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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01 / 2007 
 
De ordem do Exmo. Senhor Prefeito do Município de Louveira, Eleutério Bruno Malerba Filho, faz saber que 
fará realizar, sob a responsabilidade da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP, Concurso Público, de acordo com as Instruções Especiais que 
ficam fazendo parte integrante deste Edital. 
 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
I - DOS CARGOS E DAS VAGAS 
 
1. O Concurso Público, de que trata este Edital, destina-se ao provimento de cargos vagos existentes e nos 
que vierem a existir ou que forem criados dentro do prazo de sua validade. 
2. Os cargos, código do cargo, número de vagas, remuneração, jornada semanal de trabalho e requisitos 
exigidos são os estabelecidos na tabela que segue: 
 

Cargos  
Número 
de Vagas Remuneração 

Jornada 
Semanal de 

Trabalho 
Requisitos  

Coveiro 02 R$ 959,00 40 horas - Alfabetizado 
Ajudante de Cozinha 10 R$ 808,00 40 horas - Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série 
Ascensorista 02 R$ 808,00 30 horas - Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série 
Auxiliar de Limpeza 40 R$ 808,00 40 horas - Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série 
Auxiliar de Serviços Gerais 40 R$ 808,00 40 horas - Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série 
Carpinteiro 01 R$ 1.365,00 40 horas - Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série 
Eletricista 02 R$ 1.365,00 40 horas - Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série 
Encanador 05 R$ 1.365,00 40 horas - Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série 
Marceneiro 01 R$ 1.365,00 40 horas - Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série 
Merendeira 08 R$ 808,00 40 horas - Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série 

Motorista 10 R$ 1.365,00 40 horas 
- Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série, 
- CNH – Categoria "C" e 
- Experiência de 02 anos na área 

Pedreiro 02 R$ 1.365,00 40 horas - Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série 
Porteiro 11 R$ 808,00 40 horas - Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série 

Acompanhante de Transporte 05 R$ 808,00 30 horas - Ensino Fundamental Completo 
Agente de Fiscalização de Trânsito 02 R$ 1.047,00 40 horas - Ensino Fundamental Completo 

Agente Escolar 20 R$ 959,00 40 horas - Ensino Fundamental Completo, e  
- Carteira Nacional de Habilitação categoria "B" 

Atendente de Consultório Dentário 05 R$ 1.047,00 40 horas 

- Ensino Fundamental  Completo, 
- Curso Profissionalizante de ACD – Atendente de Consultório 
Dentário, e  
- Registro no CRO – Conselho regional de Odontologia 

Cozinheira 09 R$ 959,00 40 horas 
- Ensino Fundamental Completo,  
- Cursos básicos de Profissionalização de 200 à 400 horas, ou  
- Experiência equivalente 

Escriturário 30 R$ 1.047,00 40 horas - Ensino Fundamental Completo 

Guarda Municipal Masculino 13 R$ 1.365,00 40 horas 
- Ensino Fundamental Completo e 
- Altura mínima de 1,65 m 

Inspetor de Alunos 05 R$ 808,00 40 horas - Ensino Fundamental Completo 

Leiturista de Hidrômetro 02 R$ 1.047,00 40 horas - Ensino Fundamental Completo 

Mecânico de Máquinas Pesadas 01 R$ 1.633,00 40 horas 

- Curso Profissionalizante equivalente ao Ensino Fundamental  
Completo, ou 
- Ensino Fundamental Completo mais Curso Profissionalizante 
de curta duração 

Recepcionista 04 R$ 959,00 40 horas - Ensino Fundamental Completo 

Recreacionista 06 R$ 959,00 40 horas 
- Ensino Fundamental Completo e 
- 02 (dois) anos de experiência comprovada através de CTPS 
ou contrato de trabalho na área de atuação. 

Telefonista 01 R$ 1.047,00 30 horas - Ensino Fundamental Completo 

Agente de Fiscalização 05 R$ 1.248,00 40 horas - Ensino Médio Completo 
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Estoquista 02 R$ 808,00 40 horas - Ensino Médio Completo 
Instrutor de Artes Plásticas e 
Artesanato 

01 R$ 1.047,00 20 horas - Ensino Médio Completo e 
- Cursos de Especialização na área 

Instrutor de Bordado, Crochê e 
Tricô 

02 R$ 1.047,00 20 horas - Ensino Médio Completo e 
- Cursos de Especialização na área 

Instrutor de Corte e Costura 01 R$ 1.047,00 20 horas - Ensino Médio Completo e 
- Cursos de Especialização na área 

Monitor de Casa Abrigo 04 R$ 1.248,00 40 horas - Ensino Médio Completo 
Monitor de Creche 30 R$ 1.051,00 40 horas - Ensino Médio Completo, na modalidade normal 
Monitor de Informática 06 R$ 1.492,00 40 horas - Ensino Médio Completo, na área Técnica de Informática 

Salva-vidas  02 R$ 1.365,00 40 horas - Ensino Médio Completo e 
- Curso básico de qualificação de 240 horas -aula 

Técnico Contábil 02 R$ 1.492,00 40 horas - Ensino Médio Completo ou superior,  
- Registro no Conselho de Classe – CRC 

Técnico de Nutrição 02 R$ 1.492,00 40 horas - Ensino Médio Técnico Completo e 
- Registro no Conselho Regional de Nutrição 

