publicado. 
13.7 Os documentos não exigidos judicial ou extra-judicialmente, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, contados do encerramento da publicação da classificação final do Concurso serão incinerados 
após a contratada  oficializar por escrito a contratante e  a contratante não manifestar por escrito a 
intenção de manter os documentos em arquivo. 
13.8  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concursos especialmente nomeada 
pela PORTARIA n° 28.625 de 20/11/2007 
13.9 Caberá ao Prefeito do Município de ITAQUAQUECETUBA a homologação dos resultados do 
Concurso. 
13.10 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação neste 
concurso, valendo, para este fim a homologação publicada na imprensa. 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 
presente edital que é publicado na integra no Diário de Suzano, e que fica à disposição por afixação 
no local das inscrições, e nos sites www.itaquaquecetuba.sp.gov.br e www.omegaitu.com.br 
 
ITAQUAQUECETUBA, SP, 29 DE NOVEMBRO DE 2007. 

 
 
 
                                               ARMANDO TAVARES FILHO 

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

 
 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
Descrição Sumária 
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Executa serviços gerais de escritório, tais como datilografia, digitação de textos e planilhas de natureza média, 
para atender rotinas preestabelecidas nas unidades. 
Descrição Detalhada 
Examina toda correspondência recebida, analisando e coletando dados referentes às informações solicitadas, 
para elaborar respostas e posterior encaminhamento. 
Redige, datilografa ou digita atos administrativos rotineiros da unidade, como ofícios, memorandos, circulares 
e outros, utilizando impressos padronizados ou não, para dar cumprimento à rotina administrativa. 
Atende ao expediente normal da unidade, efetuando abertura, recebimento, encaminhamento, registro, 
distribuição de processos, correspondência interna e externa, visando atender às solicitações. 
Organiza e mantém atualizado o arquivo, classificando os documentos por ordem cronológica e/ou alfabética, 
para manter um controle sistemático dos mesmos. 
Examina a exatidão de documento, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, posições 
financeiras e outros lançamentos, para a elaboração de relatórios para informar a posição financeira da 
organização. 
Elabora estatísticas e cálculos para levantar dados necessários à elaboração do orçamento anual, 
computando gastos com pessoal, material de consumo e permanente, equipamentos e instalações, efetuando 
levantamentos, compilando dados em tabelas ou mapas demonstrativos, possibilitando fornecer a posição 
financeira, contábil e outros. 
Presta atendimento ao público, fornecendo informações gerais atinentes à sua unidade, visando esclarecer as 
solicitações dos mesmos. 
Controla a agenda dos secretários, diretores, chefes e assessores, estipulando ou informando horários para 
compromissos, reuniões e outros. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 
Descrição Sumária 
Desenvolve atividade relacionada à fiscalização dos tributos imobiliários e mobiliários e demais receitas 
municipais. 
Descrição Detalhada 
Fiscaliza indústrias, prestadores de serviço, comércio, ambulante, no que diz respeito a regularidade fiscal dos 
tributos (impostos, taxas e contribuições de melhoria) de alçada municipal. 
Fiscaliza as declarações do índice de participação dos municípios feitas pelas empresas a fim de verificar a 
regularidade das informações prestadas. 
Fiscaliza a regularidade de funcionamento e de localização dos estabelecimentos comerciais, industriais e 
prestadores de serviços. 
Combate a sonegação de tributos municipais. 
Fiscaliza os pontos de estacionamento de táxis, ônibus e demais transportes coletivos. 
Fiscaliza as casas de diversões públicas, circos, parques de diversões, etc. no que diz respeito ao 
recolhimento dos tributos municipais. 
Fiscaliza os pagamento doe tributos incidentes sobre anúncios e placas de propaganda em geral. 
Aplica penalidade e/ou multas se verificadas infrações ao código tributário do município. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO 
Descrição Sumária 
Executa serviços gerais de orientação, fiscalização e apoio administrativo ao trânsito a fim de atender rotinas 
preestabelecidas para suas unidades. 
Descrição Detalhada 
Exerce a fiscalização do trânsito municipal, conforme diretrizes fixadas pelo Código Nacional de Trânsito e do 
convênio estabelecido entre as autoridades de trânsito a nível municipal, estadual e federal. 
Participa dos programas de trânsito determinados pela Administração Municipal, bem como de orientação, 
fiscalização e controle de eventos e projetos, conforme estabelecido em atos administrativos da chefia de 
trânsito. 
Atende ao expediente normal da unidade, efetuando abertura, recebimento, encaminhamento, registro, 
distribuição de processos, correspondência interna e externa, visando atender às solicitações de munícipes e 
autoridades municipais, estaduais e federais. 
Organiza e mantém atualizado o arquivo, classificando os documentos por ordem cronológica e/ou alfabética 
a fim de manter um controle sistemático dos mesmos. 
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Examina a exatidão de documento, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, a fim de 
aperfeiçoar o sistema de controle de multas e infrações de trânsito. 
Elabora estatísticas e cálculos para levantar dados necessários à elaboração de levantamentos sobre o 
trânsito,  conforme determinado pela chefia da unidade. 
Presta atendimento ao público, externamente e internamente, fornecendo informações gerais atinentes à sua 
unidade, visando esclarecer dúvidas dos contribuintes. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
 
CARGO: ASSISTENTE DE GESTÃO – FARMÁCIA POPULAR 
Serviços de gestão administrativa interna das unidades das farmácias nas áreas de materiais, contabilidade, 
recursos humanos e micro-informática, como arrumação de estoque de medicamentos, materiais de 
expediente e informática, controle de freqüência controle de depósito de valor, realização de bec-ups, 
operação de sistema operacional, pesquisas em banco de dados corelatos. 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
Organiza a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo 
atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do 
comportamento individual. 
Programa a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros, através da análise dos 
recursos e das carências sócio-econômicas dos indivíduos e da comunidade, de forma a orientá-los e 
promover seu desenvolvimento. 
Planeja, executa e analisa pesquisas sócio-econômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas 
para identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de 
mão-de-obra. 
Efetua triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, 
prestando atendimento na medida do possível. 
Acompanha casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e outros, 
sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para possibilitar atendimento dos 
mesmos. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Recepciona as pessoas em consultório dentário e auxilia o cirurgião-dentista, acompanhando suas atividades. 
Descrição Detalhada 
Recepciona as pessoas em consultório dentário, identificando-as, averiguando suas necessidades e o 
histórico clínico para encaminhá-las ao cirurgião-dentista. 
Controla a agenda de consultas, verificando horários disponíveis e registrando as marcações feitas, para 
mantê-la organizada. 
Auxilia o dentista, colocando os instrumentos à sua disposição, para efetuar extração, obturação e 
tratamentos em geral. 
Procede diariamente à limpeza e à assepsia do campo de atividade odontológica, limpando e esterilizando os 
instrumentos, para assegurar a higiene e a assepsia cirúrgica. 
Orienta na aplicação de flúor para a prevenção de cárie, bem como demonstra as técnicas de escovação para 
crianças e adultos, colaborando no desenvolvimento de programas educativos. 
Convoca e acompanha os escolares da sala de aula até o consultório dentário, controlando, através de 
fichário, os exames e tratamentos. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Descrição Sumária 
Executa pequenos serviços de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, auxiliando no atendimento aos 
pacientes. 
Descrição Detalhada 
Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios, registrar 
temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de laboratório. 
Prepara e esteriliza os instrumentos de trabalho utilizados na enfermaria e nos gabinetes médicos, 
acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar sua utilização. 
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Prepara os pacientes para consultas e exames, acomodando-os adequadamente, para facilitar sua realização. 
Orienta o paciente sobre a medicação e seqüência do tratamento prescrito, instruindo sobre o uso de 
medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a incidência de acidentes. 
Efetua a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas, 
atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada 
membro da equipe. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: AUXILIAR DE GESTÃO – FARMÁCIA POPULAR 
Serviços de operacionalização de sistema, informatizado ou manual, de distribuição de medicamentos aos 
consumidores, atendimento e auxilio na organização de estoque, tais como serviços de estoquista, caixa e 
balconista. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Descrição Sumária 
Executa serviços gerais nas diversas unidades administrativas, tais como limpeza e conservação. 
Descrição Detalhada 
Realiza todo o processo diário de limpeza e conservação nas dependências da Prefeitura. 
Coleta o lixo e acondiciona-o convenientemente para o recolhimento. 
Limpa vidros, divisórias, móveis, aparelhos de telefone, corredores, escadarias, depósitos, etc. 
Realiza a limpeza da parte externa das edificações. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
CARGO: BIÓLOGO 
Descrição Sumária 
Dedica-se à pesquisa científica básica, aplicada nos vários setores da Biologia ou a elas ligadas. 
Descrição Detalhada 
Formula, elabora estudos, projeta ou realiza pesquisa científica básica e paliçada nos vários setores da 
Biologia ou a ela ligados, bem como nos que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do 
meio ambiente, executando atividades resultantes desses trabalhos. 
Orienta, dirige, assessora, presta consultoria à Prefeitura, fundações, sociedades e associações de classe, 
entidades autárquicas do poder público, desde que esteja relacionado ao âmbito de sua especialidade. 
Realiza perícias, emite e assina laudos técnicos e pareceres sobre assuntos que envolvem exclusivamente o 
biólogo. 
Participa de programas promovidos pela municipalidade envolvendo a sua especialidade. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: BIOMÉDICO 
Descrição Sumária 
Dedica-se à pesquisa científica básica, aplicada nos vários setores da Biomedicina ou a elas ligadas. 
Descrição Detalhada 
Realiza análises físico-químicas e microbiológicas de interesse par o saneamento do meio ambiente. 
Executa serviços de radiografia, excluída a interpretação. 
Atua em serviços de hemoterapia, radiodiagnóstico e em outros para os quais esteja legalmente habilitado. 
Formula, elabora estudos, projeta ou realiza pesquisa científica básica e paliçada nos vários setores da 
Biomedicina ou a ela ligados, bem como nos que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento 
do meio ambiente, executando atividades resultantes desses trabalhos. 
Orienta, dirige, assessora, presta consultoria à Prefeitura, fundações, sociedades e associações de classe, 
entidades autárquicas do poder público, desde que esteja relacionado ao âmbito de sua especialidade. 
Realiza perícias, emite e assina laudos técnicos e pareceres sobre assuntos que envolvem exclusivamente o 
biólogo. 
Participa de programas promovidos pela municipalidade envolvendo a sua especialidade. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: CALCETEIRO 
Descrição Sumária 
Pavimenta solos de estradas, ruas e obras similares e coloca guias e sarjetas para facilitar o sistema viário e o 
escoamento de águas pluviais. 
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Descrição Detalhada 
Prepara o solo, recobrindo com areia ou terra, colocando cada peça bloquetes, paralelepípedos e outros - 
posicionando-a e assentando-a com golpes de martelo ou malho, para encaixá-la no lugar. 
Recobre as junções, preenchendo-as com alcatrão ou argamassa de cimento, para igualar o calçamento e dar 
acabamento à obra. 
Constrói bocas de lobo e assenta tubulações para escoamento de águas pluviais, guias e sarjetas. 
Executa serviços de manutenção de pavimentos das vias públicas, conservação de calçadas e sarjetas, para 
corrigir os defeitos surgidos. 
Zela pelas ferramentas e equipamentos utilizados nas obras, promovendo a limpeza e a conservação dos 
mesmos, deixando-os em condições adequadas para uso. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 
Descrição Sumária 
Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, 
para promover e recuperar a saúde bucal.  
Descrição Detalhada 
Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a presença de cáries 
e outras afecções. 
Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames 
radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento. 
Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções 
mais graves. 
Restaura as cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais para evitar o 
agravamento do processo e estabelecer a forma e função do dente. 
Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos e 
infecção. 
Executa serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e 
protéticos, para promover a conservação de dentes e gengivas. 
Verifica os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados, utilizando fichas 
apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento. 
Orienta a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando a Campanha 
de Prevenção da Saúde Bucal, para promover e orientar o atendimento a população em geral. 
Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os, para assegurar sua higiene 
e utilização. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: DIGITADOR 
Descrição Sumária 
Opera terminal de dados, máquinas digitadoras ou outros similares, digitando informações contidas em 
documentos específicos, de acordo com os procedimentos solicitados por programas de computador para 
entradas de dados.  
Descrição Detalhada 
Recebe e confere original de textos para digita-los, em forma de lauda, em equipamentos de microinformática, 
utilizando-se de processadores de texto. 
Efetua correções e emendas em textos já digitados. 
Efetua o Back-up diário e final dos trabalhos executados. 
Converte arquivos recebidos em disquetes para linguagem utilizada pelos equipamentos da Prefeitura. 
Manuseia os equipamentos, seguindo as normas de operação, mantendo o ambiente de trabalho limpo e 
organizado. 
Cuida da rotina de limpeza do arquivo, otimizando a utilização dos discos rígidos, removíveis ópticos ou 
magnéticos, mantendo-o sempre o mais descarregado possível. 
Datilografa ou digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às 
exigências de padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender às rotinas administrativas. 
Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto, em ordem 
alfabética, visando à agilização de informações. 
Efetua cálculos utilizando fórmulas e envolvendo dados comparativos: cálculos de áreas, metragens de muros 
e passeios, cálculos de juros de mora, correção monetária e outros. 
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Redige memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os padrões estabelecidos para 
assegurar o funcionamento do sistema de comunicação administrativa. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
CARGO ELETRICISTA: 
Descrição Sumária 
Instala e faz a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral, guiando-
se por esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o 
bom funcionamento do sistema elétrico.  
Descrição Detalhada 
Executa trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa de fusíveis ou 
disjuntores, utilizando ferramentas manuais, comuns e específicas, para estruturar a parte geral da instalação 
elétrica. 
Efetua a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e materiais 
isolantes, testando posteriormente a ligação, para completar o serviço de instalação. 
Promove a instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis, interruptores, disjuntores, 
alarmes, campainhas, chuveiros, torneiras elétricas, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para 
atender às necessidades de consumo de energia. 
Realiza a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras solenidades programadas 
pela organização, montando as luminárias e aparelhos de som, para obter os efeitos desejados. 
Executa a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos elétricos, reparando peças e 
partes danificadas, para assegurar o seu perfeito funcionamento. 
Supervisiona as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de instalação, manutenção 
e reparação elétrica, para assegurar a observância das especificações de qualidade e segurança. 
Promove a instalação, reparo e substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis e interruptores, utilizando 
chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de consumo de energia elétrica. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO:  ENCANADOR 
Descrição Sumária 
Monta, instala e conserva sistemas de tubulações de material metálico ou não metálico, roscando, soldando 
ou furando, utilizando-se de instrumentos apropriados, para possibilitar a condução de ar, água, vapor e 
outros fluídos, bem como a implantação de redes de água e esgoto.  
Descrição Detalhada 
Estuda o trabalho a ser executado analisando desenhos, esquemas, especificações e outras informações, 
para programar o roteiro de operações. 
Marca os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes, muros e escavações do solo, 
utilizando-se de instrumentos de traçagem ou marcação para orientar a instalação do sistema projetado. 
Executa a instalação de rede primária e secundária de água e esgoto em obras públicas de construção civil, 
abrindo valetas no solo ou rasgos em paredes, para introduzir tubos ou partes anexas, de acordo com as 
determinações dos croquis, esquemas ou projetos. 
Executa os serviços de consertos e manutenção de equipamentos hidráulicos, efetuando a substituição ou 
reparação de peças, para mantê-los em bom funcionamento. 
Testa as redes hidro-sanitárias instaladas ou os equipamentos reparados, utilizando ferramentas específicas, 
para garantir sua funcionalidade. 
Elabora o orçamento de material hidráulico, baseando-se nos projetos e obras, para aquisição do que é 
necessário. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: ENFERMEIRO 
Descrição Sumária 
Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a 
proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva.  
Descrição Detalhada 
Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de pressão 
arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos 
técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes. 
Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença, fazendo curativos ou 
imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico. 
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Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, 
medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o 
tratamento ao paciente. 
Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu 
funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado dos 
trabalhos de enfermagem. 
Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando 
sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos. 
Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas 
que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos e as 
diretrizes. 
Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, às gestantes, sobre os 
cuidados na gravidez, a importância do pré-natal etc. 
Efetua trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação 
alimentar. 
Executa programas de prevenção de' doenças em adultos, identificação e controle de doenças como diabetes 
e hipertensão. 
Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de 
drogas etc. 
Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais de 
consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano. 
Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos 
serviços prestados. 
Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao 
paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para 
documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde. 
Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e 
atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o 
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA 
Descrição Sumária 
Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a 
proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva.  
Descrição Detalhada 
Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de pressão 
arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos 
técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes. 
Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença, fazendo curativos ou 
imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico. 
Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, 
medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o 
tratamento ao paciente. 
Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu 
funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado dos 
trabalhos de enfermagem. 
Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando 
sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos. 
Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas 
que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos e as 
diretrizes. 
Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, às gestantes, sobre os 
cuidados na gravidez, a importância do pré-natal etc. 
Efetua trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação 
alimentar. 
Executa programas de prevenção de' doenças em adultos, identificação e controle de doenças como diabetes 
e hipertensão. 
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Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de 
drogas etc. 
Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais de 
consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano. 
Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos 
serviços prestados. 
Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao 
paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para 
documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde. 
Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e 
atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o 
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 

 
CARGO: FARMACÊUTICO 
Descrição Sumária 
Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros 
preparados; analisa substâncias, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos 
especiais, baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e 
veterinárias.  
Descrição Detalhada 
Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos 
especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios. 
Controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros, segundo os 
receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais. 
Faz análises clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas, 
para complementar o diagnóstico de doenças. 
Efetua análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, 
pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública. 
Fiscaliza farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas 
periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da 
legislação vigente. 
Assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência 
farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e 
manifestos. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 
Descrição Sumária 
Trata meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais e 
outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas especiais de 
reeducação muscular, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados.  
Descrição Detalhada 
Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais, de 
amplitude articular, de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de 
sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados. 
Planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, seqüelas de acidentes vascular-
cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos raquimedulares, de paralisias cerebrais, 
motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais 
como cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências dessas doenças. 
Atende amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua 
movimentação ativa e independente. 
Ensina exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e 
cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, para promover 
correções de desvios de postura e estimular a expansão respiratória e a circulação sangüínea. 
Faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os de forma 
sistemática, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade. 
Supervisiona e avalia atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução de tarefa, para 
possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples. 
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Assessora autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e 
pareceres, para avaliação da política de saúde. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
Descrição Sumária 
Identifica problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e 
fazendo treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da 
fala. 
Descrição Detalhada 
Avalia as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e 
outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico. 
Orienta o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em sessões 
terapêuticas, visando sua reabilitação. 
Orienta a equipe pedagógica, preparando informes e documentos sobre assuntos de fonoaudiologia, a fim de 
possibilitar-lhe subsídios. 
Controla e testa periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, principalmente daqueles que trabalham 
em locais onde há muito ruído. 
Aplica testes audiométricos para pesquisar problemas auditivos; determina a localização de lesão auditiva e 
suas conseqüências na voz, fala e linguagem do indivíduo. 
Orienta os professores sobre o comportamento verbal da criança, principalmente com relação à voz. 
Atende e orienta os pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação detectadas nas crianças, 
emitindo parecer de sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado, para possibilitar-lhes a 
reeducação e a reabilitação. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: GERENTE DE FARMÁCIA POPULAR 
Serviços de coordenação e gerencia de Farmácia, dispensação de medicamentos e correlatos de acordo com 
as normas de assistência e atenção farmacêutica. 
 
CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Descrição Sumária 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das 
afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para prevenir, 
promover ou recuperar a saúde dos pacientes. 
Descrição Detalhada 
Efetua diagnósticos de afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, radioscopia e outros 
processos, para estabelecer conduta terapêutica. 
Supervisiona a realização de eletrocardiograma ou executa-o manipulando o eletrocardiógrafo e monitores, 
para auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a evolução do tratamento. 
Realiza exames especiais, tais como angiocardiografia, punções e outros exames cardiodinâmicos, utilizando 
aparelhos e instrumentos especializados, para determinar com exatidão a gravidade e a extensão da lesão 
cardíaca. 
Prepara clinicamente o paciente para cirurgia, acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a 
adequadamente, para prevenir intercorrência e acidentes no ato cirúrgico. 
Controla o paciente durante a realização de cirurgias cardíacas ou quando necessário, mantendo o controle 
pela auscultação, eletrocardiógrafo, monitoragem e outros exames, para o andamento satisfatório das 
mesmas. 
Realiza cirurgias do coração e outros órgãos torácicos, utilizando aparelho coração-pulmão artificial, pelo 
sistema extra-corpóreo, a fim de implantar marca-passo, trocar válvulas, fazer anastomose, ponte-safena, 
transpor artérias mamárias, para correção de determinadas arritmias, insuficiências e outras moléstias. 
Realiza controle periódico de doenças hipertensas, de chagas, toxoplasmose, sífilis e cardiopatias 
isquêmicas, praticando exames clínicos, eletrocardiogramas e exames laboratoriais, para prevenir a 
instalação de insuficiências cardíacas, pericardites e outras afecções. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO PLANTONISTA 
Descrição Sumária 
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Profissional do ramo da medicina que, total ou parcialmente, trata doenças ou contribui para diagnosticá-las, 
por meio de operações, recupera ou reabilitar a saúde do paciente através de meios cirúrgicos. 
Descrição Detalhada 
Avalia as condições físico-funcionais do paciente para estabelecer o programa de cirurgia para tratamento de 
pacientes. 
Executa cirurgias de reconstituição de parte externa do corpo humano deformada por enfermidade, 
traumatismo, ou anomalia congênita. 
Realiza cirurgias de sua alçada e com sua equipe médica. 
Orienta ou executa a colocação de aparelhos de apoio à cirurgia. 
Realiza cirurgias, empregando técnicas indicadas para cada caso, para corrigir desvios, extrair áreas 
patológicas com vistas ao restabelecimento da continuidade corpórea. 
Indica ou encaminha pacientes para fisioterapia ou reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os, para 
possibilitar sua máxima recuperação. 
Participa de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres em sua especialidade, encaminhando ou tratando 
pacientes, para prevenir deformidades ou seu agravamento. 
Executa tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, fisioterapia e alimentação específica, para promover 
a recuperação do paciente. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Descrição Sumária 
Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a 
saúde e o bem-estar do paciente.  
Descrição Detalhada 
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo 
necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista. 
Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e complementar, para 
efetuar a orientação adequada. 
Analisa e interpreta resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os 
com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico. 
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a 
serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente. 
Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-
se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais 
aptos. 
Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, 
orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir conseqüências mais graves ao 
trabalhador. 
Emite atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais. 
Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim 
como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no município. 
Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as 
necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comunidade. 
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: MÉDICO CLÍNICO PLANTONISTA 
Descrição Sumária 
Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a 
saúde e o bem-estar do paciente.  
Descrição Detalhada 
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo 
necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista. 
Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e complementar, para 
efetuar a orientação adequada. 
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Analisa e interpreta resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os 
com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico. 
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a 
serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente. 
Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-
se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais 
aptos. 
Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, 
orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir conseqüências mais graves ao 
trabalhador. 
Emite atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais. 
Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim 
como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no município. 
Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as 
necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comunidade. 
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Descrição Sumária 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das 
afecções da pele e anexos, empregando meios clínicos e cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde e o 
bem-estar dos pacientes.  
Descrição Detalhada 
Examina o paciente, realizando inspeção, testes específicos e comparando a parte afetada com a pele de 
regiões sadias, se houver, para estabelecer o diagnóstico e o plano terapêutico. 
Realiza biópsias da pele e anexos, retirando fragmentos dos tecidos para exame histopatológico. 
Prescreve e orienta o tratamento clínico, acompanhando a evolução da moléstia e a reação orgânica ao 
tratamento, para promover a recuperação da saúde do paciente. 
Indica e encaminha o paciente para tratamento cirúrgico ou radioterápico, juntando exames e dando 
orientações, para possibilitar o restabelecimento da saúde. 
Comunica ao serviço epidemiológico dos organismos oficiais de saúde os casos de hanseníase e outras 
dermatoses de interesse da Saúde Pública, encaminhando os pacientes ou preenchendo formulários 
especiais, para possibilitar o controle dessas doenças. 
Faz controle dos comunicantes da hanseníase, realizando exames físicos especiais, laboratoriais e testes de 
sensibilidade (reação de Mitsuda), para prevenir e detectar a instalação da moléstia. 
Realiza pequenas cirurgias, utilizando instrumentos especiais, para retirar formações da pele. 
Faz raspagem de lesões da pele, empregando bisturi, para possibilitar exame micológico direto ou cultura. 
Encaminha paciente para teste de contato pela colocação de substâncias suspeitas, fazendo a requisição, por 
escrito, para diagnosticar a hipersensibilidade. 
Realiza e/ou supervisiona coletas de material para biópsia cutânea, linfa para exames baciloscópicos e outros. 
Encaminha, para atendimento especializado interno ou externo, ao Centro de Saúde, os casos que julgar 
necessário. 
Mantém entrosamento com as demais áreas de atendimento do Centro de Saúde, buscando integração e 
aprimoramento do serviço. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
CARGO: MÉDICO DO TRABALHO 
Descrição Sumária 
Faz exames médicos pré-admissionais e de rotina, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras 
formas de tratamento para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar a saúde do servidor, assim como elaborar 
laudos periciais sobre acidentes do trabalho, doenças profissionais e condições de insalubridade, objetivando 
a garantia dos padrões de higiene e segurança do trabalho. 
Descrição Detalhada 
Examina o servidor, auscultando-o, executando palpações e percutes, por meio de estetoscópio e de outros 
aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e distúrbios, a fim de avaliar-lhe as condições 
de saúde e estabelecer o diagnóstico. 
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Executa exames periódicos de todos os servidores, ou em especial daqueles expostos a maior risco de 
acidentes de trabalho ou de doenças profissionais, fazendo o exame clínico e/ou interpretando os resultados 
de exames complementares, para controlar as condições de saúde dos mesmos e assegurar a continuidade 
operacional do órgão público. 
Executa exames médicos especiais nos servidores do sexo feminino, menor, idoso ou portadores de 
subnormalidades, fazendo anamnese, exame clínico e/ou interpretando os resultados dos exames 
complementares, para detectar prováveis danos à saúde em decorrência do trabalho que executam e instruir 
a Administração Municipal para a readaptação em outra função. 
Faz tratamento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas da saúde, orientando 
e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir conseqüências mais graves ao servidor público. 
Avalia, juntamente com outros profissionais, condições de insegurança, visitando periodicamente os locais de 
trabalho, para sugerir à direção do órgão público medidas destinadas a remover ou atenuar os riscos 
existentes. 
Participa, juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde 
dos trabalhadores, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, 
de fadiga e outros, para obter a redução de absenteísmo e a renovação da mão-de-obra. 
Participa do planejamento e execução dos programas de treinamento das equipes de atendimento de 
emergência, avaliando as necessidades e ministrando aulas, para capacitar o pessoal incumbido de prestar 
primeiros socorros em casos de acidentes graves e catástrofes. 
Participa de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos 
epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando dados estatísticos, para 
estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e a mortalidade decorrente de acidentes de trabalho, 
doenças profissionais e doenças de natureza não-ocupacional. 
Participa dos programas de vacinação, orientando a seleção das pessoas que trabalharão e o tipo de vacina a 
ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis. 
Participa de estudos das atividades realizadas pela Administração Pública, analisando as exigências 
psicossomáticas de cada atividade, para elaboração das análises profissiográficas. 
Procede aos exames médicos destinados à admissão do candidato habilitado ao serviço público municipal, 
para possibilitar a avaliação para declará-lo apto para o ingresso. 
Elabora, quando solicitado, laudos periciais sobre acidentes de trabalho, condições de insalubridade e 
penosidade e doenças profissionais, fornecendo subsídios para tomadas de decisões em questões 
específicas relacionadas às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 
Descrição Sumária 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das 
afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a mulher no ciclo gravídico-puerperal, 
prestando assistência médica específica, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para a preservação da vida 
da mãe e do filho. 
 Descrição Detalhada 
Examina o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos 
Realiza exames específicos de colposcopia e colpocitologia utilizando colposcópio e lâminas, para fazer 
diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica. 
Faz cauterização do colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, para tratar as lesões 
existentes. 
Executa cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos 
orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas. 
Participa de equipe de Saúde Pública, propondo ou orientando condutas, para promover programas de 
prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetam a área genital. 
Colhe secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial, para auxiliar no 
diagnóstico. 
Faz a anamnese, exame clínico e obstétrico e requisita ou realiza testes de laboratório, valendo-se de 
técnicas usuais, para compor o quadro clínico da paciente e diagnosticar a gravidez. 
Requisita exames de sangue, fezes e urina e interpreta os resultados dos mesmos, comparando-os com os 
padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, parasitoses, incompatibilidade do sistema RH, 
diabetes, moléstia hipertensiva e outras que possam perturbar a gestação. 
Controla a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a mensuração uterina, o foco 
fetal, a pressão arterial e o peso para prevenir ou tratar as intercorrências clínicas ou obstétricas. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 

 23

Acompanha a evolução do trabalho de parto, verificando a dinâmica uterina, a dilatação do colo do útero e as 
condições do canal do parto, o gráfico do foco fetal e o estado geral da parturiente, para evitar dissocia. 
Indica o tipo de parto atentando para as condições do pré-natal ou do período de parto, para assegurar 
resultados satisfatórios. 
Assiste a parturiente no parto normal, no cirúrgico ou no cesariano, fazendo as intervenções necessárias, para 
preservar a vida da mãe e do filho. 
Controla o puerpério imediato e mediato, verificando diretamente ou por intermédio de enfermeira a 
eliminação de lóquios, a involução uterina e as condições de amamentação, para prevenir ou tratar infecções 
ou qualquer intercorrência. 
Realiza o exame pós-natal, fazendo a avaliação clínica e ginecológica, para verificar a recuperação do 
organismo materno. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: NEUROLOGISTA 
Descrição Sumária 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 
neurológicos, empregando meios clínicos e cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde e o bem-estar dos 
pacientes.  
Descrição Detalhada 
Examina o paciente, realizando inspeção, testes específicos e comparando os exames neurológicos para 
estabelecer o diagnóstico e o plano terapêutico. 
Prescreve e orienta o tratamento clínico, acompanhando a evolução da doença e a reação orgânica ao 
tratamento, para promover a recuperação da saúde do paciente. 
Encaminha, para atendimento especializado externo os casos que julgar necessário e não for possível o 
atendimento em sua unidade. 
Mantém entrosamento com as demais áreas de atendimento do Centro de Saúde, buscando integração e 
aprimoramento do serviço. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA 
Descrição Sumária 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das 
afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos ou 
cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente. 
Descrição Detalhada 
Avalia as condições físico-funcionais do paciente, fazendo inspeção, palpação, observação da marcha ou 
capacidade funcional, ou pela análise de radiografias, para estabelecer o programa de tratamento. 
Orienta ou executa a colocação de aparelhos gessados, goteiras ou enfaixamento, utilizando ataduras de 
algodão, gesso e crepe, para promover a imobilização adequada dos membros ou regiões do corpo afetado. 
Orienta ou executa a colocação de trações transesqueléticas ou outras, empregando fios metálicos, 
esparadrapos ou ataduras, para promover a redução óssea ou correção osteoarticular. 
Realiza cirurgias em ossos e anexos, empregando técnicas indicadas para cada osso, para corrigir desvios, 
extrair áreas patológicas ou destruídas do osso, colocar pinos, placas, parafusos, hastes e outros, com vistas 
ao restabelecimento da continuidade óssea. 
Indica ou encaminha pacientes para fisioterapia ou reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os, para 
possibilitar sua máxima recuperação. 
Participa de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres em sua especialidade, encaminhando ou tratando 
pacientes, para prevenir deformidades ou seu agravamento. 
Executa tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, fisioterapia e alimentação específica, para promover 
a recuperação do paciente. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO:  MÉDICO OTORRINOLARINGOLOTISTA 
Descrição Sumária 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para as 
afecções e anomalias dos ouvidos, nariz e garganta, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para recuperar 
ou melhorar as funções desses órgãos.  
Descrição Detalhada 
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Examina os ouvidos, nariz ou garganta, utilizando otoscópio, laringoscópio e outros instrumentos e aparelhos 
para estabelecer o diagnóstico. 
Realiza cirurgias desses órgãos, seguindo as técnicas indicadas para cada caso, para restabelecer ou 
melhorar a função dos mesmos ou eliminar processo patológico. 
Indica ou encaminha pacientes para fonoaudiologia, realizando entrevistas ou orientando-os para possibilitar o 
tratamento adequado nos casos de cirurgia da laringe e cordas vocais. 
Realiza exames otoneurológicos, empregando técnicas especializadas, para verificar as funções próprias do 
ouvido interno. 
Realiza tratamentos clínicos, prescrevendo medicação especializada, para recuperar os órgãos afetados. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA 
Descrição Sumária 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, prestando assistência médica específica às crianças até a adolescência, para 
avaliar, prevenir preservar ou recuperar sua saúde. 
Descrição Detalhada 
Examina a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros 
aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e mal-formações congênitas do recém-nascido, 
avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico. 
Avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões normais, para 
orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados. 
Estabelece o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, 
para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra 
tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças. 
Trata lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-
operatório, para possibilitar a recuperação da saúde. 
Participa do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de Saúde Pública, 
enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde 
física e mental das crianças. 
Indica a suplementação alimentar a criança, quando houver justificativa clínica e de acordo com a 
programação. 
Encaminha para atendimento especializado interno ou externo ao Centro de Saúde, os casos que julgar 
necessário. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA 
Descrição Sumária 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, prestando assistência médica específica às crianças até a adolescência, para 
avaliar, prevenir preservar ou recuperar sua saúde. 
Descrição Detalhada 
Examina a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros 
aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e mal-formações congênitas do recém-nascido, 
avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico. 
Avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões normais, para 
orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados. 
Estabelece o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, 
para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra 
tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças. 
Trata lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-
operatório, para possibilitar a recuperação da saúde. 
Participa do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de Saúde Pública, 
enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde 
física e mental das crianças. 
Indica a suplementação alimentar a criança, quando houver justificativa clínica e de acordo com a 
programação. 
Encaminha para atendimento especializado interno ou externo ao Centro de Saúde, os casos que julgar 
necessário. 
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Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: MÉDICO RADIOLOGISTA 
Descrição Sumária 
Profissional do ramo da medicina que faz uso de energia radiante, com fins diagnósticos ou terapêuticos e 
que promove estudo científico de raios X e dos corpos radioativos para fins clínicos e cirúrgicos. 
Descrição Detalhada 
Executa trabalhos de radiologia para os fins solicitados por outro especialista da área médica. 
Analisa e interpreta resultados de exames de raios-X, comparando-os com padrões normais, para confirmar 
ou informar o diagnóstico. 
Efetua exames de radiografia destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, 
baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento 
dos mais aptos. 
Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, 
orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir conseqüências mais graves ao 
trabalhador. 
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
Descrição Sumária 
Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e 
desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando conhecimentos, dando consultas, 
fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando métodos, para assegurar a sanidade do rebanho, a 
produção racional econômica de alimentos e a saúde da comunidade. 
Descrição Detalhada 
Planeja e desenvolve campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionada à pecuária e à 
Saúde Pública, valendo-se dos levantamentos de necessidades e do aproveitamento de recursos 
orçamentários existentes, para favorecer a sanidade e a produtividade do rebanho. 
Elabora e executa projetos agropecuários e os referentes ao crédito rural, prestando assessoramento, 
assistência e orientação e fazendo acompanhamento desses projetos, para garantir a produção racional 
lucrativa dos alimentos e o atendimento aos dispositivos legais quanto à aplicação dos recursos oferecidos. 
Efetua profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais realizando exames clínicos e de 
laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais. 
Realiza exames laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo a análise anátomo-patológica, 
histopatológica, hematológica, imunológica, para estabelecer o diagnóstico e a terapêutica. 
Promove o melhoramento do gado, procedendo à inseminação artificial orientando a seleção das espécies 
mais convenientes e fixando os caracteres mais vantajosos, para assegurar o rendimento da exploração 
pecuária. 
Desenvolve e executa programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações, para abaixar o 
índice de converso alimentar, prevenir doenças, carências e aumentar a produtividade. 
Promove a inspeção e fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e 
comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita no local, 
para fazer cumprir a legislação pertinente. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
CARGO: MOTORISTA 
Descrição Sumária 
Dirige automóvel, perua e outros veículos leves, transportando passageiros e pequenas cargas, segundo 
itinerários preestabelecidos. 
Descrição Detalhada 
Cuida para que o veículo esteja em perfeito estado de conservação, limpeza e abastecimento. 
Comunica ocorrência havida no trânsito. 
Solicita reparos mecânicos, quando necessários. 
Responde pela conservação do veículo de uso. 
Locomove funcionários a serviço e transporta pequenas cargas e materiais compatíveis com o veículo. 
Controla o consumo, a quilometragem, a lubrificação e a limpeza do veículo sob sua guarda. 
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Cuida para que seu veículo seja carregado conforme os limites de carga e lotação previsto em regulamento e 
norma de trânsito. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
Executa sob orientação, os serviços relativos à condução de veículos diversos, percorrendo itinerários 
estabelecidos, segundo as normas de trânsito, transportando passageiros dentro ou fora do Município e do 
Estado,  atentando para os horários a serem cumpridos e a segurança dos transportados; estabelece contato 
radiofônico (ou telefônico), quando solicitado, com a central de comunicação ou responsável e seguir suas 
orientações; elabora relatórios diários sobre as condições e necessidades de manutenção do veículo; 
transporta pacientes aos hospitais e às Unidades de Saúde dentro ou fora do Município; auxiliar a equipe de 
atendimento no manejo do paciente, quando solicitado; conhecer a localização de todos os hospitais, públicos 
ou não, integrados ao sistema de saúde do município, necessita ter noções básicas de mecânica e elétrica 
para vistoriar; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
CARGO: MOTORISTA DE CAMINHÃO 
Descrição Sumária 
Dirige caminhões de várias tonelagens, segundo itinerários preestabelecidos. 
Descrição Detalhada 
Cuida para que o veículo esteja em perfeito estado de conservação, limpeza e abastecimento. 
Comunica ocorrências havidas no trânsito. 
Solicita reparos mecânicos, quando necessários. 
Responde pela conservação do veículo de uso. 
Transporta cargas e materiais compatíveis com a especificação técnica do caminhão. 
Supervisiona o acondicionamento das cargas, bem como seu descarregamento. 
Controla o consumo, a quilometragem, a lubrificação e a limpeza do veículo sob sua guarda. 
Cuida para que seu veículo seja carregado conforme os limites de carga previsto em regulamento e norma de 
trânsito. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Escolaridade: Ensino Fundamental. 

 
CARGO :NUTRICIONISTA 
Descrição Sumária 
Presta serviços de elaboração de cardápios normais e especiais, inclusive dietas, aplicando os princípios da 
nutrição para indivíduos ou grupos, adequando o valor nutritivo dos alimentos às necessidades dos mesmos. 
Descrição Detalhada 
Elabora o procedimento de alimentação, balanceando o grau de calorias, vitaminas e outras propriedades. 
Controla o consumo de gêneros alimentícios utilizados na unidade de serviço. 
Supervisiona e avalia os serviços de alimentação e nutrição. 
Responsável pelo planejamento e coordenação de estudos dietéticos. 
Executa serviços de auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética. 
Dá assistência e educação nutricional a coletividade ou indivíduos, sadios ou enfermos, em hospitais, 
ambulatórios e consultórios da Municipalidade. 
Realiza assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, 
analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos. 
Elabora informe técnico-científico. 
Desenvolve projetos de produtos alimentares. 
Controla a qualidade de produtos alimentares. 
Solicita exames laboratoriais necessários ao acompanhamento diototerápico. 
Participa de inspeções sanitárias relativas a alimento. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA 
Descrição Sumária 
Habilidade para conduzir Máquina. 
Descrição Detalhada 
Opera máquina para fazer diversos serviços de acordo com sua característica técnica. 
Sabe utilizar os equipamentos de proteção individual. 
Possui noções técnicas sobre a operação a ser desenvolvida. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 