Técnico em Enfermagem 07 R$ 1.492,00 40 horas - Ensino Médio Técnico Completo em Enfermagem, 
- Registro no COREN – Conselho Regional de Enfermagem 

Técnico em Farmácia 02 R$ 1.492,00 40 horas 
- Ensino Médio Técnico Completo, 
- Curso em Farmácia, com diploma registrado e reconhecido 
pelo órgão de classe 

Técnico em Higiene Dentária 04 R$ 1.492,00 40 horas - Ensino Médio Técnico Completo e 
- Registro no CRO - Conselho Regional de Odontologia 

Técnico em Prótese Dental 01 R$ 1.492,00 40 horas 

- Ensino Médio Técnico Completo em prótese dentária, com 
diploma devidamente registrado e fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC, 
- Registro no Conselho Regional de Odontologia – CRO 

Técnico em Som e Iluminação 02 R$ 1.365,00 40 horas 
- Ensino Médio Completo e 
- Curso profissionalizante nas áreas de sonorização e 
iluminação 

Técnico Esportivo 03 R$ 1.492,00 40 horas 
- Ensino Médio Completo, 
- Cursos na área de atuação e 
- Registro no CREF - Conselho Regional de Educação Física 

Assistente Social 06 R$ 2.145,00 30 horas - Ensino Superior Completo na área de Serviço Social, e 
- Registro profissional na forma da legislação em vigor 

Contador 01 R$ 2.350,00 40 horas - Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, e 
- Registro no Conselho de Classe – CRC 

Enfermeiro 03 R$ 2.145,00 30 horas - Ensino Superior Completo em Enfermagem e 
- Registro no COREN – Conselho Regional de Enfermagem 

Engenheiro de Segurança do 
Trabalho 

01 R$ 2.350,00 40 horas 
- Ensino Superior Completo na área de Engenharia, 
-Especialização em Segurança do Trabalho e  
- Registro no respectivo Conselho 

Farmacêutico 03 R$ 2.145,00 30 horas - Ensino Superior Completo em Farmacologia e 
- Registro no CRF - Conselho Regional de Farmácia 

Fonoaudiólogo Educacional 01 R$ 2.145,00 30 horas - Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e 
- Registro no respectivo Conselho de Classe 

Maestro de Banda 02 R$ 1.633,00 30 horas - Ensino Superior Completo em Música 

Médico Clínico e Cardiologista 01 R$ 2.826,00 20 horas 
- Ensino Superior Completo em Medicina,  
- Registro no CRM – Conselho Regional de Medicina e  
- Conclusão de Residência Médica em Cardiologia 

Médico Clínico e Dermatologista 01 R$ 2.826,00 20 horas 
- Ensino Superior Completo em Medicina,  
- Registro no CRM – Conselho Regional de Medicina e  
- Conclusão de Residência Médica em Dermatologia 

Médico Clínico e do Trabalho 01 R$ 2.826,00 20 horas 

- Ensino Superior Completo em Medicina,  
- Registro no CRM – Conselho Regional de Medicina e 
- Conclusão de Residência Médica ou Especialização em 
Medicina do Trabalho 

Médico Clínico e Geriatra 02 R$ 2.826,00 20 horas 

- Ensino Superior Completo em Medicina, 
- Registro no CRM – Conselho Regional de Medicina, 
- Conclusão de Residência Médica em Geriatria,  
-Título de Especialidade ou equivalente 

Médico Clínico e Neurologista 01 R$ 2.826,00 20 horas 
- Ensino Superior Completo em Medicina, 
- Registro no CRM – Conselho Regional de Medicina e 
- Conclusão de Residência Médica em Neurologia 

Médico Clínico e Psiquiatra 01 R$ 2.826,00 20 horas 
- Ensino Superior Completo em Medicina, 
- Registro no CRM – Conselho Regional de Medicina e 
- Conclusão de Residência Médica em Psiquiatria 

Médico Clínico Geral 07 R$ 2.826,00 20 horas - Ensino Superior Completo em Medicina, 
- Registro no CRM – Conselho Regional de Medicina e 
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- Conclusão de Residência Médica em Clínica Médica ou 
Especialidades Clínicas ou Medicina Geral Comunitária 

Médico Ginecologista e Obstetra 03 R$ 2.826,00 20 horas 

- Ensino Superior Completo em Medicina, 
- registro no CRM – Conselho Regional de Medicina e 
- Conclusão de Residência Médica em Ginecologia e 
Obstetricía 

Médico Hebiatra 01 R$ 2.826,00 20 horas 

- Ensino Superior Completo em Medicina, 
- Registro no CRM – Conselho Regional de Medicina, 
- Conclusão de Residência Médica em Pediatria e Hebiatria, 
- Titulo de Especialidade ou equivalente 

Médico Neuropediatra 01 R$ 2.826,00 20 horas 

- Ensino Superior Completo em Medicina, 
- Registro no CRM – Conselho Regional de Medicina, 
- Conclusão de Residência Médica em Neuropediatria,  
- Título de Especialidade ou equivalente 

Médico Clínico e Oftalmologista 01 R$ 2.826,00 20 horas 
- Ensino Superior Completo em Medicina, 
- Registro no CRM – Conselho Regional de Medicina e 
- Conclusão de Residência Médica em Oftalmologia 

Médico Clínico e Urologista 01 R$ 2.826,00 20 horas 
- Ensino Superior Completo em Medicina, 
- Registro no CRM – Conselho Regional de Medicina e 
- Conclusão de Residência Médica em Urologia 

Médico Pediatra 02 R$ 2.826,00 20 horas 
-Ensino Superior Completo em Medicina, 
- Registro no CRM – Conselho Regional de Medicina e 
- Conclusão de Residência Médica em Pediatria 

Médico Radiologista Especialista 
em Ultra-Sonografia 

02 R$ 2.826,00 20 horas 

- Ensino Superior Completo em Medicina, 
- Registro no CRM – Conselho Regional de Medicina, 
- Conclusão de Residência Médica em Radiologia, 
- Título de Especialidade ou equivalente 

Nutricionista 01 R$ 2.145,00 30 horas 
- Ensino Superior Completo em Nutrição e Dietética e 
- Registro Profissional na forma da legislação em vigor no 
CRN – Conselho Regional de Nutrição 

Odontólogo 07 R$ 2.826,00 20 horas - Ensino Superior Completo na área de Odontologia e 
- Registro Profissional na forma da legislação em vigor 

Odontólogo Especialista em 
Endodontia 

01 R$ 2.826,00 20 horas 

- Ensino Superior Completo na área de Odontologia com 
diploma devidamente registrado e fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC, 
- Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e 
- Título de Especialista em Endodontia, reconhecido e 
registrado pelo conselho de classe 

Odontólogo Especialista em 
Odontopediatria 

01 R$ 2.826,00 20 horas 

- Ensino Superior Completo na área de Odontologia com 
Diploma devidamente registrado e fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC, 
- Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e 
- Título de Especialista em Odontopediatria, reconhecido e 
registrado pelo Conselho de Classe 

Odontólogo Especialista em 
Ortopedia Funcional dos Maxilares 
e/ou Ortodontia 

01 R$ 2.826,00 20 horas 

- Ensino Superior Completo na área de Odontologia com 
diploma devidamente registrado e fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC, 
- Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e 
- Título de Especialista em Ortodontia e/ou Ortopedia 
Funcional dos Maxilares, reconhecido e registrado pelo 
conselho de classe 

Odontólogo Especialista em 
Periodontia 

01 R$ 2.826,00 20 horas 

- Ensino Superior Completo na área de Odontologia com 
diploma devidamente registrado e fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC, 
- Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e 
- Título de Especialista em Periodontia, reconhecido e 
registrado pelo conselho de classe 

Odontólogo Especialista em 
Prótese Dentária  

01 R$ 2.826,00 20 horas 

- Ensino Superior Completo na área de Odontologia com 
diploma devidamente registrado e fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC, 
- Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e 
- Título de Especialista em Prótese Dentária, reconhecido e 
registrado pelo conselho de classe 

Preparador Físico 02 R$ 2.145,00 40 horas - Ensino Superior Completo em Educação Física 
- Registro no Conselho de Classe 

Procurador Judicial 02 R$ 2.350,00 20 horas - Ensino Superior Completo em Direito, 
- Registro na OAB como advogado de no mínimo 02 anos. 

Professor de Artes (atuação: 
alfabetização e 1ª a 4ª séries) 

02 R$ 1.547,00 25 horas - Ensino Superior Completo em Educação Artística ou áreas 
afins 

Professor de Educação Física 
(atuação: educação infantil e 1ª a 
4ª séries). 

06 R$ 1.547,00 25 horas 
- Ensino Superior Completo em Educação Física e 
- Registro em Conselho de Classe 

Professor de Ensino Básico 56 R$ 1.299,00 25 horas - Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em 
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(atuação: Educação Infantil e 
Ensino Fundamental).  

Pedagogia com habilitação para o Magistério, devidamente 
registrado no MEC ou órgão por ele delegado. 

Professor de Inglês (atuação: 
alfabetização e 1ª a 4ª séries). 

01 R$ 1.547,00 25 horas - Ensino Superior Completo com Licenciatura em Letras 
(português/inglês) 

Psicólogo da Saúde e Educacional  02 R$ 2.145,00 30 horas - Ensino Superior Completo em Psicologia, 
- Registro no CRP - Conselho Regional de Psicologia 

Psicopedagogo 02 R$ 2.350,00 30 horas 

- Ensino Superior Completo na área de Educação ou 
Psicologia,  
- Portador de Certificado de Curso de Pós-graduação em 
Psicopedagogia, ministrado em estabelecimento oficial e/ou 
reconhecido 

Terapeuta Ocupacional 02 R$ 2.145,00 30 horas - Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional, 
- Registro no conselho de classe 

 

3. O salário mensal de cada cargo tem como referência o mês de abril de 2007. 
4. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos de Louveira 
(Lei nº 1006/90 e alterações). 
4.1. O candidato nomeado sob o regime estatutário somente será estabilizado no serviço público uma vez 
atendidos o prazo e os requisitos constantes na Constituição Federal. 
5. O candidato aprovado e nomeado deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela 
Administração, podendo ser, conforme o caso, em regime de plantão, diurno e/ou noturno, em dias de 
semana, sábados e domingos, respeitada a jornada semanal de trabalho, e estará sujeito ao cumprimento 
do estágio probatório. 
6. As atribuições a serem exercidas pelo candidato nomeado encontram-se no Anexo I – Das Atribuições 
deste Edital. 
 