 27

Elabora relatórios inerentes ao serviço, tais como: relatório diário, relatório de inspeção da máquina, consumo, 
quilometragem, controle de manutenção, etc. 
Mantém a máquina em condições de uso, solicitando à unidade responsável o conserto e serviços para sua 
manutenção. 
Orienta e acompanha a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: ORIENTADOR DE ALUNOS 
Descrição Sumária 
Orienta os alunos nas atividades de ensino em unidades educacionais, planejando, orientando, 
supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar regularidade no desenvolvimento do processo 
educativo. 
Descrição Detalhada 
Orienta os alunos em estudos e pesquisas relacionados a atividades de ensino, utilizando documentação e 
outras fontes de informações. 
Orienta o aluno nas questões relativas ao currículo pleno da(s) escola(s). 
Opina sobre as implicações do processo de coordenação das atividades docentes a fim de contribuir para o 
planejamento eficaz do sistema de ensino. 
Orienta o aluno nos planos de trabalho e os métodos de ensino aplicados e informando-o sobre a execução e 
a seleção dos mesmos, bem como sobre o material didático a utilizar, para assegurar a eficiência do processo 
educativo. 
• Orienta o aluno especificamente quanto às decisões relativas a matrículas e transferências, 
agrupamento de alunos, organização de horários de aula e do calendário escola, e acompanha os processos 
de adaptação de alunos transferidos. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: PEDREIRO 
Descrição Sumária 
Executa serviços de alvenaria, assentando pisos, azulejos, levantando paredes, alicerces, etc. conforme 
projeto de plantas e especificações, utilizando metro, nível, colher e ferramentas do ofício para reparar, 
construir e reformar prédios e obras afins. 
Descrição Detalhada 
Executa reformar e construções de parede, muros em alvenaria, pedra, cerâmica etc., assim como troca de 
pisos, azulejos, telhados, calhas, etc. 
Faz armações de concreto; conhece todos os tipos de areia e pedra para argamassa. 
Faz reforma ou construção de fornos. 
Executa o revestimento de pisos, paredes, muros, bordas de portas, janelas e outros tipos em superfícies de 
edificações, fazendo seu assentamento conforme especificações sobre a argamassa de material apropriado, 
decorando e protegendo o local aplicado. 
Fiscaliza e colabora na movimentação interna de materiais. 
Detém conhecimento pleno sobre a utilização de ferramentas e efetua pequenos cálculos. 
Executa trabalhos rotineiros de pedreiro.  
Promove a instalação, reparo ou substituição de muros, pisos, paredes, divisórias e outros pequenos reparos 
de alvenaria. 
Realiza a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras solenidades programadas 
pela Administração. 
Supervisiona as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de construção, 
manutenção e ou reforma de prédios a fim de assegurar a observância das especificações de qualidade e 
segurança. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
CARGO: PINTOR DE PAREDE 
Descrição Sumária 
Executa serviços de pintura em alvenaria, pisos, paredes, etc. conforme projeto de plantas e especificações, 
colaborando na construção e reforma de prédios e obras afins. 
Descrição Detalhada 
Executa serviços de pintura de prédios, áreas comuns, estrutura metálicas ou de madeira, preparando a 
superfície com lixa, massa e outros produtos, bem como escolhendo a tinta a ser utilizada, na tonalidade, cor 
e viscosidade previamente escolhida pelo supervisor ou engenheiro responsável. 
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Executa serviços de pintura em reformas de prédios da administração. 
Executa a pintura de pisos, paredes, muros, bordas de portas, janelas e outros tipos em superfícies de 
edificações, fazendo a pintura conforme especificações, decorando e protegendo o local aplicado. 
Fiscaliza e colabora na movimentação interna de materiais. 
Detém conhecimento pleno sobre a utilização de suas ferramentas e efetua pequenos cálculos. 
Executa trabalhos rotineiros de pequenas pinturas.  
Realiza a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras solenidades programadas 
pela Administração. 
Supervisiona as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de pintura da construção, 
manutenção e ou reforma de prédios, a fim de assegurar a observância das especificações de qualidade e 
segurança. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: PROCURADOR 
Descrição Sumária 
Representa juridicamente a Administração Pública Municipal em juízo ou fora dele, nas ações em que esta for 
autora ou interessada, para assegurar os direitos pertinentes ou defender seus interesses. 
Descrição Detalhada 
Estuda ou examina documentos jurídicos e de outra natureza, analisando seu conteúdo, com base nos 
códigos, leis, jurisprudências e outros documentos, para emitir pareceres fundamentados na legislação 
vigente. 
Apura ou completa informações levantadas, acompanhando o processo em todas as suas fases e 
representando aparte que é mandatária em juízo, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação. 
Representa a organização em juízo ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo petições, para 
defender os interesses da Administração Municipal. 
Presta assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando e/ou emitindo 
pareceres nos processos administrativos, como licitação, contratos, distratos, convênios, consórcios, questões 
trabalhistas ligadas à administração de recursos humanos etc., visando assegurar o cumprimento de leis e 
regulamentos. 
Promove a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito do município, visando o cumprimento 
de normas quanto a prazos legais para liquidação dos mesmos. 
Responsabiliza-se pela correta documentação dos imóveis da Administração Pública Municipal, verificando 
documentos existentes, regularização e/ou complementação dos mesmos, para evitar e prevenir possíveis 
danos. 
Redige documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza 
administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal e outras, aplicando a legislação em questão, para 
utilizá-los na defesa da Administração Municipal. 
Examina o texto de projetos de leis que serão encaminhados à câmara, bem como as emendas propostas 
pelo Poder Legislativo, e elaborando pareceres, quando for o caso, para garantir o cumprimento dos preceitos 
legais vigentes. 
Mantém contatos com consultoria técnica especializada e participa de eventos específicos da área, para se 
atualizar nas questões jurídicas pertinentes à Administração Municipal. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: PROFESSOR DE PRÉ-ESCOLA 
Descrição Sumária 
Organiza e promove atividades educativas em estabelecimentos de educação infantil, creches, levando as 
crianças a exprimirem-se através de atividades recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento 
educacional e social. 
Descrição Detalhada 
Planeja e executa trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, organizando jogos, 
entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas crianças as capacidades de iniciativa, 
cooperação, criatividade e relacionamento social. 
Ministra aulas, aplicando exercícios de coordenação motora, para que as crianças desenvolvam as funções 
específicas necessárias à aprendizagem da leitura e da escrita. 
Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos 
alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar a 
avaliação do desenvolvimento do curso. 
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Desenvolve nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, 
empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com a sua educação. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: PROFESSOR TÍTULAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Descrição Sumária 
Ministra aulas no ensino especial visando o desenvolvimento educacional do aluno, nos termos do Estatuto do 
Magistério Municipal de Itaquaquecetuba. 
Descrição Detalhada 
Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos 
fixados, para obter melhor rendimento do ensino. 
Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário, aplicando testes, provas e outros 
métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe, 
para verificar o aproveitamento do aluno. 
Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos 
alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à diretoria da 
escola e aos pais. 
Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos alunos 
pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
CARGO: PROFESSOR TÍTULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
Descrição Sumária 
Ministra aulas no ensino fundamental visando o desenvolvimento educacional do aluno, nos termos do 
Estatuto do Magistério Municipal de Itaquaquecetuba. 
Descrição Detalhada 
Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos 
fixados, para obter melhor rendimento do ensino. 
Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário, aplicando testes, provas e outros 
métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe, 
para verificar o aproveitamento do aluno. 
Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos 
alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à diretoria da 
escola e aos pais. 
Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos alunos 
pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: PROJETISTA 
Descrição Sumária 
Executa projetos ferrramentais e dispositivos, máquinas, equipamentos e instalações, analisando desenhos, 
estudando prazos, materiais, mão-de-obra e outras implicações. 
Descrição Detalhada 
Faz cálculos, estudos e detalhamento de projetos. 
Orienta a execução de desenhos. Consulta catálogos comerciais, livros e normas técnicas. 
Presta auxílio técnico para profissionais de outras áreas envolvidas, servindo-se, também, de informações 
externas para complementação de dados do projeto. 
Determina tolerâncias de fabricação, montagem e componentes utilizados. 
Elabora estimativas de matéria-prima e componentes para orçamentos e listas de aprovisionamento. 
Toma decisões técnicas com base em normas e procedimentos preestabelecidos, objetivando assistir as 
atividades de áreas envolvidas. 
Supervisiona montagem e instalação de projeto. 
Verifica a conformidade de desenhos e materiais empregados em projetos. 
Participa na elaboração de cronogramas para execução de trabalhos. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: PSICÓLOGO 
Descrição Sumária 
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Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e organizacional de 
recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico 
clínico. 
Descrição Detalhada 
Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando o 
desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à sociedade. 
Presta atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em grupos 
homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução dos seus problemas. 
Presta atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico, motor e social das 
crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à família, para promover o seu ajustamento. 
Organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e capacidade profissional, 
objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho. 
Efetua análises de ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho pessoal, colaborando com 
equipes multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia aplicada ao trabalho. 
Executa as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, realizando a 
identificação e análise de funções. 
Promove o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua auto-realização. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: SERVENTE DE ESCOLA 
Descrição Sumária 
Auxilia nos diversos trabalhos das unidades da Prefeitura, bem como executa trabalhos braçais de menor 
complexidade.  
Descrição Detalhada 
Desenvolve tarefas de menor complexidade, de acordo com orientações da chefia da unidade. 
Presta auxilio a diversos profissionais da Prefeitura, em tarefas de pequena complexidade. 
Auxilia no armazenamento de produtos, conforme determinado. 
Zela pela limpeza e higienização das diversas unidades, a fim de assegurar a conservação e o bom aspecto 
das mesmas. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: SUB-GERENTE DE FARMÁCIA POPULAR 
Serviços de dispensação de medicamentos e correlatos de acordo com as normas de assistência e atenção 
farmacêutica, visando auxiliar o Farmacêutico Gerente. 
 
CARGO: SUPERVISOR DE ENSINO 
Descrição Sumária 
Supervisiona a equipe interna de atendimento a professores nos procedimentos e informações a serem 
prestadas aos mesmos. 
Descrição Detalhada 
Analisa os livros editados, folhetos, catálogos, para proceder corretamente na orientação e/ou sugestão dos 
títulos de livros da empresa. 
Elabora relatório mensal de freqüência da sala de professores, contendo: numero de visitantes, áreas e títulos 
de livros da empresa. 
Realiza estudos e pesquisas relacionados a atividades de ensino, utilizando documentação e outras fontes de 
informações e analisando os resultados de métodos utilizados, para atualizar e ampliar o próprio campo de 
conhecimento. 
Colabora na fase de elaboração do currículo pleno da(s) escola(s), opinando sobre suas implicações no 
processo de coordenação das atividades docentes, a fim de contribuir para o planejamento eficaz do sistema 
de ensino. 
Supervisiona os planos de trabalho e os métodos de ensino aplicados, orientando sobre a execução e a 
seleção dos mesmos, bem como sobre o material didático a utilizar, para assegurar a eficiência do processo 
educativo. 
Zela pelo constante aperfeiçoamento do pessoal docente, levando-o a participar de programas de treinamento 
e reciclagem, para manter em bom nível o processo educativo e possibilitar o acompanhamento da evolução 
do ensino no país. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
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Descrição Sumária 
Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a 
proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva.  
Descrição Detalhada 
Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, 
medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o 
tratamento ao paciente. 
Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de pressão 
arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos 
técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes. 
Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença, fazendo curativos ou 
imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico. 
Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu 
funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado dos 
trabalhos de enfermagem. 
Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando 
sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos. 
Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas 
que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos e as 
diretrizes. 
Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, às gestantes, sobre os 
cuidados na gravidez, a importância do pré-natal etc. 
Efetua trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação 
alimentar. 
Executa programas de prevenção de' doenças em adultos, identificação e controle de doenças como diabetes 
e hipertensão. 
Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de 
drogas etc. 
Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais de 
consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano. 
Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos 
serviços prestados. 
Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao 
paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para 
documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde. 
Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e 
atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o 
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM   EM SALA DE GESSO 
Descrição Sumária 
Executa serviços de enfermagem, de tratamento das afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos 
e anexos, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos. 
Descrição Detalhada 
Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, 
medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o 
tratamento ao paciente. 
Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando 
sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos. 
Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas 
que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos e as 
diretrizes. 
Efetua trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação 
alimentar. 
Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos 
serviços prestados. 
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Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao 
paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para 
documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde. 
Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e 
atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o 
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
Descrição Sumária 
Auxilia nas atividades de laboratórios da Prefeitura Municipal. 
Descrição Detalhada 
Auxilia no estudo experimental de qualquer ramo da ciência, ou à aplicação dos conhecimentos científicos 
com objetivo prático.  
Auxilia na realização de exames de laboratórios destinados à admissão de candidatos a cargos em 
ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para 
possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. 
Auxilia no atendimento laboratorial de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de 
saúde. 
Auxilia na conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA 
Descrição Sumária 
Auxiliar de médico que utiliza o raio x para diagnósticos ou terapias para fins clínicos e cirúrgicos. 
Descrição Detalhada 
Executa trabalhos de radiologia para os fins solicitados por médico ou especialista da área médica. 
Auxilia na análise e interpretação dos resultados de exames de raios-X, comparando-os com padrões 
normais. 
Auxilia na realização de exames de radiografia destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações 
definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o 
aproveitamento dos mais aptos. 
Auxilia no atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, 
orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir conseqüências mais graves ao 
trabalhador. 
Auxilia na conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
 
CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Descrição Sumária 
Executa vistorias nas áreas de riscos da Prefeitura, verificando locais e condições de trabalho, instalações em 
geral e outros fatores causadores de acidentes de trabalho e doenças profissionais. 
Descrição Detalhada 
Aplica e indica medidas de segurança. 
Participa na implantação, orientação e manutenção da CIPA. 
Identifica riscos de acidente de trabalho e agentes nocivos a saúde, analisando, investigando e propondo 
soluções, elaborando estudos e relatórios, visando minimizar acidentes. 
Ministra palestras referentes à segurança. 
Participa, juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde 
dos trabalhadores, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, 
de fadiga e outros, para obter a redução de absenteísmo e a renovação da mão-de-obra. 
 
CARGO: TOPÓGRAFO 
Descrição Sumária 
Efetua levantamentos da configuração do relevo do terreno, em sua topografia natural e obras existentes. 
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Descrição Detalhada 
Apura dimensões e curvas de nível exatas, utilizando instrumentos de precisão específicos, com o objetivo de 
gerar informações para trabalhos diversos (construção, mapas cartográficos, etc.). 
Projeta e executa trabalhos topográficos e geodésicos, tais como nivelamento de terreno, arruamentos, 
loteamentos, etc. 
Atua como assistente técnico em vistorias e arbitragens relacionadas com sua área. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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ANEXO II 
BIBLIOGRAFIAS E/OU PROGRAMAS DE PROVAS SUGERIDAS 

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
Português (15 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto;  Análise semântica (valor que a palavra adquire no contexto, 
sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos); Tipos de composição textual; linguagem denotativa e 
conotativa;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; gíria;  Sílaba 
(separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica); Acentuação 
(acento agudo, circunflexo e grave, regras de acentuação, ocorrência da crase);  Encontro vocálico, encontro 
consonantal e dígrafo;  Ortografia;  Pontuação (Emprego correto do ponto-final, ponto-e-vírgula, ponto-de-
exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, colchete e vírgula); Frases 
(tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação); Classes de palavras;  
Substantivos (tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;); Artigos definidos e 
indefinidos; Adjetivos (classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução adjetiva); 
Verbos (Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes e 
defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo);  Pronomes (pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo);  Numerais (flexão dos numerais e 
emprego);  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios.  Sujeito (tipos de sujeito);    Predicado (tipos 
de predicado);  Complemento verbal e nominal;  Aposto;  Vocativo;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras; 
Matemática (15 QUESTÕES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais (adição, subtração, multiplicação e divisão); 
Múltiplos e Divisores; Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC;  
Números Racionais e sua representação fracionária (a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações, raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas);  Frações Decimais e Números Decimais (propriedades dos Números 
Decimais e operações com Números Decimais); Potenciação e Radiciação Porcentagem;   Juros simples e 
compostos;  Razão e  proporção (regra de três simples e composta);  Progressão Aritmética e Geométrica;  
Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais;  Equações e inequações do 1º Grau e de 2º  Grau 
(Raízes, equações completas e incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, 
equações fracionárias,  equações biquadradas e irracionais, sistema de equações);  Funções do 1º e do 2º 
grau (par ordenado, representação gráfica, domínio e imagem);  Sistema Métrico Decimal (Unidades de 
Comprimento, Unidades de Medidas de Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade);  Geometria (sólidos 
geométricos, reta e segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, 
comprimento da circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes);  Triângulos (Semelhança, 
Relações Métricas no Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras); Trigonometria (razões trigonométricas); 
Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
QUESTÕES ESPECIFICAS (10 QUESTÕES) 
1. Conceitos básicos de operação de microcomputadores; 2. Conceitos básicos de operação com arquivos 
em ambiente DOS/Windows; 3. Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 4. Conceitos de 
Internet; 4.1. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados a Internet; 4.1 Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 
eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; 5. Conceitos básicos e modos de utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de 
hardware e de software. 

 
CARGO: AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 
Português  (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem;  
Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e 
homônimos;  Tipos de composição textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura 
dissertativa; coesão e coerência textual; descrição objetiva e subjetiva;  Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; 
gíria;  Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica;  
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase;   Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia;   Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final, 
ponto-e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, 
colchete e vírgula; 
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Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos = definidos 
e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução 
adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes 
e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e 
EMPREGO;  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais e complementos nominais;  Termos acessórios da 
oração = aposto; vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das 
palavras que e se; 
Matemática (10 QUESTÔES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão;  
Múltiplos e Divisores – Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC:  
Números Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações,raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas;  Conjuntos Numéricos;  Potenciação e Radiciação;  Porcentagem;  
Juros simples e compostos;  Razão e  proporção - regra de três simples e composta;   Média Aritmética 
Simples e Ponderada;  Progressão Aritmética e Geométrica;  Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais;  Equações, inequações e sistemas do 1º Grau e de 2º  Grau – Raízes, equações completas e 
incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, equações fracionárias,  equações 
biquadradas e irracionais;  Funções polinomiais do 1º e do 2º grau – par ordenado, representação gráfica, 
domínio e imagem:   Função Exponencial;  Função Logarítmica,   Sucessão ou Seqüência,   Estudo das 
Matrizes:  Determinantes;  Sistema Métrico Decimal – Unidades de Comprimento, Unidades de Medidas de 
Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade;  Geometria plana e espacial  – sólidos geométricos, reta e 
segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, comprimento da 
circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes;  Triângulos – Semelhança, Relações Métricas no 
Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras;  Trigonometria – razões trigonométricas;  Questões de 
raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICAS (20 QUESTÕES) 
Lei 5172/66 do Código Tributário Nacional 
Constituição Federal – Art 5º Caput; Arts 145 ao 162 
Código Tributário do Município de Itaquaquecetuba  (Lei Complementar n° 40 de 23/12/1998) 
LEI ORGÁNICA DO MUNCÍPIO de Itaquaquecetuba. 

 
CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO 
Português  (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem;  
Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e 
homônimos;  Tipos de composição textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura 
dissertativa; coesão e coerência textual; descrição objetiva e subjetiva;  Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; 
gíria;  Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica;  
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase;   Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia;   Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final, 
ponto-e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, 
colchete e vírgula; 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos = definidos 
e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução 
adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes 
e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e 
EMPREGO;  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
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Termos integrantes da oração = complementos verbais e complementos nominais;  Termos acessórios da 
oração = aposto; vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das 
palavras que e se; 
Matemática (10 QUESTÔES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão;  
Múltiplos e Divisores – Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC:  
Números Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações,raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas;  Conjuntos Numéricos;  Potenciação e Radiciação;  Porcentagem;  
Juros simples e compostos;  Razão e  proporção - regra de três simples e composta;   Média Aritmética 
Simples e Ponderada;  Progressão Aritmética e Geométrica;  Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais;  Equações, inequações e sistemas do 1º Grau e de 2º  Grau – Raízes, equações completas e 
incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, equações fracionárias,  equações 
biquadradas e irracionais;  Funções polinomiais do 1º e do 2º grau – par ordenado, representação gráfica, 
domínio e imagem:   Função Exponencial;  Função Logarítmica,   Sucessão ou Seqüência,   Estudo das 
Matrizes:  Determinantes;  Sistema Métrico Decimal – Unidades de Comprimento, Unidades de Medidas de 
Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade;  Geometria plana e espacial  – sólidos geométricos, reta e 
segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, comprimento da 
circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes;  Triângulos – Semelhança, Relações Métricas no 
Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras;  Trigonometria – razões trigonométricas;  Questões de 
raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICAS (20 QUESTÕES) 
LEI N.º 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 - Institui o Código de Trânsito Brasileiro 
Obras e sites que abordem: -   Ética profissional. Relações humanas no trabalho. Notícias nacionais atuais 
referentes aos temas sócio-econômico - políticos e esportivos, veiculadas pela imprensa escrita, falada e 
televisiva. -  Noções básicas de Informática. 