II - DAS INSCRIÇÕES 
 
1. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se de modo a recolher o valor da 
taxa de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o cargo 
pretendido. 
2. A inscrição do candidato implicará o completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais 
pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como as condições previstas em 
Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 
3. São condições para inscrição: 
3.1. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem tenha sido deferida a igualdade nas 
condições previstas pelo Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972; ou gozar das prerrogativas previstas no 
art. 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros. 
4. São requisitos para posse, a comprovação de: 
4.1. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
4.2. estar quite com as obrigações eleitorais; 
4.3. estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino); 
4.4. estar com o CPF regularizado; 
4.5. possuir certificado de conclusão, acompanhado do histórico escolar ou diploma correspondente ao 
exigido para o exercício do cargo, comprovado por meio de documento expedido por órgão competente; 
4.6. gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por inspeção 
médica oficial realizada por profissionais designados pela Prefeitura Municipal de Louveira; 
4.7. não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
4.8. não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em conseqüência 
de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público). 
5. A entrega dos documentos comprobatórios das condições exigidas no item anterior será feita em data a 
ser fixada em publicação oficial, após a homologação do Concurso Público e antes da nomeação. 
5.1. A não entrega dos documentos, na data fixada, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se 
todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsificação da 
declaração. 
6. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas na ficha 
de inscrição. O candidato que não satisfizer todas as condições estabelecidas neste Edital não tomará posse 
do cargo. 
7. As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste Edital serão indeferidas. 
8. As inscrições ficarão abertas das 10 horas de 25 de junho às 16 horas de 20 de julho de 2007, devendo 
ser efetuadas pela internet – site www.vunesp.com.br. 
8.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição pelo correio, fac-símile, depósito em caixa eletrônico, 
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transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito em conta corrente, 
condicional ou fora do período estabelecido de 25 de junho a 20 de julho de 2007, ou por qualquer outro 
meio não especificado neste Edital.  
8.2. O interessado deverá fazer no máximo 2 (duas) inscrições para o Concurso objeto deste Edital, sendo 
neste caso, obrigatoriamente uma inscrição para cada cargo dentro de cada grupo de aplicação da prova, 
verificar os grupos de aplicação no Capítulo V – Da Prestação das Provas Objetiva e Prático-Profissional. 
8.2.1. Caso o interessado opte por mais de uma inscrição deverá recolher o valor correspondente ao número 
de inscrições a ser realizada. 
8.2.2. O Candidato poderá se inscrever para até 02 (duas) vagas, no entanto deverá verificar a 
compatibilidade entre os dias das provas (ver item 13). 
9. O pagamento da importância correspondente à taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou em 
cheque, conforme segue: 
 

Cargos Valor da Taxa de Inscrição 
Ajudante de Cozinha, Ascensorista, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de 
Serviços Gerais, Carpinteiro, Coveiro, Eletricista, Encanador, Marceneiro, 
Merendeira, Motorista, Pedreiro e Porteiro. 

R$ 20,00 

Acompanhante de Transporte, Agente de Fiscalização de Trânsito, Agente 
Escolar, Atendente de Consultório Dentário, Cozinheira, Escriturário, 
Guarda Municipal Masculino, Inspetor de Alunos, Leiturista de Hidrômetro, 
Mecânico de Máquinas Pesadas, Recepcionista, Recreacionista e 
Telefonista. 

R$ 25,00 

Agente de Fiscalização, Estoquista, Instrutor de Artes Plásticas e 
Artesanato, Instrutor de Bordado, Crochê e Tricô, Instrutor de Corte e 
Costura, Monitor de Casa de Abrigo, Monitor de Creche, Monitor de 
Informática, Professor de Ensino Básico, Salva-vidas, Técnico Contábil, 
Técnico de Nutrição, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, 
Técnico em Higiene Dentária, Técnico em Prótese Dental, Técnico em 
Som e Iluminação e Técnico Esportivo. 

R$ 35,00 

Professor de Artes, Professor de Educação Física e Professor de Inglês. R$ 45,00 
Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, Farmacêutico, Fonoaudiólogo Educacional, Maestro de Banda, 
Médico Clínico e Cardiologista, Médico Clínico e Dermatologista, Médico 
Clínico e do Trabalho, Médico Clínico e Geriatra, Médico Clínico e 
Neurologista, Médico Clínico e Oftalmologista, Médico Clínico e Psiquiatra, 
Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Hebiatra, 
Médico Neuropediatra, Médico Pediatra, Médico Radiologista Especialista 
em Ultra-Sonografia, Médico Urologista, Nutricionista, Odontólogo, 
Odontólogo Especialista em Endodontia, Odontólogo Esp. em 
Odontopediatria, Odontólogo Esp. em Ortopedia Funcional dos Maxilares 
e/ou Ortodontia, Odontólogo Especialista em Periodontia, Odontólogo Esp. 
em Prótese Dentária, Preparador Físico, Procurador Judicial, Psicólogo, 
Psicopedagogo e Terapeuta Ocupacional. 