 
CARGO: ASSISTENTE DE GESTÃO – FARMÁCIA POPULAR 
Português  (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem;  
Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e 
homônimos;  Tipos de composição textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura 
dissertativa; coesão e coerência textual; descrição objetiva e subjetiva;  Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; 
gíria;  Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica;  
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase;   Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia;   Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final, 
ponto-e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, 
colchete e vírgula; 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos = definidos 
e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução 
adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes 
e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e 
EMPREGO;  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais e complementos nominais;  Termos acessórios da 
oração = aposto; vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das 
palavras que e se; 
Matemática (10 QUESTÔES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão;  
Múltiplos e Divisores – Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC:  
Números Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações,raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas;  Conjuntos Numéricos;  Potenciação e Radiciação;  Porcentagem;  
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Juros simples e compostos;  Razão e  proporção - regra de três simples e composta;   Média Aritmética 
Simples e Ponderada;  Progressão Aritmética e Geométrica;  Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais;  Equações, inequações e sistemas do 1º Grau e de 2º  Grau – Raízes, equações completas e 
incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, equações fracionárias,  equações 
biquadradas e irracionais;  Funções polinomiais do 1º e do 2º grau – par ordenado, representação gráfica, 
domínio e imagem:   Função Exponencial;  Função Logarítmica,   Sucessão ou Seqüência,   Estudo das 
Matrizes:  Determinantes;  Sistema Métrico Decimal – Unidades de Comprimento, Unidades de Medidas de 
Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade;  Geometria plana e espacial  – sólidos geométricos, reta e 
segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, comprimento da 
circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes;  Triângulos – Semelhança, Relações Métricas no 
Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras;  Trigonometria – razões trigonométricas;  Questões de 
raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICAS (20 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais : Rename / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – 4 
ed. ver.- Brasília:Editora do Ministério da Saúde, 2007. 286 p.:il – ( Série B. Textos Básicos de Saúde)  
FARMACOLOGIA CLÍNICA. FUNDAMENTOS DA TERAPÊUTICA RACIONAL. Autor: F Fuchs, L 
Wanmacher Editora: Guanabara Koogan. Edição: 3ª Ano: 2004 Nº de págs: 1074 ... 
Dicionário Terapêutico Guanabara - 14/ED. Dicionário Terapêutico Guanabara - 14/ED. Autor: 
KOROLKOVAS Editora: GUANABARA - 2007/2008 ISBN: 9788527713375 
CÁLCULO DE MEDICAMENTOS EM ENFERMAGEM - EDIÇÃO DE BOLSO / F. Júnior, Klinger; Cunha, 
Márcio André P. nas melhores lojas de ... 
Portaria 344/ 98 . 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
Bibliografia Sugerida:  (40 QUESTÕES) 
De Sá, Jeanete L. Martins – organizadora - “Serviço Social e Interdisciplinaridade” – Cortez Editora  
Martinelli, Maria Lúcia - “Serviço Social Identidade e Alienação” – Cortez Editora  -   
Faleiros, Vicente de Paula - “Metodologia e Ideologia do Trabalho Social” – Cortez Editora – 3ª Edição    
Dias, Maria Luíza - “Vivendo em Família” – Editora Moderna  – 5ª Edição.  – 
Estatuto da Criança e do Adolescente” - Condeca – São Paulo 1999  
Constituição Federal/ Lei Orgânica da Saúde ( LEIS 8080 e 8.142/ 90) -Portaria 399/SUS de 22/02/2006 
Pacto da Saúde- Consolidação do SUS; 
 Cadernos de Serviço Social e Sociedade 39 e 4Proposta de Trabalho, para equipes Multiprofissionais em 
Unidades Básicas e em Ambulatórios de Saúde Mental”- São Paulo 1983  -  Drexel, John - “Criança e 
Miséria” - Editora Moderna – 13ªEdição – 1997  - 
LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social),  
Estatuto do Idoso  Ed. Scala; 
Relatório final da 3ª Conferência Nacional de Saúde Mental, Cuidar SIM, Excluir NÃO  (Conselho Nacional 
de Saúde) –  informações:  www.saude .gov,br. 
Legislação em Saúde Mental (1990-2002) 3ª edição Revista Atualizada Ministério da Saúde  _ Coordenação 
Geral de Documentação (fone  (061) (3152203) , 
Reabilitação Psicossocial no Brasil, 2ª edição – EDITORA  Hucitec;  
Serviço Social e Sociedades, nº s 77, 78 e 79 Editora Cortez 2004; 
Caderno de Serviços Social da Faculdade de Serviços Social  PUC, Campinas 2000, ano 9 nº 16  
Os sete saberes necessários a educação do futuro, Edgar Morum, São Paulo/Brasila-cortes, Unesco 2000, 
Ed. Cortes; 
A família Contemporânea em debate, São Paulo Educação/cortes, 1995, Ed. Cortes;  
Terceiro Setor e a questão Social, São Paulo/cortes, 2002 Montaño. C. Ed. Cortes; 
Educação e Contradição, São Paulo/cortes, autores associados, 1989, Ed. Cortes;   ----- Revista Serviço 
Social e Sociedade, ano XXV, novembro 2004 nº 80 e Política nacional de assistência Social versão oficial 
(encarte) – Revista do Serviço Socialo e Sociedade nº 80 Ed. Cortes;    ------- Serviço Social e Sociedade, 
ano XXVI, nº 81 de março de 2005, Ed. Cortes; 
Legislação Brasileira do Serviço Social –CRESS/2006. 
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BRASIL. Código de Ética do Assistente Social Lei 662/1993- Alterações introduzidas pelas resoluções 
CFESS nº 290/1994 e 293/1994; 
BRASIL. Política Nacional de Assistência Social  / Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a fome 
(site disponível:http: // www mds.gov.br/ institucional/ conselhonacionaldeassistenciasocial)  
 BRASIL. Norma Operacional Básica- NOB-SUAS.  

 
CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Português (15 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto;  Análise semântica (valor que a palavra adquire no contexto, 
sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos); Tipos de composição textual; linguagem denotativa e 
conotativa;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; gíria;  Sílaba 
(separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica); Acentuação 
(acento agudo, circunflexo e grave, regras de acentuação, ocorrência da crase);  Encontro vocálico, encontro 
consonantal e dígrafo;  Ortografia;  Pontuação (Emprego correto do ponto-final, ponto-e-vírgula, ponto-de-
exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, colchete e vírgula); Frases 
(tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação); Classes de palavras;  
Substantivos (tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;); Artigos definidos e 
indefinidos; Adjetivos (classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução adjetiva); 
Verbos (Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes e 
defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo);  Pronomes (pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo);  Numerais (flexão dos numerais e 
emprego);  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios.  Sujeito (tipos de sujeito);    Predicado (tipos 
de predicado);  Complemento verbal e nominal;  Aposto;  Vocativo;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras; 
Matemática (15 QUESTÕES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais (adição, subtração, multiplicação e divisão); 
Múltiplos e Divisores; Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC;  
Números Racionais e sua representação fracionária (a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações, raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas);  Frações Decimais e Números Decimais (propriedades dos Números 
Decimais e operações com Números Decimais); Potenciação e Radiciação Porcentagem;   Juros simples e 
compostos;  Razão e  proporção (regra de três simples e composta);  Progressão Aritmética e Geométrica;  
Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais;  Equações e inequações do 1º Grau e de 2º  Grau 
(Raízes, equações completas e incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, 
equações fracionárias,  equações biquadradas e irracionais, sistema de equações);  Funções do 1º e do 2º 
grau (par ordenado, representação gráfica, domínio e imagem);  Sistema Métrico Decimal (Unidades de 
Comprimento, Unidades de Medidas de Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade);  Geometria (sólidos 
geométricos, reta e segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, 
comprimento da circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes);  Triângulos (Semelhança, 
Relações Métricas no Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras); Trigonometria (razões trigonométricas); 
Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICAS ( 10 QUESTÕES) 
Diretrizes e Bases da Implantação do SUS – Organização da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde  - 
Política Nacional de Saúde. 
Portaria 399/SUS – GM de 22/02/2006 
Constituição da República Federativa do Brasil (Lei n.º 8080 de 9 de setembro de 1990.) – Lei n.º 8142 de 28 
de setembro de 1990.Manual para a Organização da Atenção Básica – Ministério da Saúde. 
Anatomia humana básica - O'Rahilly - Parte 08 - Capítulo 51 (dentes decíduos, permanentes, nomenclatura 
dos dentes); --- - Tratado de Patologia Bucal - Shafer. Hine. Levy - Seção II - Cap. 07 - Cárie dentária - 
Seção V - Cap 15 Doenças periodontais; ------- - Procedimentos preventivos e restauradores - Baratieri/cols - 
Cap. 01 - Cariologia (1.1) - Cap. 02 - Uso do flúor. --------- - Atualização na clínica odontológica - Marco 
Antônio Boltino - Cap. 23 - Doenças periodontais que envolvem crianças e adolescentes; ------- - Endodontia 
(De Deus - 5ª - Edição) - Cap. 07 - Tratamento conservador da polpa dental; -------6 - Dentística - Mondelli - 
Nomenclatura das cavidades.; ---------- - A Quintessência da higiene odontológica (H.Einfeldt) Cap. 02 - 
Esterilização e desinfecção - Cap. 3.(3.5) Estufa e autoclave 

 
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Português (15 QUESTÕES) 
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Leitura, compreensão e interpretação de texto;  Análise semântica (valor que a palavra adquire no contexto, 
sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos); Tipos de composição textual; linguagem denotativa e 
conotativa;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; gíria;  Sílaba 
(separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica); Acentuação 
(acento agudo, circunflexo e grave, regras de acentuação, ocorrência da crase);  Encontro vocálico, encontro 
consonantal e dígrafo;  Ortografia;  Pontuação (Emprego correto do ponto-final, ponto-e-vírgula, ponto-de-
exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, colchete e vírgula); Frases 
(tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação); Classes de palavras;  
Substantivos (tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;); Artigos definidos e 
indefinidos; Adjetivos (classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução adjetiva); 
Verbos (Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes e 
defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo);  Pronomes (pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo);  Numerais (flexão dos numerais e 
emprego);  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios.  Sujeito (tipos de sujeito);    Predicado (tipos 
de predicado);  Complemento verbal e nominal;  Aposto;  Vocativo;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras; 
Matemática (15 QUESTÕES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais (adição, subtração, multiplicação e divisão); 
Múltiplos e Divisores; Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC;  
Números Racionais e sua representação fracionária (a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações, raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas);  Frações Decimais e Números Decimais (propriedades dos Números 
Decimais e operações com Números Decimais); Potenciação e Radiciação Porcentagem;   Juros simples e 
compostos;  Razão e  proporção (regra de três simples e composta);  Progressão Aritmética e Geométrica;  
Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais;  Equações e inequações do 1º Grau e de 2º  Grau 
(Raízes, equações completas e incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, 
equações fracionárias,  equações biquadradas e irracionais, sistema de equações);  Funções do 1º e do 2º 
grau (par ordenado, representação gráfica, domínio e imagem);  Sistema Métrico Decimal (Unidades de 
Comprimento, Unidades de Medidas de Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade);  Geometria (sólidos 
geométricos, reta e segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, 
comprimento da circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes);  Triângulos (Semelhança, 
Relações Métricas no Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras); Trigonometria (razões trigonométricas); 
Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICAS ( 10 QUESTÕES) 
Manual de Planejamento Familiar do Ministério da Saúde. Programa de DST/AIDS da Secretaria de Estado 
da Saúde. Manual do Ministério da Saúde - Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
AIDS e Enfermagem Obstétrica, Heimar de Fátima, Mirian Santos Paiva, Sônia Maria O. de Barros - EPU 
Enfermagem em Obstetrícia - Geraldo Mota de Carvalho – EPU. Programa de Assistência Integral à Saúde 
da Mulher - Manual do Ministério da Saúde. Pré Natal de Alto Risco - Manual do Ministério da Saúde 
Urgências e Emergências Obstétricas - Manual do Ministério da Saúde. Controle de Câncer Cérvico Uterino 
e Mamário - Manual do Ministério da Saúde (Normas e Técnicas). Guia de Vigilância Epidemiológica - 
Manual do Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde/Centro Nacional de Epidemiologia – 2004; 
Normas de Biossegurança/Programa DTS/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde. 
Enfermagem Psiquiátrica Básica - Susan Irving. Enfermagem em Emergências - Julia Ikeda Fortes – EPU; 

Fundamentos de Enfermagem - Júlia Ikeda Fortes e Emília Emi Kavamoto – EPU. Deontologia em 
Enfermagem – EPU. Administração em Enfermagem - Paulino Kaurcgant – EPU. Enfermagens, Cálculos e 
Administração de Medicamentos - Arlete Giovani - Legnar Informática e Editora. Manual de Drogas e 
Soluções - Naíma da Silva Staut, Maria Doris Emmy Menalho Duran, Marta Janete Mulatti Brigatto - EPU 
Norma do Programa Estadual de Imunização/Manual de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde 
2006;Constituição da Republica Federativa do Brasil (Leis 8080 e 8142/90) 
 Portaria 399/SUS de 22/02/2006 GM; 
SUS - Sistema Único de Saúde - Princípios e Diretrizes/Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde 
(Análise Sumária da Constituição do Sistema de Saúde no Brasil). Legislação em Enfermagem - Código de 
Ética de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN). Programa da Criança do Ministério da Saúde. 

 
CARGO: AUXILIAR DE GESTÃO – FARMÁCIA POPULAR 
Português  (10 QUESTÕES) 
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Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem;  
Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e 
homônimos;  Tipos de composição textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura 
dissertativa; coesão e coerência textual; descrição objetiva e subjetiva;  Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; 
gíria;  Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica;  
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase;   Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia;   Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final, 
ponto-e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, 
colchete e vírgula; 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos = definidos 
e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução 
adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes 
e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e 
EMPREGO;  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais e complementos nominais;  Termos acessórios da 
oração = aposto; vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das 
palavras que e se; 
Matemática (10 QUESTÔES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão;  
Múltiplos e Divisores – Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC:  
Números Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações,raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas;  Conjuntos Numéricos;  Potenciação e Radiciação;  Porcentagem;  
Juros simples e compostos;  Razão e  proporção - regra de três simples e composta;   Média Aritmética 
Simples e Ponderada;  Progressão Aritmética e Geométrica;  Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais;  Equações, inequações e sistemas do 1º Grau e de 2º  Grau – Raízes, equações completas e 
incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, equações fracionárias,  equações 
biquadradas e irracionais;  Funções polinomiais do 1º e do 2º grau – par ordenado, representação gráfica, 
domínio e imagem:   Função Exponencial;  Função Logarítmica,   Sucessão ou Seqüência,   Estudo das 
Matrizes:  Determinantes;  Sistema Métrico Decimal – Unidades de Comprimento, Unidades de Medidas de 
Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade;  Geometria plana e espacial  – sólidos geométricos, reta e 
segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, comprimento da 
circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes;  Triângulos – Semelhança, Relações Métricas no 
Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras;  Trigonometria – razões trigonométricas;  Questões de 
raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICAS ( 20 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais : Rename / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – 4 
ed. ver.- Brasília:Editora do Ministério da Saúde, 2007. 286 p.:il – ( Série B. Textos Básicos de Saúde)  
FARMACOLOGIA CLÍNICA. FUNDAMENTOS DA TERAPÊUTICA RACIONAL. Autor: F Fuchs, L 
Wanmacher Editora: Guanabara Koogan. Edição: 3ª Ano: 2004 Nº de págs: 1074 ... 
Dicionário Terapêutico Guanabara - 14/ED. Dicionário Terapêutico Guanabara - 14/ED. Autor: 
KOROLKOVAS Editora: GUANABARA - 2007/2008 ISBN: 9788527713375 
CÁLCULO DE MEDICAMENTOS EM ENFERMAGEM - EDIÇÃO DE BOLSO / F. Júnior, Klinger; Cunha, 
Márcio André P. nas melhores lojas de ... 
Portaria 344/ 98 . 

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CALCETEIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR,  OPERADOR 
DE MÁQUINAS, PEDREIRO,  PINTOR DE PAREDE E SERVENTE DE ESCOLA 
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Português (20 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto;  Análise semântica (valor que a palavra adquire no contexto, 
sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos); Tipos de composição textual; linguagem denotativa e 
conotativa;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; gíria;  Sílaba 
(separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica); Acentuação 
(acento agudo, circunflexo e grave, regras de acentuação, ocorrência da crase);  Encontro vocálico, encontro 
consonantal e dígrafo;  Ortografia;  Pontuação (Emprego correto do ponto-final, ponto-e-vírgula, ponto-de-
exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, colchete e vírgula); Frases 
(tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação); Classes de palavras;  
Substantivos (tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;); Artigos definidos e 
indefinidos; Adjetivos (classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução adjetiva); 
Verbos (Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes e 
defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo);  Pronomes (pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo);  Numerais (flexão dos numerais e 
emprego);  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios.  Sujeito (tipos de sujeito);    Predicado (tipos 
de predicado);  Complemento verbal e nominal;  Aposto;  Vocativo;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras; 
Matemática (20 QUESTÕES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais (adição, subtração, multiplicação e divisão); 
Múltiplos e Divisores; Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC;  
Números Racionais e sua representação fracionária (a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações, raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas);  Frações Decimais e Números Decimais (propriedades dos Números 
Decimais e operações com Números Decimais); Potenciação e Radiciação Porcentagem;   Juros simples e 
compostos;  Razão e  proporção (regra de três simples e composta);  Progressão Aritmética e Geométrica;  
Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais;  Equações e inequações do 1º Grau e de 2º  Grau 
(Raízes, equações completas e incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, 
equações fracionárias,  equações biquadradas e irracionais, sistema de equações);  Funções do 1º e do 2º 
grau (par ordenado, representação gráfica, domínio e imagem);  Sistema Métrico Decimal (Unidades de 
Comprimento, Unidades de Medidas de Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade);  Geometria (sólidos 
geométricos, reta e segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, 
comprimento da circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes);  Triângulos (Semelhança, 
Relações Métricas no Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras); Trigonometria (razões trigonométricas); 
Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 

 
CARGO: BIÓLOGO 
Bibliografia Sugerida (40 QUESTÕES) 
AMABIS, J. M, MARTHO G. R. – Conceitos de Biologia (Volumes 1, 2 e 3). São Paulo: Moderna, 2001. 
BARNES, R.D.; RUPPERT, E.E. Zoologia dos Invertebrados. São Paulo. Roca, 1994. 
GUYTON, A. C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 1997. 
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO,J. Histologia Básica. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 1995. 
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 1997. 
MANUAL Global de Ecologia: o que você pode fazer a respeito da crise do meio ambiente. São Paulo. 
Global, 1997. 
PELCZAR JR., M. et al. Microbiologia – conceitos e aplicações. São Paulo. Makron Books do Brasil, 1996. v 
1 e 2. 
PESSOA, S.B.; MARTINS, A. V. Parasitologia Médica. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 1982 
POUGH, F.H. et alii. A Vida dos Vertebrados. São Paulo. Atheneu, 1993. 
 
CARGO: BIOMÉDICO 
Bibliografia Sugerida (40 QUESTÕES) 
Título: Hematologia e Hemoterapia  FUNDAMENTOS DE MORFOLOGIA , FISIOLOGIA, PATOLOGIA E 
CLINICA.  AUTOR: VERRASTRO, THEREZINHA  assunto: hematologia, fisiologia, patologia, medicina.  
editor:atheneu  ed.1a       ano 2005.- Título: Microbiologia, Medicina e Imunologia  AUTOR: JAWETZ, 
ERNEST  assunto: imunologia, microbiologia  editor:artmed  ed 7o  ano 2005. - Título: PARASITOLOGIA 
HOMANA E SEUS FUNDAMENTOS GERAIS  AUTOR: NEVES EDITOR: ATHENEU  ANO 2003 - Título: 
bases da biol. celular e molecular  AUTOR: ROBERTO EDUARDO   EDITOR: GUANABARA KOOGAN    4ª 
ED 2006  - Título: APLICAÇÕES CLÍNICAS DOS DADOS LABORATORIAIS  AUTOR: RAVEL  EDITOR: 
ATHENEU  ANO 6ª ED. 1997. - Título: técnicas aplicadas ao laboratório clínico  autor: oliveira lima  
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EDITOR: GUANABARA KOOGAN. - Título: bioquímica aplicada ao clínico  autor: Oliveira Lima  editor: 
Guanabara koogan. 

 
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Constituição da República Federativa do Brasil; Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990; Lei nº 8142 de 28 
de setembro de 1990; Manual para organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde;www.saude.gov.br. 
Emenda Constitucional nº 9/ Norma Operacional Básica do Sistema ( NOB-SUS ) 01/96- ( NOAS-SUS/2002 
) . 
Portaria 399/SUS  de 22/02/2006–Pacto pela  Saúde- Consolidação do SUS e suas diretrizes. 
Normas do Programa de Imunização (Secretaria de Estado da Saúde) 2006 
 Epidemiologia & Saúde − Roquayrol M. Z., Noromar Fº. A. − 1º Ed., Medsi, 1999 
ALVARES, L.C., TAVANO, O. Curso de Radiologia 3 ª ed. - Santos,1993 
ANDRADE, E.D. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 1ª ed - Artes Médicas, 1999 
BOTTINO, M.A., FELLER,C. Atualização na Clínica Odontológica. 1992. 
CARRANZA. Periodontia Clínica de Glickman. 5 ª ed. Interamericana, 1983. 
CHAVES, M. Odontologia Social. 3 ª ed. 1986.  
FERREIRA, F. V., Ortodontia − Diagnóstico E Planejamento Clínico, 1997. GONÇALVES, E.N.A., 
FELLER,C. Atualização na Clínica Odontológica. 1998. 
GUEDES PINTO,A.C. Odontopediatria. 5ª ed., Santos, 1995. 
LASCADA, N. T., Compêndio Terapêutico Periodontal, Ninon Huglette Moussalli, 1994. 
MARZOLA, C. Anestesiologia. 1ª ed., Pancast, 1992.  
TOMMASI, A. F., Diagnóstico em Patologia Bucal, 1998. 
 
CARGO: DIGITADOR 
Português (15 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto;  Análise semântica (valor que a palavra adquire no contexto, 
sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos); Tipos de composição textual; linguagem denotativa e 
conotativa;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; gíria;  Sílaba 
(separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica); Acentuação 
(acento agudo, circunflexo e grave, regras de acentuação, ocorrência da crase);  Encontro vocálico, encontro 
consonantal e dígrafo;  Ortografia;  Pontuação (Emprego correto do ponto-final, ponto-e-vírgula, ponto-de-
exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, colchete e vírgula); Frases 
(tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação); Classes de palavras;  
Substantivos (tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;); Artigos definidos e 
indefinidos; Adjetivos (classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução adjetiva); 
Verbos (Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes e 
defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo);  Pronomes (pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo);  Numerais (flexão dos numerais e 
emprego);  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios.  Sujeito (tipos de sujeito);    Predicado (tipos 
de predicado);  Complemento verbal e nominal;  Aposto;  Vocativo;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras; 
Matemática (15 QUESTÕES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais (adição, subtração, multiplicação e divisão); 
Múltiplos e Divisores; Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC;  
Números Racionais e sua representação fracionária (a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações, raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas);  Frações Decimais e Números Decimais (propriedades dos Números 
Decimais e operações com Números Decimais); Potenciação e Radiciação Porcentagem;   Juros simples e 
compostos;  Razão e  proporção (regra de três simples e composta);  Progressão Aritmética e Geométrica;  
Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais;  Equações e inequações do 1º Grau e de 2º  Grau 
(Raízes, equações completas e incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, 
equações fracionárias,  equações biquadradas e irracionais, sistema de equações);  Funções do 1º e do 2º 
grau (par ordenado, representação gráfica, domínio e imagem);  Sistema Métrico Decimal (Unidades de 
Comprimento, Unidades de Medidas de Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade);  Geometria (sólidos 
geométricos, reta e segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, 
comprimento da circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes);  Triângulos (Semelhança, 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 

 43

Relações Métricas no Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras); Trigonometria (razões trigonométricas); 
Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICAS (10 QUESTÕES) 
1. Conceitos básicos de operação de microcomputadores; 2. Conceitos básicos de operação com arquivos 
em ambiente DOS/Windows; 3. Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office; 4. Conceitos de 
Internet; 4.1. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados a Internet; 4.1 Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio 
eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; 5. Conceitos básicos e modos de utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de 
hardware e de software. 

 
CARGO: ENFERMEIRO 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
A Enfermagem em Pediatria e Puericultura, Edilza Maria R. Schiinitz, Livraria Atheneu - 1989 
Manual de Enfermagem em Pediatria, Jane Isabel Biehl, Beatriz Seblen Ojeda, Terezinha Perin 
Elizabete Moreira da Silva, Editora Médica e Científica Ltda. – 1992   -- Enfermagem Pediátrica, Maria da 
Graça Corso da Motta, Neusa Roque, Silvia Rossi – 1990  -  Cartilha de Amamentação.......doando amor, 
Jayme Murahovschi, Ernesto Teixeira do Nascimento, Keiko Miyasaki Teruya, Laís Graci dos Santos Bueno, 
Paulo Eduardo Almeida Baldin  --  Sergio C. Kabbach, Almed Editora e Livraria Ltda. - 1997 
AIDS e Enfermagem Obstétrica, Heimar de Fátima Marin, Mirian Santos Paiva, Sonia Maria Oliveira de 
Barros, E-P-U- - 1991  ---   Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher, Controle de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST), Manual do Ministério da Saúde  -  Urgências e Emergências maternas, 
Manual do Ministério da Saúde  -   Pré-Natal de Alto Risco, Manual do Ministério da Saúde 
Pré-Natal de Baixo Risco, Manual do Ministério da Saúde  -   Controle do Câncer Cérvico-Uterino e de 
Mama, Normas e Manuais Técnicos do Ministério da Saúde  -   Programa DST / AIDS, Secretaria do Estado 
da Saúde  --   Guia de Vigilância Epidemiológica, Ministério de Saúde, Fundação Nacional da Saúde 
Centro Nacional Epidemiológica, 2004   -    Enfermagem em Doenças Transmissíveis, E.P.U.  -  Normas de 
Biossegurança, Programa DST / AIDS da Secretaria do Estado da Saúde  -  Recomendações para a 
Redução da Transmissão Vertical – AIDS, Programa DST / AIDS da Secretaria do Estado da Saúde  -   
Manual de Planejamento Familiar do Ministério da Saúde    --   Administração em Enfermagem, Editora São 
Camilo - CEDAS 
Administração em Enfermagem, Paulino Kurcgant, E-P-U  -  Enfermagem em Emergências, Julio Ikeda 
Fodes, E-P-U  -   Bioética e Saúde, Christian de Paul de Barchifontaine    -  Leocir Pessini, Ademar Rover, 
CEDAS - Centro São Camilo de Desenvolvimento em Administração de Saúde  -  Fundamento de 
Enfermagem, Julio Ikeda Fodes, Emílio Emi Kawamoto --  Enfermagem, Cálculos e Administração de 
Medicamentos, Arlete Giovani, Legnar Informática e Editora  -  Manual de Drogas e Soluções, Naima da 
Silva Staut, Maria Dorys Emmy Menacho Durán, Marta Janete Mulatti Bri gano  -  Procedimentos Básicos de 
Enfermagem, Deptos- de Enfermagem do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Ciências Médicas da 
Unicamp, Atheneu  --   Moderna Prática de Enfermagem, Brunner / Suddadh, Editora Interamericana 
Norma de Programa Estadual de Imunização, Manual de Vacinação da Secretaria do Estado da Saúde, 
2002 
SUS - Sistema Único de Saúde - Princípios e Diretrizes, Manual do Ministério da Saúde  --  Contribuição à 
Implantação do SUS, E. S. Almeida, Faculdade de Saúde Pública da USP - Dezembro/95  --  Saúde e 
Cidadania a Implantação do SUS, Arthur Chioro, A. Scas/96  --  
 NOAS, Norma Operacional Da  Assistência  - Ministério da Saúde ---  Política Nacional de Saúde, Análise 
Sumária da Constituição do Sistema de Saúde no Brasil www.saude.gov.br 
TANNURE, Meire Chucre; GONÇALVES, Ana Maria Pinheiro- Sistematização da Assistência de 
Enfermagem !ª edição- Editora LAB.2002. 
CALIL, Ana Maria; PARANHOS, Wana Yeda .O Enfermeiro e as Situações de Emergência-Ed. Atheneu- 1ª 
edição/ 2007. 
BRUNNER por NETTINA, Sandra M. Prática de Enfermagem- volumes 1,2 e 37ª edição/ Guanabara 
Koogan; 
 
CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA 
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Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Constituição Federal 1988 ( Leis 8080 e 8142/90) Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional 
Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela 
Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. 
www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
Norma do Programa Estadual de Imunização/ Manual de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde-2006 
 TANNURE, Meire Chucre; GONÇALVES, Ana Maria Pinheiro- Sistematização da Assistência de 
Enfermagem !ª edição- Editora LAB.2002. 
CALIL, Ana Maria; PARANHOS, Wana Yeda .O Enfermeiro e as Situações de Emergência-Ed. Atheneu- 1ª 
edição/ 2007.  
BRUNNER por NETTINA, Sandra M. Prática de Enfermagem- volumes 1,2 e 37ª edição/ Guanabara 
Koogan; 
Manual de Enfermagem em Pediatria, Jane Isabel Biehl, Beatriz Seblen Ojeda, Terezinha Perin Enfermagem 
em Emergências, Julio Ikeda Fodes, E-P-U  -   Bioética e Saúde, Christian de Paul de Barchifontaine    -  
Leocir Pessini, Ademar Rover, CEDAS - Centro São Camilo de Desenvolvimento em Administração de 
Saúde  -  Fundamento de Enfermagem, Julio Ikeda Fodes, Emílio Emi Kawamoto --  Enfermagem, Cálculos 
e Administração de Medicamentos, Arlete Giovani, Legnar Informática e Editora  -  Manual de Drogas e 
Soluções, Naima da Silva Staut, Maria Dorys Emmy Menacho Durán, Marta Janete Mulatti Bri gano  -  
Procedimentos Básicos de Enfermagem, Deptos- de Enfermagem do Hospital das Clínicas e da Faculdade 
de Ciências Médicas da Unicamp, Atheneu  --   Moderna Prática de Enfermagem, Brunner / Suddadh, 
Editora Interamericana; 
Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher, Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST), Manual do Ministério da Saúde  -  Urgências e Emergências Maternas, Manual do Ministério da 
Saúde -  Pré-Natal de Alto Risco, Manual do Ministério da Saúde 
Pré-Natal de Baixo Risco, Manual do Ministério da Saúde  -   Controle do Câncer Cérvico-Uterino e de 
Mama, Normas e Manuais Técnicos do Ministério da Saúde  -   Programa DST / AIDS, Secretaria do Estado 
da Saúde  --   Guia de Vigilância Epidemiológica, Ministério de Saúde, Fundação Nacional da Saúde/2004 
Normas de Biossegurança, Programa DST / AIDS da Secretaria do Estado da Saúde  -  Recomendações 
para a Redução da Transmissão Vertical – AIDS, Programa DST / AIDS da Secretaria do Estado da Saúde  
e Moreira da Silva, Editora Médica e Científica Ltda. – 1992 
    
CARGO: FARMACÊUTICO 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
Farmacologia aplicada – Zanini -  Oga. 
 Interações medicamentosas – Almir Fonseca  - 
 Farmacotécnica – João S. Cimino, João Helou Cláudio Daffre.. 
 Guia pratico de farmácia magistral – Anderson de Oliveira Ferreira. Portaria  n.º 344/98 – SUS/MS de 
12/maio/1998  -  Lei Federal n.º 9.787  e Resolução 391/99. Resolução SS – 33  – Lei Federal n.º 6,360/76, 
Decreto     Federal 79.094/1977. Portaria CVS – 12 . Lei n.º 5.991. Decreto n.º 74.170 de 10/06/1974. 
Farmacopéia Brasileira. Ed. Atheneu- 1998. 
Farmacopéia Americana. USP 28 / NF 23; 2005.  
KOROLKOVAS, A. Análise Farmacêutica- Ed. Guanabara Dois- 1984. 
PRISTA, L.N.  ALVES,A.C., MORGADO, R. Tecnologia Farmacêutica. 5ª edição Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkean; 1995. 3v; 
STORPIRTS,S. Biofarmacotécnica :- fundamentos de biodisponibilidade, bioequivalência, dissolução e 
intercambialidade de medicamentos genéricos. São Paulo. Divisão de Biblioteca e Documentação do 
Conjunto de Químicas da USP; 1999 
 ANVISA – Departamento de controle de Farmácia do Ministério da Saúde   (www.anvisa.gov.br)  -  
Bioquímica Clínica – Alan Gow & ET AP & Denis, St J. O Reilly & Robat  A. Cowan – Guanabara koogan;  
FARMACOLOGIA CLÍNICA. FUNDAMENTOS DA TERAPÊUTICA RACIONAL. Autor: F Fuchs, L 
Wanmacher Editora: Guanabara Koogan. Edição: 3ª Ano: 2004 Nº de págs: 1074 ... 
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Dicionário Terapêutico Guanabara - 14/ED. Dicionário Terapêutico Guanabara - 14/ED. Autor: 
KOROLKOVAS Editora: GUANABARA - 2007/2008 ISBN: 9788527713375 
CÁLCULO DE MEDICAMENTOS EM ENFERMAGEM - EDIÇÃO DE BOLSO / F. Júnior, Klinger; Cunha, 
Márcio André P. nas melhores lojas de ... 
Portaria 344/ 98 . 

 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
Código de Ética do Fisioterapeuta; 
 José Rubens Ribelatto e Sílvio Paulo Batone. 2ª edição. Ed. Manole para uma ação preventiva e Brasília 
/MS. 
Diagnóstico Diferencial em Fisioterapia. Catherine C. Goodman e colaboradoras. 3ª edição. Ed. Guanabara 
Koogan. 
Fisioterapia no Brasil: Fundamentos para uma ação preventiva e perspectivas profissionais; 2ª edição. Ed. 
Manole. 
Recursos Terapêuticos em Fisioterapia. Chad Starkey. Ed. Manole 
Fisioterapia na Ortopedia e Medicina do Esporte - James A. Gouíd; 
Tratado de Medicina Física e Reabilitação, 3ª edição . 1986, Frederic J. Kottke, G. Keith Stillwell, Justus F . 
Lehmann. Editora Manole 
Propedêutica Neurológica Básica- Wilson Luis Sanvito; 1996. Reimpressão - Editora Atheneu. 
Medicina de Reabilitação - Princípios e Prática. Volumes 1e2; Joel A. Delisa - Editora Manole. 1992. 
Fisioterapia – Avaliação e Tratamento, 2ª Edição – 1993, Susan B. U'sullivan, Thomas J. Schimitz Cash 
 Neurologia para Fisioterapeutas, 4ª Edição. 1987, Patricia A. Downie. Editora Panamericana 
Manual para Organização da Atenção Básica (SUS) SITE www.saude.gov.br 
 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO  
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
Felício, C.M. (1999). Fonoaudiologia Aplicada a Casos Odontológicos - Motricidade Oral e Audiologia.   -   
Boone, D. R. & Mc Farlane, S.C.. A Voz e a Terapia Vocal.   -  Kudo, Marcondes, Lins, & col.. Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional em Pediatria.   -  Santos, T. M. M. & Russo, I.C.P. (1988). A Pratica da 
Audiologia Clínica.   -  Santos, T. M. M. & Russo, I.C.P. . Audiologia Infantil. - Greene, M.C.L.. Distúrbios da 
Voz.  - Azevedo, M.F. & Vieira, R.M. & Vila Nova, L.C.P.. Desenvolvimento Auditivo de Crianças Normais e 
de Alto Risco.   -  Sociedade Brasileira de Audiologia. Atualização em Voz, Linguagem, Audição e 
Motricidade Oral.   --  Ferreira, L.P. (1990). O Fonoaudiólogo e a escola.   -  Servilha, A.E. & Jesus, M.H.F. & 
Santos, R.N.P. & col. Fonoaudiologia em Serviço Público - Relato de Experiências.; Frota, Silvana -  
Fundamentos em fonoaudiologia/Audiologia – Guanabara Koogan, 1998. 
Uma visão Compreensiva na Prática Fonoaudiológica: A influência da Alimentação-Irene Marchesan;  -   O 
Atraso de Linguagem como Fator Casual dos Distúrbios de Aprendizagem – Cupello,  -  A Gagueira (Teoria 
e Tratamento) Jakubovicz;   - Distúrbios de Leitura e Escrita – Teoria e Prática, Maria Tereza Mazorra dos 
Santos e Ana Luíza Gomes Pinto Navas;    -  A Aplicação do Mascaramento em Audiologia, Kátia de 
Almeida/Ieda Chaves/  Pacheco Russo/ Teresa Maria Momensohn –Santos –Ed. Lovise;  Código de Ética do 
Conselho de Fonoaudiologia   
 
CARGO: GERENTE DE FARMÁCIA POPULAR 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
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Relação Nacional de Medicamentos Essenciais : Rename / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – 4 
ed. ver.- Brasília:Editora do Ministério da Saúde, 2007. 286 p.:il – ( Série B. Textos Básicos de Saúde)  
FARMACOLOGIA CLÍNICA. FUNDAMENTOS DA TERAPÊUTICA RACIONAL. Autor: F Fuchs, L 
Wanmacher Editora: Guanabara Koogan. Edição: 3ª Ano: 2004 Nº de págs: 1074 ... 
Dicionário Terapêutico Guanabara - 14/ED. Dicionário Terapêutico Guanabara - 14/ED. Autor: 
KOROLKOVAS Editora: GUANABARA - 2007/2008 ISBN: 9788527713375 
CÁLCULO DE MEDICAMENTOS EM ENFERMAGEM - EDIÇÃO DE BOLSO / F. Júnior, Klinger; Cunha, 
Márcio André P. nas melhores lojas de ... 
Portaria 344/ 98 . 
 
CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
Princípios de Eletrocardiografia Clínica − Mervin J. Goldman − Editora Guanabara Koogan.  - O 
Eletrocardiograma − Enéas Ferreira Carneiro − Editora Ateneu. -  O Coração − Artéria e Veias − Hurst, 
Logue, Schlant e Wenger − Editora Guanabara Koogan; - Cecil – Tratado de Medicina interna -Guanabara 
Koogan (2001); II Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia/ Consensos.  (www.cardiol.br.consenso)   
-  Medicina Interna,  HARRISON      
Medicina Ambulatorial : Condutas Clínicas em Atenção Primária- Bruce Duncan- Maria Inês Schmidt-Elsa 
Giugliani. 
Guia Brasileiro de Epidemiologia (FUNASA/ Centro Nacional de Epidemiologia/ MS). Brasília/ MS-1998 
BRASIL. FUNASA/MS. Guia de Vigilância Epidemiológica. Brasília/MS.2002.( www.funasa.gov.br) 
 
CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO PLANTONISTA 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
Atualização Terapêutica – Prado e Cintra   -   Tratado de Medicina Interna vol, 1 2  - Harison – Guanabara 
Koogan 12ª edição,    -  Tratado de Medicina – Cecil – 21ª edição 2001 – Guanabara Koogan RJ  -  Cirurgia 
Geral – Kallas.   Medicina Ambulatorial – Duncan 2006. 
Cope, Z - Diagnostico Precoce do Abdômen Agudo, RJ Ateneu, 1976  
Schwartz, Princípios da cirurgia – 7º edição -2000  
Moraes, Irany N - Tratado de Clinica Cirúrgica 1º Edição Roca. 
Cecil. Tratado de Medica Interna 
Cintra do Prado, Jairo Ramos, Ribeiro - Atualização Terapeutica  
Projeto Diretrizes AMB – CFM WWW.projetodiretrizes.org.br 
Constituição Federal (art. 196 a 200) 
Lei 8080/90, Lei 8142/90,  
Código de Ética Medica 
Manual de Urgências em Pronto Socorro _ aut. Erazo, Baccarini, Starling – 8ª edição 2006 –Guanabara 
Koogan 
Guia Prático para ACLS – Aut. Teimmerman, Gonzáles, Quirisi – 1ª ed. Editora Manole – 2008 
Emergências Clínicas – Abordagem Prática – aut. Martins – FMUSP – 3ª ed. 2007 –Editora Manole. 
 
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
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Tratado de Medicina Interna- CECIL- 21ª edição/ 2001 Ed. Guanabara Koogan 
Medicina Interna – Harison – vol 1 e 2 – 12ª edição – editora Guanabara Koogan 
Atualização Terapêutica – F.Cintra do Prado -2003 Ed. Artes Médicas 
Medicina Ambulatorial- condutas médicas na atenção primária. DUNCAN, Bruce B., SCHMIDT, Maria Inês., 
GIUGLIANI, Elsa R. J.- 3ª edição. Ed.Artmed -2006 
Medicina Interna- HARRISON 
IV Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial (2002), disponível no site da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia – www.cardiol.br e no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia – www.sbn.org.br 
III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias (2001) site: www.cardiol.br 
Consenso Brasileiro sobre Diabetes- diagnóstico e classificação do DM tipo II (2001), disponível no site 
www.diabetes.org.br 
Normas do Programa de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde. 
 
CARGO: MÉDICO CLÍNICO PLANTONISTA 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
Tratado de Medicina Interna – Cecil – 21ª edição  (2001) -  editora Guanabara Koogan  -  2 -  Atualização 
Terapêutica – F. Cintra do Prado – 2003 – Editora Artes Médicas – 3 - IV  Diretrizes Brasileira de 
Hipertensão Arterial  (2002), disponível no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia  (www.cardiol.br) E no 
site da Sociedade Brasileira de Nefrologia (www.sbn.org.br) -  4 – III Diretrizes Brasileiras sobre dislipidemias 
(2001) – disponível no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia   5 – Consenso Brasileiro sobre Diabetes 
– Diagnóstico e classificação do DM e tratamento do Dm tipo II (2001) , disponível no site da Sociedade 
Brasileira de Diabetes (www. Diabetes.org.. BR) – Manual de Urgências em Pronto Socorro- Marcio Julio 
Baccarini Pirres, Ed. Médici- 7ª edição-2002;  -  Pronto Socorro-Fisiopatologa, Diagnóstico e Tratamento- 
Felipe Junior, José de – 2ª edição 1990; Primeiros Socorros- Um Manual Prático- Jonh Cook Lane. 
Manual de Urgências em Pronto Socorro _ aut. Erazo, Baccarini, Starling – 8ª edição 2006 –Guanabara 
Koogan 
Guia Prático para ACLS – Aut. Teimmerman, Gonzáles, Quirisi – 1ª ed. Editora Manole – 2008 
Emergências Clínicas – Abordagem Prática – aut. Martins – FMUSP – 3ª ed. 2007 –Editora Manole. 

 
CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
Dermatologia, Sebastião de Almeida Sampaio, Evandro A Rivitti, 2ª Ed., São Paulo−SP, Artes Médicas, 
2.000.   
Dermatologia, Ruben David Azulay, 2ª ed., Rio de Janeiro−RJ, Ed. Guanabara, Koogan S.A., 1.997.  -  
Manual de Dermatologia, Luiz Carlos Cucé, Cyro Festa Neto; Livraria Atheneu Ed., Rio de Janeiro−R.J., 
1.990.   
Tratado de Medicina Interna – Cecil – 21ª edição  (2001) -  editora Guanabara Koogan 
 Medicina Interna – Harison –12ª edição editora Guanabara Koogan 
Medicina Ambulatorial- Condutas na Atenção Primária- DUNCAN; Bruce e colaboradores/ 3ª edição- Artmed-
2006 
BRASIL. Ministério da Saúde/ FUNASA/. Guia de Vigilância Epidemiológica. 5ª edição. Brasília/ MS 2002. 
Site: www.funasa.gov.br 
Dermatologia Clínica – Autor Sampaio. 
 
CARGO: MÉDICO DO TRABALHO 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
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Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
Patologias do Trabalho – Algranti, E. – Capitani, E. M. de Bagatin – Editora Atheneu – RJ 
Tratado de Medicina Interna - Humel Lafayete Cecil. 
  Manual de normas e procedimentos técnicos para a vigilância da saúde do trabalhador. – Secretaria de 
Estado da Saúde - Bensouussan, Eddy 
 Manual de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho – Editora Atheneu – São Paulo - Burgess, Willian 
Identificação de possíveis riscos à Saúde do Trabalhador nos diversos Processos Industriais – Ergo Editora 
Ltda, Belo Horizonte MG.  - Cincura, Jose 
 Guia Prático de Ergonomia – Comepi _ Belo Horizonte, MG.   - Fundacentro – Curso de Medicina do 
Trabalho – Fundacentro – São Paulo SP - Fundacentro - Revista Brasileira de Saúde Ocupacional – SÃO 
PAULO SP - Waldron, H.A.  
 Conceitos Básicos em Medicina Ocupacional – Andrei Editora Ltda – São Paulo SP 
 Mendes, René – Patologia do Trabalho – Editora Atheneu Ltda- Rio de Janeiro RJ 
 Mendes, René – Medicina do Trabalho e Doenças Profissionais – Savier Ltda São Paulo SP 
 Ministério do Trabalho- Normas Regulamentadoras de Higiene e Segurança do Trabalho  –Brasília, DF – 
Vieira, Sebastião Ivone – Manual de Saúde e Segurança do Trabalho – Mestra Editora - Florianópolis SC. 