R$ 60,00 

 
9.1. A inscrição feita com cheque somente será considerada efetivada após a respectiva compensação.  
9.2. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anulada. 
9.3. O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de 
inscrição. 
9.4. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que 
se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 
9.5. Não haverá devolução, parcial, integral ou mesmo que efetuada a maior, da importância paga, nem 
isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 
9.5.1. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar, sendo que 
a responsabilidade da devolução recairá sobre a Fundação VUNESP. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
10.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição 25 de junho a 20 de julho de 2007; 
10.2. localizar no site o "link" correlato ao Concurso Público, quando o candidato deverá: 
a) ler o Edital na íntegra e preencher a ficha de inscrição; 
b) imprimir o boleto bancário; 
c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com a tabela do item 9, deste Capítulo, em qualquer 
agência bancária, até a data limite para encerramento das inscrições (20 de julho de 2007). Atenção para 
o horário bancário. 
10.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato 
da inscrição, até a data limite do encerramento das inscrições. 
10.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente 



 6 

à taxa de inscrição. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site 
www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público, três dias após o encerramento do período de 
inscrições (20 de julho de 2007). Caso seja detectado algum problema, o candidato deverá entrar em 
contato com o Disque VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 
horas, para verificar o ocorrido. 
10.4.1. O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário com a autenticação mecânica ou o 
respectivo comprovante de pagamento, referente à taxa de inscrição. 
10.5. Às 16 horas (horário de Brasília) do dia 20 de julho de 2007, a ficha de inscrição não estará mais 
disponível na internet. 
10.6. O candidato que não tiver acesso à internet poderá efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos 
de acesso à internet, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza infocentros (locais 
públicos para acesso à internet), em regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Este 
programa, além de oferecer facilidade para os candidatos que não têm acesso à internet, é completamente 
gratuito. Para utilizar os equipamentos, basta fazer um cadastro apresentando o RG nos próprios Postos 
Acessa SP. O candidato que desejar efetuar a inscrição poderá se dirigir, dentre outros, a em um dos 
endereços descritos a seguir: 
- Bragança Paulista: Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Centro. 
- Campinas: Poupatempo - Avenida Francisco Glicério, 935 – Centro. 
- Campinas Shopping: Poupatempo - Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940 – Jd. do Lago. 
- Francisco Morato: Rua José Benedito Ryan, 36 – Centro. 
- Franco da Rocha: Rua Amália Sestine, 85 – Centro. 
- Jundiaí: Avenida Barão de Jundiaí, 1093 – Centro. 
- Pedreira: Rua Odovilson Utemberg, s/n – Centro. 
- São Paulo – Capital: CPTM Piqueri, Rua José Peres Campelo, s/n – Pirituba. 
- São Paulo – Capital: CPTM Tatuapé, Rua Catiguá, s/n – Tatuapé. 
- São Paulo – Capital: Parque Bandeirantes, Rua Manuel Aguirre, s/n - Jaraguá. 
- São Paulo – Capital: Poupatempo Sé: Praça do Carmo, s/n – Centro. 
11. O candidato que não tem acesso à internet poderá, também, realizar sua inscrição no período de 25 de 
junho a 20 de julho de 2007, no horário das 10 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, na Secretaria de 
Cultura – Rua das Rosas, 233, Santo Antonio e no Paço Municipal – Rua Antonio Della Torre, Vila Nova, 
Louveira/SP, levando o documento de identidade e o CPF. 
12. O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da inscrição. 
13. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas, na ficha e no 
requerimento de inscrição, independentemente do tipo de inscrição efetuada.  
14. O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer a todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os 
atos dela decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e que o fato seja constatado posteriormente. 
15. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site www.vunesp.com.br e, 
de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, no Disque VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300. 
16. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização das provas deverá, até o dia 
20 de julho de 2007, encaminhar, por Sedex, à Fundação VUNESP – Ref.: Concurso Público Pref. de 
Louveira – Caixa Postal 61067-4 – CEP 05001-970 – Água Branca/Perdizes – São Paulo, solicitação com a 
sua qualificação completa e detalhamento dos recursos necessários. 
16.1. O candidato que não o fizer durante o período de inscrição ou com a devida antecedência, para que 
possa ser providenciada a solicitação, e conforme o estabelecido no item anterior, não terá as condições 
especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado. 
16.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade do pedido. 
16.3. Para efeito do prazo estipulado, será considerada a data da postagem fixada pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos – ECT. 
16.4. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, desde 
que o solicite. 
16.4.1. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
16.4.2. A criança deverá permanecer em local designado, acompanhada de familiar ou terceiro, adulto 
responsável, indicado pela candidata. 
17. A Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal de Louveira não se responsabilizam por solicitação de 
inscrição pela internet não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados. 
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III – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, especificadas no Anexo I 
deste Edital, são compatíveis com a deficiência de que é portador. 
1.1. A participação de portadores de deficiência no presente concurso Público será assegurada nos termos 
do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal e Decreto Federal nº 3.298/1999. 
1.2. O candidato portador de necessidades especiais participará do certame em igualdade de condições com 
os demais candidatos, no que tange ao conteúdo, avaliação e critérios de aprovação das provas, data, 
horário e local de aplicação, e à nota mínima exigida, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar Estadual 
nº 683/1992, artigo 41 do Decreto nº 3.298/1999. 
2. Para concorrer como portador de necessidades especiais, o candidato deverá estar enquadrado nos 
parâmetros definidos no artigo 4º e incisos do Decreto nº 3.298/99, transcritos abaixo: 
2.1. Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das 
funções. 
2.2. Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida 
por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 
2.3. Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 
igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores. 
2.4. Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e 
segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho. 
2.5. Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 
3. O candidato portador de necessidades especiais, conforme artigo 4º do Decreto nº 3.298/99, deverá 
especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de que é portador. 
3.1. O candidato deverá, ainda, até o dia 20 de julho de 2007, último dia de inscrição, encaminhar, por 
Sedex, à Fundação VUNESP – Ref.: Concurso Público – Pref. de Louveira – Caixa Postal 61067-4 – CEP 
05001-970 – Água Branca/Perdizes – São Paulo/SP, a seguinte documentação: 
3.1.1. requerimento com a sua qualificação completa, especificação do Concurso Público para o qual está 
inscrito, o(s) cargo(s) para o(s) qual(is) está concorrendo e a necessidade ou não de prova em braille ou 
ampliada ou de condições especiais para a realização das provas. O atendimento às condições especiais 
solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido; e 
3.1.2. laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, e a provável causa da deficiência. 
3.1.3. Caso haja necessidade de tempo adicional para a realização das provas, o candidato deverá requerê-
lo no mesmo documento citado no subitem 3.1.1. deste Capítulo, com justificativa devidamente 
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 
3.2. O candidato que não atender ao solicitado no item 3.1. deste Capítulo não será considerado portador de 
necessidades especiais, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, e não terá sua prova 
especial preparada, seja qual for o motivo alegado. 
3.3. Para efeito do prazo estipulado no item 3.1. deste Capítulo será considerada a data de postagem fixada 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 
4. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato na Lista Especial de 
portadores de necessidades especiais. 
5. Os candidatos classificados constantes da lista especial (portadores de necessidades especiais) serão 
convocados pela Prefeitura Municipal de Louveira, para perícia médica, com a finalidade de avaliação 
quanto à configuração da deficiência, conforme artigo 4º do Decreto nº 3.298/99, e a compatibilidade entre 
as atribuições do cargo e a deficiência declarada, conforme Lei Complementar Estadual nº 683/1992. 
6. Será excluído da Lista Especial (portador de necessidades especiais) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada (declarado não portador de deficiência pelo órgão de saúde encarregado 
da realização da perícia), passando a figurar somente na Lista Geral, e será excluído do Concurso Público o 
candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do cargo. 
7. Após a nomeação do candidato portador de necessidades especiais, esta não poderá ser argüida para 
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justificar a concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 
IV - DAS PROVAS 
 