 
CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
Tratado de Ginecologia − Febrasgo − Ed. 2000 − Ed. Revinte - Tratado de Obstetrícia − Febrasgo −. 2000 − 
Ed. Revinte  
 Manual do Programa de Assistência integral à Saúde da Mulher − Ministério da Saúde –   Assistência Pré-
Natal (Manual técnico), Ministério da Saúde, 2000  -   Pré-Natal de alto risco (Manual técnico) Ministério da 
Saúde, 2000   
 Diagnóstico e Terapêutica em ginecologia − Piato - Tratado de Ginecologia − Novak - Obstetrícia Normal e 
Patológica − 2º ed. Ed. Savier  
 Tratado de Obstetrícia − Jorge de Resende. 
  Manual de Controle e Condutas nas Doenças Sexualmente Transmissíveis (Abordagem Sindrômica) - 
Ministério da Saúde (www.saude.gov.br) 
 
CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
M., Ropper A M. Neurologia, 6ª Ed., RJ, 1998 -  Cecil R. L., Bennet J. C., Plum F. Cecil Tratado de Medicina 
Interna 21 ª ed., Guanabara − Koognan, RJ. 2001 2v.  - Sanvito W. L., Propedêutica Neurológica Básica. SP, 
Atheneu, 1996.  - Cambier J., Masson M. Dchen H. Manual de Neurologia, 9ª ed., R.J., Medsi, 1999 -    Melo 
Souza SE. Tratamento das doenças neurológicas. RJ., Guanabara − Koogan, 2000.  - Gagliardi RJ, 
Tratamento da fase aguda dos AVC. SP. Lemos editorial, 2000.  - Gagliardi RJ. Reimão R. Clinica 
Neurológica SP. Lemos Editora, 1998. 
 
CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
J, Crawford Adams - Manual de Fraturas Medicas 
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Lopes, Mario - Emergências Medicas 
Filipe Lima - Condutas em Trauma 
Cecil. Tratado de Medica Interna  
Cintra do Prado, Jairo Ramos, Ribeiro - Atualização Terapeutica  
Projeto Diretrizes AMB – CFM WWW.projetodiretrizes.org.br 
Constituição Federal (art. 196 a 200) 
Lei 8080/90, Lei 8142/90  
Código de Ética Medica 
Manual de Urgências em Pronto Socorro _ aut. Erazo, Baccarini, Starling – 8ª edição 2006 –Guanabara 
Koogan 
Guia Prático para ACLS – Aut. Teimmerman, Gonzáles, Quirisi – 1ª ed. Editora Manole – 2008 
Emergências Clínicas – Abordagem Prática – aut. Martins – FMUSP – 3ª ed. 2007 –Editora Manole. 
 
CARGO:  MÉDICO OTORRINOLARINGOLOTISTA 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
HUNGRIA, H. − Otorrinolaringologia. 6ª ed., Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1.991.  LOPES Filho, O., 
Campos, C. A. H. − Tratado de Otorrinolaringologia. São Paulo, Ed. Roca, 1.994. MINITI, A., Bento, R. F., 
Butugan, O. − Otorrinolaringologia Clínica e Cirúrgica. São Paulo, Livraria Atheneu Ed., 1.993.  - Ganança, 
Mauricio Malavas. Vertigem tem Cura? - Manual Merck de Medicina-15ª edição, -- Montgomery, Willian w. - 
Sugery of The upper Respiratory Sistem.  -- The Merck Manual- 17ª edição; - Uemura, et.all – Examen 
Otoneurologico.  --  Manual de Otorrinolaringologia, HUNGRIA, Helio. 
DUNCAN, Bruce B., Schimidt, Maria Inês, Giugliani, Elsa – Medicina Ambulatorial, condutas clínicas em 
Atenção Primária. 3ª edição-2006 
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica (FUNASA/MS) 5ª edição. Brasília.2002 
Guia Brasileiro de Vigilância Epidemiológica (FUNASA/ Centro Nacional de Epidemiologia/ MS) 1998 

 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
MURAHOVISCHI, J. − Pediatria − Diagnóstico e tratamento − 5 ª ed. − 1.998    - MARCONDES, E. − 
Pediatria Básica − 8ª ed.,  1.991.  - DUNCAN, B. BRUCE, SCHIMIDT, MARIA INÊS e GIUGLIANI, R. J. 
ELSA, e Colaboradores Medicina Ambulatorial − Conduta clínica em Atenção Primária, Ed. Artes Médicas, 
1996, 2ª ed.,  -----  NELSON,, BHERMEAN, KLIGMAN e ARVIN, Tratado de Pediatria, 15º Edição , Ed. 
Guanabara Koogan. 
Guia de Vigilância Epidemiológica (FUNASA/MS) 5ª edição.2002 

 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
Murahovschi, Jayme - Emergencias em Pediatria  
Nelson, Tratado de Pediatria  
Werter Brunow de Carvalho – Emergência e Terapia Intensiva Pediátrica 
Urgencia em Crianca?????? 
Projeto Diretrizes AMB – CFM WWW.projetodiretrizes.org.br 
Constituição Federal (art. 196 a 200) 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 

 50

Lei 8080/90, Lei 8142/90,  
Código de Ética Medica 
Manual de Urgências em Pronto Socorro _ aut. Erazo, Baccarini, Starling – 8ª edição 2006 –Guanabara 
Koogan 
Guia Prático para ACLS – Aut. Teimmerman, Gonzáles, Quirisi – 1ª ed. Editora Manole – 2008 
Emergências Clínicas – Abordagem Prática – aut. Martins – FMUSP – 3ª ed. 2007 –Editora Manole. 

 
CARGO: MÉDICO RADIOLOGISTA 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
Noveline, Robert A - Radiologia Clinica – Emergencias –Trauma 
LIVRO NORMAL DE RAIO-X 
Harrison, Princípios da Medicina Interna 
Cecil. Tratado de Medica Interna 
Cintra do Prado, Jairo Ramos, Ribeiro - Atualização Terapeutica  
Projeto Diretrizes AMB – CFM WWW.projetodiretrizes.org.br 
Constituição Federal (art. 196 a 200) 
Lei 8080/90, Lei 8142/90,  
Código de Ética Medica 

 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
BIER, O. Microbiologia e Imunologia, São Paulo, Ed. Melhoramentos, 1990, 1234p. 
CORRÊA, W.M., CORRÊA, C.N.M Enfermidades Infecciosas dos Animais Domésticos, 2 ed., Rio de Janeiro, 
Ed. Médica e Científica, 1992, 843p.   --  FORATTINI, O.P. Epidemiologia Geral, Ed. Artes Médicas, 1980, 
259p.  -- FREITAS, M.G. Helmintologia Veterinária, Belo Horizonte, Ed. Rabelo & Brasil, 1976, 394p.  -  
FREITAS, M. G., COSTA, H.M.A, COSTA, J.O., ILDE, P., Entomologia e Acarologia Médica e Veterinária, 6 
ed., Belo Horizonte, Ed. Gráfica, 1982, 253p.  -  LESER, W., Elementos de Epidemiologia Geral, Ed. USP  -  
PARDI, M.C, SANTOS, I.F., SOUZA, E.R., PARDI, H.S., Ciência, Higiene e Tecnologia da Carne, Ed. UFG, 
VI, 1995, 586p.  -  PARDI, M.C, SANTOS, I.F., SOUZA, E.R., PARDI, H.S., Ciência, Higiene e Tecnologia da 
Carne, Ed. UFG, VII, 1996, 1109p.   -  PESSOA, S.B, MARTINS, A.V., Parasitologia Médica, 11 ed., Ed. 
Guanabara Koogan, 1992, 871p.  -  RIEDEL, G. Controle Sanitário dos Alimentos. São Paulo, Livraria 
Atheneu, 1992, 320p. 
Guia Brasileiro de Vigilância Epidemiológica (FUNASA/ Centro Nacional de Epidemiologia/ MS) 1998 

 
CARGO: MOTORISTA; MOTORISTA DE AMBULÂNCIA E MOTORISTA DE CAMINHÃO 
Português (15 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto;  Análise semântica (valor que a palavra adquire no contexto, 
sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos); Tipos de composição textual; linguagem denotativa e 
conotativa;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; gíria;  Sílaba 
(separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica); Acentuação 
(acento agudo, circunflexo e grave, regras de acentuação, ocorrência da crase);  Encontro vocálico, encontro 
consonantal e dígrafo;  Ortografia;  Pontuação (Emprego correto do ponto-final, ponto-e-vírgula, ponto-de-
exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, colchete e vírgula); Frases 
(tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação); Classes de palavras;  
Substantivos (tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;); Artigos definidos e 
indefinidos; Adjetivos (classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução adjetiva); 
Verbos (Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes e 
defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo);  Pronomes (pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo);  Numerais (flexão dos numerais e 
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emprego);  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios.  Sujeito (tipos de sujeito);    Predicado (tipos 
de predicado);  Complemento verbal e nominal;  Aposto;  Vocativo;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras; 
Matemática (15 QUESTÕES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais (adição, subtração, multiplicação e divisão); 
Múltiplos e Divisores; Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC;  
Números Racionais e sua representação fracionária (a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações, raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas);  Frações Decimais e Números Decimais (propriedades dos Números 
Decimais e operações com Números Decimais); Potenciação e Radiciação Porcentagem;   Juros simples e 
compostos;  Razão e  proporção (regra de três simples e composta);  Progressão Aritmética e Geométrica;  
Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais;  Equações e inequações do 1º Grau e de 2º  Grau 
(Raízes, equações completas e incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, 
equações fracionárias,  equações biquadradas e irracionais, sistema de equações);  Funções do 1º e do 2º 
grau (par ordenado, representação gráfica, domínio e imagem);  Sistema Métrico Decimal (Unidades de 
Comprimento, Unidades de Medidas de Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade);  Geometria (sólidos 
geométricos, reta e segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, 
comprimento da circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes);  Triângulos (Semelhança, 
Relações Métricas no Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras); Trigonometria (razões trigonométricas); 
Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICAS (10 QUESTÕES) 
LEI N.º 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 - Institui o Código de Trânsito Brasileiro 

 
CARGO :NUTRICIONISTA 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004. 
 ROQUAYROL, Zélia e Noromar Filho- Epidemiologia & Saúde 
HAZELWOOD, D. E Mclean, A.C. manual de higiene para manipulação de alimentos. São Paulo: Varela, 
1.994. MEZOMO, Iracema F. de Barros. A administração de serviços de alimentos. São Paulo: I. F. de B. 
Mezomo, 1.994. OLIVEIRA, Norita Faria Wood e NERY, Marly. Administração em serviços de nutrição. Rio 
de Janeiro: Âmbito Cultural Edições, 1986. SCHILLING, Magali. Qualidade em nutrição: método de 
melhorias contínuas ao alcance de indivíduos e coletividade. São Paulo: Varela, 1995. TEIXEIRA, Suzana 
Maria Ferreira; OLIVEIRA, Zélia Milet Cavalcanti de ; REGO, Josedira Carvalho do e BISCONTINI, Telma 
Maria Barreto. Administração aplicada às unidades de alimentação e nutrição. São Paulo: Livraria Atheneu, 
1990. 
Guia de Vigilância Epidemiológica (FUNASA/MS) 5ª edição.2002 

       Krause- Alimentos, Nutrição e Dietoterapia- L.Kathlien Mahan e Sylvia Escott-Stump- 9ª edição- Ed. ROCA 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde /SISVAN e demais  Programas da 
Atenção Básica 
 
CARGO: ORIENTADOR DE ALUNOS 
Português  (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem;  
Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e 
homônimos;  Tipos de composição textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura 
dissertativa; coesão e coerência textual; descrição objetiva e subjetiva;  Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; 
gíria;  Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica;  
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase;   Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia;   Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final, 
ponto-e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, 
colchete e vírgula; 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos = definidos 
e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução 
adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes 
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e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e 
EMPREGO;  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais e complementos nominais;  Termos acessórios da 
oração = aposto; vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das 
palavras que e se; 
Matemática (10 QUESTÔES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão;  
Múltiplos e Divisores – Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC:  
Números Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações,raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas;  Conjuntos Numéricos;  Potenciação e Radiciação;  Porcentagem;  
Juros simples e compostos;  Razão e  proporção - regra de três simples e composta;   Média Aritmética 
Simples e Ponderada;  Progressão Aritmética e Geométrica;  Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais;  Equações, inequações e sistemas do 1º Grau e de 2º  Grau – Raízes, equações completas e 
incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, equações fracionárias,  equações 
biquadradas e irracionais;  Funções polinomiais do 1º e do 2º grau – par ordenado, representação gráfica, 
domínio e imagem:   Função Exponencial;  Função Logarítmica,   Sucessão ou Seqüência,   Estudo das 
Matrizes:  Determinantes;  Sistema Métrico Decimal – Unidades de Comprimento, Unidades de Medidas de 
Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade;  Geometria plana e espacial  – sólidos geométricos, reta e 
segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, comprimento da 
circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes;  Triângulos – Semelhança, Relações Métricas no 
Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras;  Trigonometria – razões trigonométricas;  Questões de 
raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICAS (20 QUESTÕES) 
1- Legislação 
 Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º a 16; 
37 a 41; 59 a 69;205 a 214; e 226 a 230. 
 Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
 Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
 Deliberação CEE nº 09/97 e Indicação CEE nº 08/97 - Institui, no Sistema de Ensino do Estado de São 
Paulo, o Regime de Progressão Continuada no Ensino Fundamental. 
 Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Especial.  
Parâmetros Curriculares Nacionais: 1ª a 4ª séries do Ens. Fundamental; Introdução aos Parâmetros 
Curriculares. Brasília: MEC/SEF, 97. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: 5ª a 8ª séries do Ens. Fundamental; Introdução aos Parâmetros 
Curriculares. Brasília: MEC/SEF, 98 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio 
Parecer CNE/CEB nº 15/98 e Resolução CNE/CEB nº 03/98- Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio.   
Livros 
AQUINO, Julio Groppa (org) Indisciplina na Escola. Summus Editorial, Petrópolis (RJ)1996. 
ARAUJO, F Ulisses e AQUINO, Julio Groppa. Os Direitos Humanos na Sala de Aula. – A Ètica como Tema 
Transversal – Editora Moderna- SP, 2002. 
ARROYO, Miguel G. Ofício de Mestre - Imagens e Auto-imagens - Editora Vozes- Petrópolis (RJ), 2004. 
CANDAU, Vera Maria. (ORG) Reinventar a Escola - Editora Vozes - Petrópolis (RJ), 2002. 
FERREIRO. Emília. Com Todas As Letras. Cortez Editora- SP,  2005. 
HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de Didática Geral. Editora Ática. S Paulo, 2004. 
HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na Educação. Os projetos de trabalho – Editora Artmed, 
Porto Alegre (RS),1998. 
LUCKESI, Cipriano Carlos.Avaliação da Aprendizagem Escolar- Editora Cortez – SP, 2005. 
PERRENOUD, Pedagogia Diferenciada. Das intenções à ação. Editora Artmed- Porto Alegre (RS), 2000. 
PIAGET, Jean e BÄRBEL, Inhelder, tradução Octávio Mendes Cajado. A Psicologia da Criança. Rio de 
Janeiro: Editora Difel- (RJ), 2003. 
RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e Ensinar. Cortez Editora- SP, 2005. 
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THURLER, Mônica Gather. Inovar no Interior da Escola. Porto Alegre: Editora Artmed- Porto Alegre (RS), 
2001. 
 
CARGO: PROCURADOR 
Bibliografia Sugerida (40 QUESTÕES) 
DIREITO CIVIL: 
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Das pessoas naturais. Das pessoas jurídicas. Do domicílio. Dos 
bens. Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos e ilícitos. Da prescrição e 
decadência. Do direito das obrigações. Modalidades das obrigações. Da transmissão das obrigações. Do 
adimplemento e extinção das obrigações. Do inadimplemento das obrigações e suas conseqüências. 
Direitos reais e direitos reais de garantia. Da Responsabilidade civil. Responsabilidade contratual e 
extracontratual. Dano patrimonial e moral. Direito das sucessões.  Lei de Imprensa. Loteamento. 
Incorporação imobiliária. Registros Públicos. Estatuto da cidade. Lei complementar 95 (lei das leis). 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
Jurisdição e competência. Ação, processo e procedimento. Condições da ação e pressupostos processuais. 
Princípios do processo civil brasileiro. Instrumentalidade do processo. Das partes e dos procuradores. 
Litisconsórcio, assistência e intervenção de terceiros. Atos processuais: forma, tempo e lugar. Prazos. 
Comunicações dos atos. Nulidades. Formação, suspensão e extinção do processo. Do procedimento 
ordinário. Petição inicial. Resposta. Reconvenção. Revelia. Tutela antecipada. Julgamento conforme o 
estado do processo. Audiência preliminar, saneamento e conciliação. Provas. Audiência de instrução e 
julgamento. Demais procedimentos.  Sentença. Liquidação de sentença. Cumprimento da sentença. Coisa 
julgada. Execução de títulos extrajudiciais. Outras espécies de execução. Embargos do devedor. Embargos 
de terceiros. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa: Ação de consignação em pagamento. Ação 
de depósito. Ação de anulação e substituição de títulos ao portador. Ação de prestação de contas. Ações 
possessórias. Restauração de autos. Ação monitória. Mandado de segurança. Ação popular.Ação civil 
pública. Desapropriação. Recursos em geral. Processo cautelar. Medidas inominadas e procedimentos 
cautelares específicos. Sentença. Juizados Especiais Cíveis. 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
Conceito e Fontes do Direito Tributário. Sistema Tributário Nacional. Legislação tributária. Norma matriz de 
incidência tributária. Não incidência. Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. 
Eficácia, efetividade e validade da norma tributária. Administração Tributária. Fiscalização. Certidão 
negativa. Dívida ativa. Tributos. Definição e classificação de tributos. Espécies de tributos. Imposto. Taxas. 
Contribuições de melhoria. Empréstimos compulsórios. Contribuições Especiais. Competência Tributária. 
Conceito e características. Conflitos de competência tributária. Sistema Constitucional Tributário. Princípios 
constitucionais gerais e tributários. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Imunidades tributárias. 
Obrigação Tributária. Relação tributária. Sujeito ativo e passivo da obrigação tributária. Lançamento e 
Crédito Tributário. Suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário. Responsabilidade Tributária. 
Responsabilidade e solidariedade. Responsabilidade de terceiros. Responsabilidade dos sucessores. 
Responsabilidade por infrações. Tributos de competência dos Estados e dos Municípios. Processo Tributário 
Administrativo e Judicial. Execução fiscal. Ação declaratória. Ação de repetição de indébito. Ações 
Cautelares. Tribunal de Contas e Controle da Constitucionalidade.  Lei de Responsabilidade Fiscal. 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
Princípios Constitucionais. Estado, Governo e Organização Federal, Estadual e Municipal. Direitos e deveres 
individuais e coletivos. Direitos Sociais. Nacionalidade e Cidadania. Direitos e Partidos Políticos. Repartição 
de competências no Estado Brasileiro. Administração Federal, Estadual e Municipal. Poder Legislativo. 
Processo Legislativo. Poder Executivo. Presidente da República, Ministros e Conselhos. Poder Judiciário. 
Tribunais Estaduais e Federais. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Tribunal Superior 
do Trabalho. Ministério Público. Controle da Constitucionalidade das Leis. Tribunais de Contas. Sistema 
Tributário Nacional. Sistema Nacional de Seguridade Social. Habeas data. Mandado de segurança. Ação 
popular. 
DIREITO ADMINISTRATIVO. 
Conceito e princípios gerais de Direito Administrativo. Administração Pública. Poderes Administrativos. 
Abuso de poder e desvio de finalidade. Atos administrativos. Contratos administrativos. Licitação: Princípios 
e modalidades. Servidores Públicos Civis. Serviços Públicos e Bens Públicos. Terras e águas públicas. 
Jazidas. Florestas. Fauna. Espaço aéreo. Proteção ambiental. Tombamento. Intervenção na propriedade 
(desapropriação, requisição, servidão administrativa, ocupação temporária e limitação administrativa). 
Função social da propriedade. Intervenção no domínio econômico. Repressão ao abuso do poder 
econômico. Controle da Administração Pública. Controle externo a cargo do Tribunal de Contas. Controle 
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judiciário. A Administração em juízo. Responsabilidade civil do Estado. Improbidade administrativa. Lei de 
diretrizes e bases da educação nacional. 
DIREITO DO TRABALHO 
Direito do Trabalho: conceito, características, divisão, natureza, funções, autonomia.  Fontes formais do 
Direito do Trabalho. Conceito, classificação e hierarquia. Conflitos e suas soluções. Eficácia das normas 
trabalhistas no tempo e no espaço. Revogação. Princípios do Direito do Trabalho. Princípios constitucionais 
do Direito do Trabalho. Renúncia e transação no Direito do Trabalho. Comissões de Conciliação Prévia. 
Relação de trabalho e relação de emprego. Empregado: conceito, caracterização. Trabalho rural: 
empregador, empregado e trabalhador rural. Normas de proteção ao trabalhador rural. Terceirização no 
Direito do Trabalho. Terceirização lícita e ilícita. Trabalho temporário. Entes estatais e terceirização. 
Responsabilidade na terceirização. Contrato de emprego: denominação, conceito, classificação, 
caracterização. Trabalho voluntário. Estágio e aprendizagem: conceitos, distinção e características. Direitos 
do estagiário e do aprendiz. Trabalho voluntário. Efeitos do contrato de emprego: direitos, deveres e 
obrigações das partes. Duração do trabalho. Jornada de trabalho e horário de trabalho. Horas in itinere. 
Repousos. Repousos intrajornada e interjornada. Repouso semanal e em feriados. Remuneração simples e 
dobrada. Descanso anual: férias. Remuneração e salário: conceito, distinções. Caracteres e classificação do 
salário. Composição do salário. Modalidades de salário. Adicionais. Gratificação. Comissões. 13º salário. 
Parcelas não-salariais. Salário e indenização. Salário in natura e utilidades não-salariais.  Formas e meios de 
pagamento do salário. Proteção ao salário. Equiparação salarial. O princípio da igualdade de salário. Desvio 
de função. Alteração do contrato de emprego. Alteração unilateral e bilateral. Transferência de local de 
trabalho. Remoção. Reversão. Promoção e rebaixamento. Alteração de horário de trabalho. Redução de 
remuneração. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho: conceito, caracterização, distinções. 
Situações tipificadas e controvertidas. Cessação do contrato de emprego: causas e classificação. Rescisão 
unilateral: despedida do empregado. Rescisão unilateral: demissão do empregado. Aposentadoria. Força 
maior. Morte. Resolução por inadimplemento das obrigações do contrato. Despedida indireta. Falta grave. 
Justa causa. Aviso prévio. Procedimentos e direitos concernentes à cessação do contrato. Homologação. 
Quitação. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Prescrição e decadência no Direito do Trabalho. 
Labor em circunstâncias agressoras da saúde e segurança do empregado. Periculosidade e insalubridade. 
Trabalho noturno.  Súmulas da jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito 
do Trabalho e Direito processual geral do trabalho. 
LEGISLAÇÃO: 
Constituição Federal. - Código Civil.  - Código Processo Civil.  - Código Tributário. 
Consolidação das Leis do Trabalho.  - Lei de diretrizes e bases da educação nacional. 
Lei nº 6.766/79. -  Lei nº 6.015/73.  - Estatuto da cidade.  -  Lei nº 4.591/64.  - Lei 6830/80. 
Lei complementar 95.  -  Lei 9605/98.  - Lei 6938/81.  -  Lei 8429/92.  -  Lei 5250/67. 
Lei complementar 101. 
Demais legislações pertinentes as matérias contidas no edital. 
OBRAS: 
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros. 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros. 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas. 
DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada. São Paulo: Saraiva. 
DINIZ, Maria Helena.  Curso de Direito Civil Brasileiro.  São Paulo: Saraiva; Vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
ROGRIGUES, Silvio.  Direito Civil..  São Paulo:  Saraiva; Vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
VENOSA, Silvio de Salvo.  Direito Civil. São Paulo: Atlas; Vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense; Vol. 1, 2, 3. 
CINTRA, Antonio Carlos de Araújo - GRINOVER, Ada Pelegrini - DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. São Paulo: Malheiros. 
DELGADO, Maurício Goldinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTR. 
PINTO, José Augusto Rodrigues. Curso de Direito Individual do Trabalho. São Paulo: LTR. 
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho.  São Paulo: LTR. 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: LTR 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. São Paulo: Atlas. 
Novo Curso de Direito Civil (Vols. I a IV) - Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho - Ed. Saraiva 
Curso de Direito Administrativo - Celso Antônio Bandeira de Mello - Ed. Malheiros. 
Manual de Direito Administrativo - José dos Santos Carvalho Filho - Ed. Lúmen Júris. 