1. O Concurso constará das seguintes provas: 
 

CARGOS PROVAS Nº DE ITENS 

Coveiro 
Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Prova Prática 

 
20 
-- 

Ajudante de Cozinha 
Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

 
20 
10 

Ascensorista 
Auxiliar de Limpeza 
Porteiro 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 

 
30 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Prova Prática 

 
30 
-- 

Merendeira 
Motorista 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática 

 
20 
10 
-- 

Carpinteiro 
Eletricista 
Encanador 
Marceneiro 
Pedreiro 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática 

 
20 
10 
-- 

Agente Escolar 
Agente de Fiscalização de Trânsito 
Atendente de Consultório Dentário 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

 
25 
15 

Acompanhante de Transporte 
Escriturário 
Recepcionista 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 

 
40 

Cozinheira 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática 

 
25 
15 
-- 

Guarda Municipal Masculino 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 
Prova de Aptidão Física 
Avaliação Psicológica 

 
25 
15 
-- 
-- 

Inspetor de Alunos 
Leiturista de Hidrômetro 
Recreacionista 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

 
25 
15 

Mecânico de Máquinas Pesadas 
 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática 

 
25 
15 
-- 

Telefonista 
Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Prova Prática 

 
40 
-- 

Agente de Fiscalização 
Estoquista 
Monitor de Casa de Abrigo 
Monitor de Creche 
Técnico Contábil 
Técnico de Nutrição 
Técnico em Enfermagem 
Técnico em Farmácia 
Técnico em Higiene Dentária 
Técnico em Prótese Dental 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

 
30 
20 

Instrutor de Artes Plásticas e Artesanato  
Instrutor de Bordado, Crochê e Tricô 
Instrutor de Corte e Costura 
Monitor de Informática 
Salva-vidas  
Técnico Esportivo 
Técnico em Som e Iluminação 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática 

 
30 
20 
-- 

Contador 
Enfermeiro 
Farmacêutico 
Fonoaudiólogo Educacional 
Maestro de Banda 
Nutricionista 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 
Prova de Títulos  

 
10 
40 
-- 
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Assistente Social 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 
Prova de Títulos  

 
10 
40 
-- 

Médico Clínico Geral 
Médico Clínico e Cardiologista 
Médico Clínico e Dermatologista 
Médico Clínico e Geriatra 
Médico Clínico e Neurologista 
Médico Clínico e Oftalmologista 
Médico Clínico e Psiquiatra 
Médico Clínico e do Trabalho 
Médico Ginecologista e Obstetra 
Médico Hebiatra 
Médico Neuropediatra 
Médico Pediatra 
Médico Radiologista Especialista em Ultra-
Sonografia 
Médico Urologista 
Odontólogo 
Odontólogo Especialista em Endodontia 
Odontólogo Especialista em Odontopediatria 
Odontólogo Esp. em Ortopedia Funcional dos 
Maxilares e/ou Ortodontia 
Odontólogo Especialista em Periodontia 
Odontólogo Especialista em Prótese Dentária 