 
CARGO: PROFESSOR DE PRÉ-ESCOLA 
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Bibliografia Sugerida: (40 Questões) 
Documentos Oficiais 
Lei no 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. de 13 de julho de 1990. São Paulo: CBIA-SP, 1991. 
Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1988. 
Lei Federal n.º 9394/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.    
Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 
Referenciais curriculares nacionais para a educação infantil.Volumes 1,2 e 3.Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Parecer CNE/CEB nº 22/98 e Resolução CNE/CEB nº 01/99 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil.  
Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial.   
LIVROS E ARTIGOS 
ARAÚJO, V. C. Criança: do reino da necessidade ao reino da liberdade. Vitória: Editora da Universidade 
Federal do Espírito Santo, 1996. 
BONDIOLI, A.; MANTOVANI, S. Manual de educação infantil: 0 a 3 anos: uma abordagem reflexiva. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1998.  
CAVICCHIA, D. C. O cotidiano da creche: um projeto pedagógico. São Paulo: Loyola, 1993. COLL, C. 
Aprendizagem escolar e construção do pensamento. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 
FERRERO, E. e TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 
FREINET, C. A pedagogia do bom senso. São Paulo: Martins Fontes, 1985.  
FREIRE, M. W. A paixão de conhecer o mundo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.  
FREIRE, Paulo. .Pedagogia da Esperança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.  
GARDNER, H. Inteligências múltiplas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 
HERNANDÉZ, F. e VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho – o conhecimento é 
um caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.  
HOFFMAN, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre: 
Mediação, 1995.  
LA TAILLE, Y. Limites: três dimensões educativas. São Paulo: Ática, no prelo.  
MACHADO, M. L. Pré-escola é não é escola. São Paulo: Paz e Terra, 1991.  
WEISZ, T. As contribuições da psicogênese da língua escrita e algumas reflexões sobre a prática educativa 
de alfabetização. In: SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. CENP.  São Paulo, 1989. 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, UNESCO, 2000. 
Na Legislação indicada, devem estar incorporadas todas as alterações ocorridas.   

 
CARGO: PROFESSOR TÍTULAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Bibliografia Sugerida (40 QUESTÕES) 
LEGISLAÇÃO: 
Carta para o Terceiro Milênio – Ministério da educação e desporto. 
Declaração de Salamanca - Ministério da educação e desporto. 
Lei nº 10.845/04 - Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas 
Portadoras de Deficiência. 
Lei nº 7.853/89 - CORDE - Apoio às pessoas portadoras de deficiência 
Portaria nº 1.793/94 - Formação de docentes. 
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Especial. 
Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional    
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta Pedagógica. In: Reorganização da Trajetória 
escolar no Ensino Fundamental: Classes de aceleração; Proposta Pedagógica Curricular. (7-18). São Paulo: 
SE/CENP, 2000. 
Decreto nº 914/93 - Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 
Ampliação do ensino fundamental de 9 anos - Orientações para inclusão da criança de seis anos de idade. 
Ministério da educação e desporto.  
AUTORES: 
GARDNER, H. Inteligências múltiplas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 
AMARAL, L.  Pensar a diferença/ deficiência. Brasília: Corde, 1994. 
CARDOSO, M. CECILIA DE FREITAS. Integração educacional. Brasília: Ática, 1992. 
CROCHÍK, J.L. Educação Especial em debate. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996. 
EDLER  CARVALHO, R. Temas em educação especial. 2º ed. Rio de Janeiro: WVA, 2000. 
FONSECA, V. da . Educação Especial. Porto Alegre : Artes Médicas, 1991. 
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GLAT, ROSANA. A integração social do portador de deficiência: Uma reflexão. Rio de Janeiro: Editora Sette 
Letras,1995. 

JANUZZI, G. A luta pela educação do deficiente mental no Brasil. Campinas: Autores associados, 1992; 

KIRK, S. G. J., Educação da criança Excepcional. São Paulo: Martins fontes, 1996. 
MANTOAN, M.T.E. A integração de pessoas com deficiência, contribuições para uma reflexão sobre o tema. 
São Paulo: Memnom, 1997.  
MANTOAN, M.T.E Caminhos pedagógicos da inclusão. São Paulo, Memnom, 2001 
MAZZOTA, M.J.S., Trabalho docente e formação de professores de educação especial. São Paulo: Cortez, 
1996. 
MITTLER, P., Educação inclusiva: contextos sociais. Peter Mittler  traduzido por :Magda Franca Lopes, Porto 
alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro, WVA, 1997. 
STAIMBACK, S. e  S.  Inclusão: um guia para  educadores. Traduzido por: Magda Franca Lopes, Porto 
Alegre: Artes médicas sul, 1999 

 
CARGO: PROFESSOR TÍTULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
Bibliografia Sugerida (40 QUESTÕES) 
Legislação  (Na Legislação indicada, devem estar incorporadas todas as alterações ocorridas.) 
Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988 Artigos: do 5º ao 7°  
;205 a 214. 
Lei Federal n.º 9394/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.    
Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
Lei nº 11.114/2005  de 16/05/2005– Dispõe sobre o Ensino Fundamental de 9 anos.   
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental.    
Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial.   
Deliberação CEE nº 09/97 e Indicação CEE nº 08/97 - Institui, no Sistema de Ensino do Estado de São 
Paulo, o Regime de Progressão Continuada no Ensino Fundamental.  
Deliberação CEE nº 05/00 - Fixa normas para a educação de alunos que apresentam necessidades 
educacionais especiais na educação básica do sistema estadual de ensino 
Publicações Institucionais 
Parâmetros curriculares nacionais: 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental; Vol. 1 a 10 BRASIL. Ministério da 
Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental Brasília: MEC/SEF, 1997.  
Madeira, Felícia Reicher. In: a Violência Disseminada - São Paulo em Perspectiva. Revista da Fundação 
SEADE. vol. 13, nº 4/outubro- dezembro. São Paulo. 1999. 
Livros e artigos 
ALVES, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar.28. Ed.São Paulo: Cortez. 1993.  
ARAÚJO, Ulisses F. & AQUINO, Júlio Groppa. Os direitos humanos na sala de aula: a ética como tema 
transversal. São Paulo: Editora Moderna, 2001. 
ARROYO, Miguel G. Ofício de Mestre - imagens e auto-imagens. Petrópolis: Editora Vozes, 2000.  
BARRETO, Elba S. S. e MITRULIS, Eleny. Trajetória e desafios dos ciclos escolares no país. In: Estudos 
Avançados - Dossiê Educação, USP. São Paulo: IEA, 1987, pp. 103-140.  
CANDAU, Vera Maria (org.). Reinventar a escola. Petrópolis: Editora Vozes, 2000.  
ESTRELA, Maria Teresa. Relação pedagógica, disciplina e indisciplina. Coleção Ciências da Natureza (2) 
Porto. Portugal: Porto Editora, LDA, 1992.   
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Editora Paz 
e Terra, 1997.  
FREIRE, Paulo. Professora Sim tia Não. Olho Dágua/2005.   
HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: 
Artmed, 1998.  
IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional. São Paulo: Cortez, 2000.   
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1997.  
PERRENOUD. Philippe. Pedagogia diferenciada: das intenções à ação. Porto Alegre: Artmed. 
PIAGET, J. Psicologia da Criança. Rio de Janeiro: Diefel, 1978.   
RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e ensinar. Por uma docência da melhor qualidade. São Paulo: 
Cortez, 2001. 
RODRIGUES, Neidson. Educação: da formação humana à construção do sujeito ético. In: Educação e 
Sociedade. Revista Quadrimestral de Ciência da Educação, Cedes, Campinas, nº 76, 2001.  
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SOUSA, Sandra M. Zákia Lian. A Avaliação na organização do ensino em ciclos. In: USP fala sobre 
educação. São Paulo: FEUSP, 2000.   
SZIMANSK, Heloísa. A relação família/escola: desafios e perspectivas. Brasília: Plano, 2000.   
VIGOTSKY, L. S. O Desenvolvimento Psicológico na Infância. São Paulo: Martins Fontes, 1984.  
 
CARGO: PROJETISTA 
Português  (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem;  
Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e 
homônimos;  Tipos de composição textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura 
dissertativa; coesão e coerência textual; descrição objetiva e subjetiva;  Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; 
gíria;  Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica;  
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase;   Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia;   Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final, 
ponto-e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, 
colchete e vírgula; 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos = definidos 
e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução 
adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes 
e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e 
EMPREGO;  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais e complementos nominais;  Termos acessórios da 
oração = aposto; vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das 
palavras que e se; 
Matemática (10 QUESTÔES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão;  
Múltiplos e Divisores – Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC:  
Números Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações,raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas;  Conjuntos Numéricos;  Potenciação e Radiciação;  Porcentagem;  
Juros simples e compostos;  Razão e  proporção - regra de três simples e composta;   Média Aritmética 
Simples e Ponderada;  Progressão Aritmética e Geométrica;  Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais;  Equações, inequações e sistemas do 1º Grau e de 2º  Grau – Raízes, equações completas e 
incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, equações fracionárias,  equações 
biquadradas e irracionais;  Funções polinomiais do 1º e do 2º grau – par ordenado, representação gráfica, 
domínio e imagem:   Função Exponencial;  Função Logarítmica,   Sucessão ou Seqüência,   Estudo das 
Matrizes:  Determinantes;  Sistema Métrico Decimal – Unidades de Comprimento, Unidades de Medidas de 
Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade;  Geometria plana e espacial  – sólidos geométricos, reta e 
segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, comprimento da 
circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes;  Triângulos – Semelhança, Relações Métricas no 
Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras;  Trigonometria – razões trigonométricas;  Questões de 
raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICAS (20 QUESTÕES) 
Normas para desenho técnico;       Uso de instrumentos;          Conhecimento AUTOCAD e materiais de 
desenho; 
http://www.bibvirt.futuro.usp.br/textos/exatas/informatica/autocad/autocad.html 
http://aditivocad.com/?b=apostilas.php 
http://www.angelfire.com/ok/AutoCAD/ 

 
CARGO: PSICÓLOGO 
Bibliografia Sugerida (40 QUESTÕES) 
Constituição Federal (art.196 a 200)  -  Leis nº  8080/1990 e  nº 8142/1990  -  Emenda Constitucional nº 29 
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Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS - SUS/2002)  -  Pacto pela Saúde – Consolidação do 
SUS e suas Diretrizes Operacionais – Portaria 399/SUS de 22/02/2002. site : www.saúde.gov.br 
Guia de Vigilância Epidemiológica – 5ª edição 2004  -  Guia de Vigilância Epidemiológica – 6ª edição 2006 
Roquayrol, M.Z.; Noromar, Fº. A. - -1ª edição Editora Medsi 1999  -  Psicopatologia e Semiologia dos 
Transtornos Mentais – Paulo Dalgalarrondo – Ed. Artes Médicas  -  Zimerman, D.E. Como trabalhamos com 
Grupos – Ed. Artes Médicas  -  Psicodiagnóstico, Processo de Intervenção – Marília Ancona  - Ed. Cortez 
Psicanálise da Criança, Teoria e Técnica – Arminda Aberastury – Ed. ArtmedIntrodução a obra Melanie 
Klein, Hanna Segal – Ed. Imago  -  O Processo Psicodiagnóstico e as Técnicas Projetivas – Martins Fontes 
Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde Mental – Cuidar Sim, Excluir Não – Ministério da Saúde 
(saudemental@saude.gov.br)  -  Técnicas Psicanalíticas de D. W. Winnicott – Peter Giovacchini – Artes 
Médicas (Porto Alegre)  -  Código de Ética de Psicólogo – Conselho Regional de Psicologia 
A criança em desenvolvimento – Helen Bee – Ed. Artes Médicas – 9ª edição  -  Síndrome Normal da 
Adolescência – Maurício Nobel e Arminda Aberastury 

 
CARGO: SUB-GERENTE DE FARMÁCIA POPULAR 
Emenda Constitucional nº 29   -    Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996    -   Norma Operacional 
da Assistência (NOAS-SUS/ 2002)   -   Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS e suas Diretrizes 
Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br. 
Guia de Vigilância Epidemiológica- 5ª edição. 2004 
Bibliografia Sugerida: (40 QUESTÕES) 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais : Rename / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – 4 
ed. ver.- Brasília:Editora do Ministério da Saúde, 2007. 286 p.:il – ( Série B. Textos Básicos de Saúde)  
FARMACOLOGIA CLÍNICA. FUNDAMENTOS DA TERAPÊUTICA RACIONAL. Autor: F Fuchs, L 
Wanmacher Editora: Guanabara Koogan. Edição: 3ª Ano: 2004 Nº de págs: 1074 ... 
Dicionário Terapêutico Guanabara - 14/ED. Dicionário Terapêutico Guanabara - 14/ED. Autor: 
KOROLKOVAS Editora: GUANABARA - 2007/2008 ISBN: 9788527713375 
CÁLCULO DE MEDICAMENTOS EM ENFERMAGEM - EDIÇÃO DE BOLSO / F. Júnior, Klinger; Cunha, 
Márcio André P. nas melhores lojas de ... 
Portaria 344/ 98 . 
 
CARGO: SUPERVISOR DE ENSINO 
Bibliografia Sugerida (40 QUESTÕES) 
Legislação 
Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º a 16; 
37 a 41; 205 a 214; 226 a 230. 
Constituição do Estado de São Paulo, de 05 de outubro de 1989 - Artigos 217; 237 a 258; 282 e 283. 
Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Resolução CNE/CEB nº 01/99. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental.  
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Especial.  
Indicação CEE Nº 08/2001- Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental no Sistema de Ensino do 
Estado de São Paulo.  
Deliberação CEE nº 05/00 - Fixa normas para a educação de alunos que apresentam necessidades 
educacionais especiais na educação básica do sistema estadual de ensino 
Deliberação CEE nº 09/97 e Indicação CEE nº 08/97 - Institui, no Sistema de Ensino do Estado de São 
Paulo, o Regime de Progressão Continuada no Ensino Fundamental. 
Deliberação 09/2000 e Indicação CEE Nº 11/2000- Estabelece para implementação, no Sistema de Ensino 
do Estado de São Paulo, dos cursos de Jovens e Adultos de níveis fundamental e médio, instalados pelo 
poder público.  
2. Publicações Institucionais 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros 
curriculares nacionais: 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental; Vol. 1 a 10 Brasília: MEC/SEF, 1997 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros 
curriculares nacionais: 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental; Vol. 1 a 10 Brasília: MEC/SEF, 1998 
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BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Referencial 
Curricular Nacional para a educação infantil.  Brasília: MEC/SEF, 1998 
SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. A 
construção da proposta pedagógica da escola. São Paulo: SE/CENP, 2000. 
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta Pedagógica. In: Reorganização da Trajetória 
escolar no Ensino Fundamental: Classes de aceleração; Proposta Pedagógica Curricular. (7-18). São Paulo: 
SE/CENP, 2000. 
SÃO PAULO. Gestão Escolar: como transformar a rotina em desafio? In Revista de Educação e informática. 
Acesso dez.2000, vol14. SP: FDE. 2000. p.19-28. São Paulo/Secretaria do Estado da Educação. Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação. 
indicadores para qualidade de Gestão Escolar e Ensino. In:Revista Gestão em rede nº 25, novembro/200. 
15-18- LÜCK, Heloísa. 
Formação disciplinar e desenvolvimento de competências na Educação Básica. In: Projeto escola nas férias: 
oportunidade de aprender, subsídios. São Paulo: SE/CENP. 1998. p.7-12 – São Paulo. Secretaria de Estado 
da Educação/Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. 
Parâmetros Curriculares Nacionais 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental - Introdução dos Parâmetros 
Curriculares. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
Parâmetros Curriculares Nacionais 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental – Temas Transversais. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
Parâmetros Curriculares Nacionais para Ensino Médio. 
Lendo e Aprendendo. Manual de orientação para escolha de livros: PNLD. SP-2001-2002. S Paulo: 
SE/CENP, 2001. P 16-29- S Paulo/SEE/CENP. 

      Livros e artigos 
ABRANCHES, Mônica. Colegiado Escolar – Espaço de participação da Comunidade – (Cap. 1, 4- 
Conclusões) S.Paulo – Ed Cortes. 2003. 
ALARCÃO, Isabel (org.). Formação reflexiva de professores: estratégias de supervisão, Porto: Porto 
Editores, 1996. 
ALMEIDA, Maria Laurinda Ramalho de et al. O coordenador pedagógico e a educação continuada. São 
Paulo: Edições Loyola, 1998. 

      Coordenador pedagógico e o espaço de mudança. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 
      Coordenador pedagógico e a formação docente. São Paulo: Edições Loyola, 1999. 

ARAUJO, Ulisses F.& AQUINO, Julio Groppa. Os direitos humanos na sala de aula: a ética como tema 
transversal. S.Paulo- Editora Moderna, 2001. 
AQUINO, Julio Groppa.Indisciplina na Escola Alternativas Teóricas e Práticas. Summus Editorial. 
BARRETO, Elba S. S. E MITRULIS, Eleny. Trajetória e desafios dos ciclos escolares no país. In: Estudos 
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Português  (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem;  
Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e 
homônimos;  Tipos de composição textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura 
dissertativa; coesão e coerência textual; descrição objetiva e subjetiva;  Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; 
gíria;  Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica;  
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase;   Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia;   Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final, 
ponto-e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, 
colchete e vírgula; 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos = definidos 
e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução 
adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes 
e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e 
EMPREGO;  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais e complementos nominais;  Termos acessórios da 
oração = aposto; vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das 
palavras que e se; 
Matemática (10 QUESTÔES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão;  
Múltiplos e Divisores – Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC:  
Números Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações,raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas;  Conjuntos Numéricos;  Potenciação e Radiciação;  Porcentagem;  
Juros simples e compostos;  Razão e  proporção - regra de três simples e composta;   Média Aritmética 
Simples e Ponderada;  Progressão Aritmética e Geométrica;  Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais;  Equações, inequações e sistemas do 1º Grau e de 2º  Grau – Raízes, equações completas e 
incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, equações fracionárias,  equações 
biquadradas e irracionais;  Funções polinomiais do 1º e do 2º grau – par ordenado, representação gráfica, 
domínio e imagem:   Função Exponencial;  Função Logarítmica,   Sucessão ou Seqüência,   Estudo das 
Matrizes:  Determinantes;  Sistema Métrico Decimal – Unidades de Comprimento, Unidades de Medidas de 
Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade;  Geometria plana e espacial  – sólidos geométricos, reta e 
segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, comprimento da 
circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes;  Triângulos – Semelhança, Relações Métricas no 
Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras;  Trigonometria – razões trigonométricas;  Questões de 
raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICOS (20 QUESTÕES) 

Constituição da República Federativa do Brasil;  -  Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990;  -- Lei nº 8142 
de 28 de setembro de 1990;  -  Manual para organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde; 
Portaria 399/ SUS de 22/02/2006 
Manual de Planejamento Familiar do Ministério da Saúde  -   Programa de DST/AIDS da Secretária de 
Estado da Saúde  -- Manual do Ministério da Saúde -  Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis  -- 
AIDS e Enfermagem Obstétrica – Heimar de Fátima , Miriam Santos Paiva, Sônia Maria O  de Barros – 
EPU   - Enfermagem em Obstetrícia – Geraldo Mota de Carvalho  EPU  -   Programa de Assistência 
Integral a Saúde da Mulher,   -   Pré Natal de Alto Risco  - Urgências e Emergências Obstéticas, Controle 
de Câncer Cérvico  Uterino e Mamário– Manual do Ministério da Saúde.  ---  Guia de Vigilância 
Epidemiológica -  Manual do Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde/Centro Nacional de 
Epidemiologia – 1998 --- Normas de Biossegurança)Programa DTS/AIDS da Secretária de Estado de 
Saúde  -  Enfermagem Psiquiátrica Básica – Susan Irving  -  Enfermagem em Emergência –Julia Ikeda 
Fortes – EPU  -   Fundamentos da Enfermagem -  Julia Ikeda Fortes e Emilia Emi Kavamoto  -EPU   --- 
Deontologia em  Enfermagem EPU    -  Administração em Enfermagem,  EPU  -- Enfermagens Cálculos e 
Administração de Medicamentos- Arlete Giovani – Legnar Informática e Editora  -  Manual de Drogas e 
Soluções – Naima da Silva Staut, Maria Doris , Emmy Menalho Duran, Marta Janete Mulatti Brigatto  -  EPU  
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-  Norma do Programa Estadual de Imunização /Manual de Vacinação da Secretária de Estado de Saúde  -  
SUS – Sistema Único de Saúde- Princípios e Diretrizes/Ministério da Saúde   -  Política Nacional da Saúde 
-  Legislação em Enfermagem – Código de Ética de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem e 
Conselho  Federal de Enfermagem -  Programa da Criança do Ministério da Saúde  -  Programa de 
Hipertenso e Diabético do Ministério da Saúde  -- Prática de Enfermagem – Brunner , Sandra M. Nettina  - 
7ª edição  vol. 1 2 e 3 Guanabara Koogan  

 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM   EM SALA DE GESSO 
Português  (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem;  
Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e 
homônimos;  Tipos de composição textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura 
dissertativa; coesão e coerência textual; descrição objetiva e subjetiva;  Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; 
gíria;  Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica;  
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase;   Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia;   Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final, 
ponto-e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, 
colchete e vírgula; 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos = definidos 
e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução 
adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes 
e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e 
EMPREGO;  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais e complementos nominais;  Termos acessórios da 
oração = aposto; vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das 
palavras que e se; 
Matemática (10 QUESTÔES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão;  
Múltiplos e Divisores – Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC:  
Números Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações,raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas;  Conjuntos Numéricos;  Potenciação e Radiciação;  Porcentagem;  
Juros simples e compostos;  Razão e  proporção - regra de três simples e composta;   Média Aritmética 
Simples e Ponderada;  Progressão Aritmética e Geométrica;  Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais;  Equações, inequações e sistemas do 1º Grau e de 2º  Grau – Raízes, equações completas e 
incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, equações fracionárias,  equações 
biquadradas e irracionais;  Funções polinomiais do 1º e do 2º grau – par ordenado, representação gráfica, 
domínio e imagem:   Função Exponencial;  Função Logarítmica,   Sucessão ou Seqüência,   Estudo das 
Matrizes:  Determinantes;  Sistema Métrico Decimal – Unidades de Comprimento, Unidades de Medidas de 
Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade;  Geometria plana e espacial  – sólidos geométricos, reta e 
segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, comprimento da 
circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes;  Triângulos – Semelhança, Relações Métricas no 
Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras;  Trigonometria – razões trigonométricas;  Questões de 
raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICOS (20 QUESTÕES) 
Constituição da República Federativa do Brasil;  -  Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990;  -- Lei nº 8142 de 
28 de setembro de 1990;  -  Manual para organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde; 
Portaria 399/ SUS de 22/02/2006 
Manual de Planejamento Familiar do Ministério da Saúde  -   Programa de DST/AIDS da Secretária de 
Estado da Saúde  -- Manual do Ministério da Saúde -  Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis  -- 
AIDS e Enfermagem Obstétrica – Heimar de Fátima , Miriam Santos Paiva, Sônia Maria O  de Barros – EPU   
- Enfermagem em Obstetrícia – Geraldo Mota de Carvalho  EPU  -   Programa de Assistência Integral a 
Saúde da Mulher,   -   Pré Natal de Alto Risco  - Urgências e Emergências Obstéticas, Controle de Câncer 
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Cérvico  Uterino e Mamário– Manual do Ministério da Saúde.  ---  Guia de Vigilância Epidemiológica -  
Manual do Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde/Centro Nacional de Epidemiologia – 1998 --- 
Normas de Biossegurança)Programa DTS/AIDS da Secretária de Estado de Saúde  -  Enfermagem 
Psiquiátrica Básica – Susan Irving  -  Enfermagem em Emergência –Julia Ikeda Fortes – EPU  -   
Fundamentos da Enfermagem -  Julia Ikeda Fortes e Emilia Emi Kavamoto  -EPU   --- Deontologia em  
Enfermagem EPU    -  Administração em Enfermagem,  EPU  -- Enfermagens Cálculos e Administração de 
Medicamentos- Arlete Giovani – Legnar Informática e Editora  -  Manual de Drogas e Soluções – Naima da 
Silva Staut, Maria Doris , Emmy Menalho Duran, Marta Janete Mulatti Brigatto  -  EPU  -  Norma do 
Programa Estadual de Imunização /Manual de Vacinação da Secretária de Estado de Saúde  -  SUS – 
Sistema Único de Saúde- Princípios e Diretrizes/Ministério da Saúde   -  Política Nacional da Saúde -  
Legislação em Enfermagem – Código de Ética de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem e 
Conselho  Federal de Enfermagem -  Programa da Criança do Ministério da Saúde  -  Programa de 
Hipertenso e Diabético do Ministério da Saúde  -- Prática de Enfermagem – Brunner , Sandra M. Nettina  - 7ª 
edição  vol. 1 2 e 3 Guanabara Koogan  

 
CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
Português  (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem;  
Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e 
homônimos;  Tipos de composição textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura 
dissertativa; coesão e coerência textual; descrição objetiva e subjetiva;  Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; 
gíria;  Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica;  
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase;   Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia;   Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final, 
ponto-e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, 
colchete e vírgula; 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos = definidos 
e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução 
adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes 
e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e 
EMPREGO;  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais e complementos nominais;  Termos acessórios da 
oração = aposto; vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das 
palavras que e se; 
Matemática (10 QUESTÔES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão;  
Múltiplos e Divisores – Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC:  
Números Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações,raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas;  Conjuntos Numéricos;  Potenciação e Radiciação;  Porcentagem;  
Juros simples e compostos;  Razão e  proporção - regra de três simples e composta;   Média Aritmética 
Simples e Ponderada;  Progressão Aritmética e Geométrica;  Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais;  Equações, inequações e sistemas do 1º Grau e de 2º  Grau – Raízes, equações completas e 
incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, equações fracionárias,  equações 
biquadradas e irracionais;  Funções polinomiais do 1º e do 2º grau – par ordenado, representação gráfica, 
domínio e imagem:   Função Exponencial;  Função Logarítmica,   Sucessão ou Seqüência,   Estudo das 
Matrizes:  Determinantes;  Sistema Métrico Decimal – Unidades de Comprimento, Unidades de Medidas de 
Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade;  Geometria plana e espacial  – sólidos geométricos, reta e 
segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, comprimento da 
circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes;  Triângulos – Semelhança, Relações Métricas no 
Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras;  Trigonometria – razões trigonométricas;  Questões de 
raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICOS (20 QUESTÕES) 
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Política Nacional de Saúde - Organização político-administrativo, municípios, administração pública – SUS - 
Constituição da República Federativa do Brasil – 1988 
Diretrizes e Bases da Implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) - ( Lei nº 8080 de 19 de Setembro de 
1990) - (Lei nº 8142 de 28 de setembro de 1990) 
Norma Operacional Básica do Sistema de Saúde – NOB 96 - (Portaria nº 2203 de 05 de novembro de 1996) 
Portaria 399/ SUS 22/02/2006 
Guia de Vigilância Epidemiológica - Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde - Centro Nacional de 
Epidemiológica 2004 
Parasitologia - Rey, L.- 2º ed. Rio de Janeiro -Guanabara Koogan, 1991 
Tratado de Fisiologia Médica - Arthur C. Greyton, M.D. - 4ª edição – 1973 - Guanabara Koogan 
Técnicas de Laboratórios - Moura, R.A.E. Cols - Editora Atheneu, 1987 
Manual de Reagentes e Solventes - Assumpção, Morita T.E. - Editora Blucher 1976 
Uruanálises e Fluídos Biológicos - Strasinger, King Susan - Editora Premier, 1996 
Manual de Exame de Fezes - Vallada, E. P. - Editora Atheneu, 1991 
Manual de Exame de Urina - Vallada, E. P. - Editora Atheneu, 1993 
Manual de Técnicas Hematológicas - Vallada, E. P. - Editora Atheneu, 1997 
Manual de Coprocultura - Vallada, E. P. - Editora Atheneu, 1996 
Coleta de Material Para Exames Laboratoriais - Livro: Fundamentos de Enfermagem - Emília Emi Kawamoto 
/ Júlia Ikeda Fortes - E. P. U. 
Coleta de Amostra de Sangue Arterial (adulto) - Coleta de Sangue para Hemocultura - Livro: Procedimentos 
Especialiazados de Enfermagem - Maria Marilene Rogante / Márcia Inês Rodrigues Furcolin - Departamento 
de Enfermagem do Hospital das Clínicas da UNICAMP 
Normas de Biosegurança - Revista de Informações Interdisciplinares em AIDS - Dr. Milton José Fernandez 
de Cavalcanti - Volume II – Abril/Junho – 1992 
Bioética e Saúde - Christian de Paul Barchifontaine / Leocir Pessini / Ademar Rover 
CEDAS – Centro São Camilo de Desenvolvimento em Administração da Saúde 

 
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA 
Português  (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem;  
Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e 
homônimos;  Tipos de composição textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura 
dissertativa; coesão e coerência textual; descrição objetiva e subjetiva;  Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; 
gíria;  Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica;  
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase;   Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia;   Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final, 
ponto-e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, 
colchete e vírgula; 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos = definidos 
e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução 
adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes 
e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e 
EMPREGO;  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais e complementos nominais;  Termos acessórios da 
oração = aposto; vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das 
palavras que e se; 
Matemática (10 QUESTÔES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão;  
Múltiplos e Divisores – Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC:  
Números Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
frações, operações com números fracionários, potenciação de frações,raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas;  Conjuntos Numéricos;  Potenciação e Radiciação;  Porcentagem;  
Juros simples e compostos;  Razão e  proporção - regra de três simples e composta;   Média Aritmética 
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Simples e Ponderada;  Progressão Aritmética e Geométrica;  Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais;  Equações, inequações e sistemas do 1º Grau e de 2º  Grau – Raízes, equações completas e 
incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, equações fracionárias,  equações 
biquadradas e irracionais;  Funções polinomiais do 1º e do 2º grau – par ordenado, representação gráfica, 
domínio e imagem:   Função Exponencial;  Função Logarítmica,   Sucessão ou Seqüência,   Estudo das 
Matrizes:  Determinantes;  Sistema Métrico Decimal – Unidades de Comprimento, Unidades de Medidas de 
Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade;  Geometria plana e espacial  – sólidos geométricos, reta e 
segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, comprimento da 
circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes;  Triângulos – Semelhança, Relações Métricas no 
Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras;  Trigonometria – razões trigonométricas;  Questões de 
raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICAS (20 QUESTÕES) 
Noções de física das radiações: definição e produção dos raios X, ampola de raios X; propriedades gerais. 
Efeitos biológicos das radiações; noções de radioproteção; equipamentos radiológicos; formação de 
imagem. Ossos e articulações: normal e métodos de exames; anomalias e displasias ósseas; infecções e 
osteocondrites; doenças articulares; tumores benignos e malignos; alterações ósteo-articulares nas 
hemopatias; alterações ósseas nas endocrinopatias; trauma esquelético; contribuição da tomografia 
computadorizada dos ossos e articulações; Tórax: tórax normal e métodos de exame; patologias de pleura; 
infecção e infestação pulmonar; lesões alveolares e do interstício pulmonar; bronquites crônica e enfisema; 
tumores no pulmão; lesões mediastinais; trauma torácico; patologia do diafragma; contribuição da tomografia 
computadorizada do tórax. Sistemas cardiovasculares; métodos de exame. Coração e circulação normais. 
Pericárdio: alterações gerais, aumento individual de câmaras cardíacas; doenças cardíacas congênitas e 
adquiridas. Patologia vascular. Trato gastrintestinal e abdômen: técnicas de exame; glândulas salivares, 
faringe e esôfago; estômago e duodeno; intestino delgado. Cólon; abdômen agudo; trato biliar, pâncreas, 
fígado e baço; glândulas adrenais; contribuição da tomografía computadorizada no trato gastro-intestinal e 
abdômen. Trato Urogenital: métodos de exame. Lesões congênitas. Tumores dos rins e ureteres. Doenças 
císticas dos rins. Cálculo renal. Infecção renal. Bexiga e próstata. Obstrução do trato urinário. Radiologia 
obstétrica; contribuição da tomografia computadorizada no trato urogenital. Pediatria: métodos de exame; 
doenças congênitas; doenças adquiridas.  

 
CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Português  (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Elementos da comunicação e as funções de linguagem;  
Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto, sinônimos, antônimos, parônimos e 
homônimos;  Tipos de composição textual; elementos da estrutura narrativa; elementos da estrutura 
dissertativa; coesão e coerência textual; descrição objetiva e subjetiva;  Linguagem denotativa e conotativa; 
figuras e vícios de linguagem;  Variantes lingüísticas; linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; 
gíria;  Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e sílaba tônica;  
Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase;   Encontro 
vocálico, encontro consonantal e dígrafo; Ortografia;   Pontuação = Empregar corretamente: ponto-final, 
ponto-e-vírgula, ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, dois-pontos, reticências, aspas, parênteses, 
colchete e vírgula; 
Classes de palavras: 
Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau;  Artigos = definidos 
e indefinidos;  Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução 
adjetiva;  Verbos = Flexões do verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes 
e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;  Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo;  Numerais = flexão dos numerais e 
EMPREGO;  Preposições;  Conjunções;  Interjeições;  Advérbios. 
Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e subordinação; 
Termos essenciais da oração = sujeito (tipos de sujeito) e predicado (tipos de predicado); 
Termos integrantes da oração = complementos verbais e complementos nominais;  Termos acessórios da 
oração = aposto; vocativo; adjunto adnominal e adjunto adverbial;  Concordância nominal e verbal;  
Regência nominal e verbal:  Colocação pronominal;  Estrutura e formação das palavras;  Funções das 
palavras que e se; 
Matemática (10 QUESTÔES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão;  
Múltiplos e Divisores – Critérios de divisibilidade, números primos e números compostos, MDC e MMC:  
Números Racionais e sua representação fracionária – a idéia de fração, comparação e simplificação  de 
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frações, operações com números fracionários, potenciação de frações,raiz quadrada de números 
fracionários, expressões numéricas;  Conjuntos Numéricos;  Potenciação e Radiciação;  Porcentagem;  
Juros simples e compostos;  Razão e  proporção - regra de três simples e composta;   Média Aritmética 
Simples e Ponderada;  Progressão Aritmética e Geométrica;  Grandezas Diretamente e Inversamente 
Proporcionais;  Equações, inequações e sistemas do 1º Grau e de 2º  Grau – Raízes, equações completas e 
incompletas, equações literais, relações entre coeficientes e raízes, equações fracionárias,  equações 
biquadradas e irracionais;  Funções polinomiais do 1º e do 2º grau – par ordenado, representação gráfica, 
domínio e imagem:   Função Exponencial;  Função Logarítmica,   Sucessão ou Seqüência,   Estudo das 
Matrizes:  Determinantes;  Sistema Métrico Decimal – Unidades de Comprimento, Unidades de Medidas de 
Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade;  Geometria plana e espacial  – sólidos geométricos, reta e 
segmento de reta, polígonos regulares e quadriláteros, cálculo de perímetro e de área, comprimento da 
circunferência e do arco, área do círculo e de suas partes;  Triângulos – Semelhança, Relações Métricas no 
Triangulo Retângulo, Teorema de Pitágoras;  Trigonometria – razões trigonométricas;  Questões de 
raciocínio lógico na forma de problemas. 
ESPECIFICAS (20 QUESTÕES) 
Higiene do Trabalho: Conceitos, definições e classificação dos riscos ambientais; Riscos químicos, físicos e 
Biológicos; Parâmetros e índices utilizados nas avaliações dos riscos; Instrumentos e técnicas aplicadas na 
medição dos riscos ambientais; Sistemas De Prevenção E Combate A Incêndios: Teoria do fogo; 
Equipamentos fixos e móveis de combate a incêndios: tipos, inspeção, manutenção e recarga; Sistemas e 
equipamentos de alarme e detecção e proteção contra incêndio; Instruções gerais em emergências e 
Brigadas de incêndio; Acidente Do Trabalho: Conceitos, causas e conseqüências do acidente do trabalho; 
Investigação e análise do acidente do trabalho; Estatísticas de acidentes do trabalho; Doenças profissionais 
e doenças do trabalho; Medidas de controle: EPI’s e EPC’s; Normas Regulamentadoras Com ênfase nas 
NR’s: NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-8, NR-9, NR-10, NR-12, NR-15, NR-16, NR-17, NR-18, NR-20 NR-23, 
NR-24, NR-25, NR-26 e  NR-27; Atividades Educativas De Segurança No Trabalho: CIPA; Combate a 
Incêndios; Biossegurança: esterilização, laboratórios de contenção, gestão de resíduos e biotérios e 
preparação para uso de equipamentos de proteção; Ergonomia: Levantamento e transporte de cargas; 
Aplicações da antropometria: o assento de trabalho, mobiliário de trabalho, arranjo físico e postos de 
trabalho informatizados; Ambiente: iluminação e cores, efeitos fisiológicos da iluminação; Fatores Humanos 
no Trabalho;  Organização do trabalho; Programa De Prevenção De Riscos Ambientais: Conceitos, 
classificação, identificação e avaliação dos agentes de risco ambientais; Medidas preventivas e de controle 
dos agentes de risco; Garantias do empregador e deveres do trabalhador. Sistemas de gestão – BS 8800; 
Política de segurança e saúde no trabalho; Planejamento; Implementação e operação 

 
CARGO: TOPÓGRAFO 
Bibliografia Sugerida  (40 QUESTÕES) 
Cálculo de volume de terra:  -  Levantamento topográfico planialtimétrico;  -  Curva horizontal circular;  -  
Divisão de áreas;  -  Cálculo de triângulos (trigonometria);  -  Nivelamento Trigonométrico, 
Geométrico,Estadimétrico --  Formas de representação de relevo;  -  Locação Altimétrica de Obras;   -  
Taqueometria;   -  Curvas de nível;  -  Cálculo de figuras geométricas;  -  Curvas verticais;  -  Cálculo de área 
por coordenadas;  -  Sistema angular horizontal e vertical;  -  Geoprocessamento;  -  Utilização de GPS 
(Sistema de Posicionamento Global);  -  SIG (Sistema de Informação Geográfico); 
ABNT, NBR 10068; 
ABNT, BNR 13133; 
José Anibal Comastri e Joel Gripp Junior.  Topografia Aplicada - Medição, Divisão, Demarcação. 
José Anibal Comastri e José Claudio Tuler. Topografia – Altimetria.  
Prof. Dr. Ademiro de Barros Silva.Sistemas De Informações Geo-Referenciadas – SIG. Instituto de 
Geociências – UNICAMP/Campinas. 236 páginas 
Prof. Dr. Antônio Nélson da Silva, Prof. Dr. Rui António Ramos, Profa. Dra. Léa Cristina de Souza, Dr. Daniel 
Rodrigues e Prof. Dr. José Fernandes Mendes.SIG - Uma Plataforma Para Introdução... 227 páginas 
José Antônio M. R. Rocha. O ABC DO GPS. 110 páginas 
Dra Ana Clara Mourão Moura.Geoprocessamento na Gestão e Planejamento Urbano. 294 páginas 
José Anibal Comastri.   José Cláudio Tuler. Topografia- altimetria.  Editora: UFV - Universidade Federal de 
Viçosa .1998. 
Moacir Souza e Silva.  Manual De Altimetria., UFLA, Universidade Federal de Lavras.Lavras/MG. 
Borges, Alberto de Campos. Exercícios de Topografia, editora: Edgard Blucher  edição : 3 
Borges, Alberto de Campos. Topografia Aplicada a Engenharia Civil Vol 1 e Vol II. Editora  Edgard Blucher 
edição : 2 
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