Prova Objetiva 
Política de Saúde 
Conhecimentos Específicos 
Prova de Títulos  

 
10 
40 
-- 

Preparador Físico 
Psicólogo 
Terapeuta Ocupacional 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

 
10 
40 

Procurador Judicial 
Prova Objetiva 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prático-Profissional 

 
80 
01 

Professor de Ensino Básico (Educação Infantil 
e Ensino Fundamental) 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 
Prova de Títulos  

 
20 
30 
-- 

Professor de Artes  
Professor de Educação Física 
Professor de Inglês 
Psicopedagogo 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Pedagógicos e 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 
Prova de Títulos  

 
10 
10 
30 
-- 

 

1.1. As provas objetiva, prático-profissional e prática terão caráter eliminatório e classificatório. 
1.2. A prova de aptidão física e avaliação psicológica terão caráter eliminatório. 
1.3. A prova de títulos terá caráter classificatório. 
2. A prova objetiva, para todos os cargos, visa avaliar o grau de conhecimento do candidato para o 
desempenho das atribuições do cargo. 
2.1. A prova objetiva para o cargo de Procurador Judicial terá duração de 04 (quatro) horas e para os demais 
cargos 3 (três) horas. 
2.2. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha e para os cargos de Ajudante de 
Cozinha, Ascensorista, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Serviços Gerais, Carpinteiro, Coveiro, Eletricista, 
Encanador, Marceneiro, Merendeira, Pedreiro e Porteiro, terá 4 (quatro) alternativas, e para os demais 
cargos 05 (cinco) alternativas cada, sendo somente uma alternativa a correta, e versará sobre os conteúdos 
programáticos estabelecidos no Anexo II deste Edital. 
3. A prova prático-profissional, somente para o cargo de Procurador Judicial, aplicada em época posterior 
à prova objetiva, terá a duração de 02 (duas) horas e constará de uma peça judicial, conforme o conteúdo 
programático estabelecido no Anexo II, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, 
necessário ao desempenho do cargo. A prova será avaliada conforme estabelecido no Capítulo VII deste 
Edital. 
4. A prova prática, para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais; Carpinteiro; Coveiro; Cozinheira; 
Eletricista; Encanador; Instrutor de Artes Plásticas e Artesanato; Instrutor de Bordado, Crochê e Tricô; 
Instrutor de Corte e Costura; Marceneiro; Mecânico de Máquinas Pesadas; Merendeira; Monitor de 
Informática; Motorista; Pedreiro; Salva-vidas; Técnico em Som e Iluminação; Técnico Esportivo e Telefonista 
será realizada em época posterior, a ser divulgada oportunamente, conforme previsto no Capítulo V, neste 
Edital. 
4.1. A prova prática para o cargo de Motorista será composta por um percurso com duração de, 
aproximadamente, 20 (vinte) minutos. Esse percurso objetiva aferir a experiência, adequação de atitudes, 
postura e habilidades do candidato em dirigir veículos, de acordo com o itinerário preestabelecido, na cidade 
ou na estrada. A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos e as habilidades do 
candidato na prática no volante. 
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4.2. A prova prática para os demais cargos avaliará o candidato individualmente, levando em consideração 
sua habilidade na execução das atividades relativas ao cargo a que concorre, de acordo com o Anexo I. 
5. A prova de aptidão física, para o cargo de Guarda Municipal Masculino será composta de Aferição de 
Altura e Testes de Aptidão Física – TAF, conforme descrito no Capítulo V deste Edital. 
8. A avaliação psicológica, para o cargo de Guarda Municipal Masculino, levará em conta as 
características especiais que a função exige, destinar-se-á a verificar a capacidade do candidato para utilizar 
as funções psicológicas necessárias ao desempenho da função pretendida, nas condições atuais oferecidas 
pela entidade empregadora. Essa verificação dar-se-á por meio de instrumental competente, consoante com 
a legislação em vigor, a fim de constatar a existência de fatores considerados imprescindíveis ao bom 
desempenho das atribuições gerais da função, constantes no Anexo I. 
9. A prova de títulos, para os cargos de Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro de Segurança 
do Trabalho, Farmacêutico, Fonoaudiólogo Educacional, Maestro de Banda, Médico Clínico Geral, Médico 
Clínico e Cardiologista, Médico Clínico e Dermatologista, Médico Clínico e Geriatra, Médico Clínico e 
Neurologista, Médico Clínico e Psiquiatra, Médico Clínico e do Trabalho, Médico Ginecologista e Obstetra, 
Médico Hebiatra, Médico Neuropediatra, Médico Oftalmologista, Médico Pediatra, Médico Radiologista 
Especialista em Ultra-Sonografia, Médico Urologista, Nutricionista, Odontólogo, Odontólogo Especialista em 
Endodontia, Odontólogo Especialista em Odontopediatria, Odontólogo Esp. em Ortopedia Funcional dos 
Maxilares e/ou Ortodontia, Odontólogo Especialista em Periodontia, Odontólogo Especialista em Prótese 
Dentária, Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Básico, Professor de 
Inglês e Psicopedagogo será avaliada conforme estabelecido no Capítulo VI deste Edital. 
 
V - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
 
1. As provas serão aplicadas na cidade de Louveira. 
1.1. Caso o número de candidatos para prestar as provas exceda a oferta de lugares nas escolas 
disponíveis na cidade de Louveira, a Fundação VUNESP poderá aplicar em municípios vizinhos. 
2. As informações sobre datas, horário(s) e local(is) para a realização das provas serão divulgadas, por meio 
de Edital de Convocação, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das 
publicações, por meio: 
- de publicação na Imprensa Oficial ou Jornal local; 
- dos sites www.louveira.sp.gov.br e www.vunesp.com.br; 
- do Disque VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300, no horário das 08 às 20 horas, de segunda a sexta-
feira; 
- de consulta no sistema TTS (Text to Speach), pelo telefone (0XX11) 3874-6300, digitando o número do 
respectivo CPF; ou 
- de listagem afixada na Secretaria de Administração, localizada na Rua Antonio Schiamanna, 126, Vila 
Nova, cidade de Louveira, Estado de São Paulo, no horário das 9 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. 
2.1. Somente será permitida a realização das provas na respectiva data, horário e no local constantes no 
Edital de Convocação. 
2.2. O horário de início das provas em cada sala ou local de aplicação ocorrerá após completados os 
devidos procedimentos e instruções. 
3. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar do Edital de 
Convocação para a prova objetiva, mas for apresentado por ele o respectivo comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição, efetuado nos moldes previstos neste Edital, poderá o candidato participar deste Concurso, 
devendo preencher, para tanto, formulário específico no dia da prova objetiva. 
3.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação 
da regularidade da referida inscrição. 
3.2. Constatada a irregularidade da inscrição de que trata o item 3 deste Capítulo, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos, munido de: 
4.1. comprovante de pagamento da taxa de inscrição (na prova objetiva); 
4.2. caneta de tinta azul ou preta, lápis preto n.º 2 e borracha macia (nas provas objetiva e prático-
profissional); 
4.3. original de um dos seguintes documentos de identificação (em todas as provas): 
- Cédula de Identidade (RG); 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
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- Certificado Militar (quando for o caso); 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei Federal nº 9.503/97 e dentro do prazo de 
validade; 
- Passaporte, dentro do prazo de validade. 
4.4. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer 
outros documentos diferentes dos anteriormente definidos, inclusive carteira funcional de ordem pública ou 
privada. 
4.5. Caso esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade no 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias. O candidato poderá participar das 
provas, sendo, então, submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de 
impressão digital em formulário próprio.  
4.6. Em caso de não apresentar, no dia da realização das provas, por motivo de esquecimento, um dos 
documentos citados no item 4.3., deste Capítulo, o candidato fará a prova condicionalmente, mediante 
preenchimento e assinatura de formulário próprio, comprometendo-se, a apresentar, na data e horários 
acordados, documento hábil de identificação, sob pena de ter sua prova anulada.  
4.7. Somente será admitido na sala ou no local das provas o candidato que apresentar um dos documentos 
discriminados no item 4.3., deste Capítulo, desde que permita, com clareza, a sua identificação. 
5. Não será admitido no local das provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o 
seu início. 
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da(s) prova(s) fora do local, data e horário preestabelecidos. 
7. Durante as provas, não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, e utilização de 
máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, walkman ou de qualquer 
material que não seja o estritamente à realização das provas. 
7.1. O candidato que estiver portando equipamento eletrônico, dentre os mencionados no item anterior, terá 
o aparelho desligado e recolhido pelo fiscal da sala sendo devolvido ao final da prova. 
7.2. O candidato deverá manter o equipamento eletrônico desligado até a saída do prédio onde estiver 
realizando a prova. 
8. A Fundação VUNESP não se responsabilizará por danos, perda ou extravio de documentos ou objetos 
ocorridos no local das provas. 
9. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova objetiva, depois de transcorridas 
02 (duas) horas do seu início. 
10. O candidato não poderá ausentar-se da sala das provas sem o acompanhamento de um fiscal. 
11. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado, por erro de digitação constante na 
convocação, deverá fazê-lo em formulário específico, devidamente datado e assinado, entregando-o ao 
fiscal da sala, ou caso queira fazer alguma reclamação ou sugestão, deverá procurar a sala de coordenação 
no local em que estiver prestando a prova. 
11.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais, nos termos deste item, deverá arcar, 
exclusivamente, com as conseqüências advindas de sua omissão. 
12. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação, em virtude de afastamento do candidato, 
por qualquer motivo, da sala de prova. 
13. As datas previstas, para aplicação da prova objetiva, serão as especificadas a seguir, tomando como 
base o seguinte agrupamento. 
• 19.08.2007, às 14 horas: Ajudante de Cozinha; Assistente Social; Auxiliar de Serviços Gerais; Cozinheira; 
Engenheiro de Segurança do Trabalho; Médico Clínico e Cardiologista; Médico Clínico e Dermatologista; 
Médico Clínico e do Trabalho; Médico Clínico e Geriatra; Médico Clínico e Neurologista; Médico Clínico e 
Psiquiatra; Médico Clínico Geral; Médico Ginecologista e Obstetra; Médico Hebiatra; Médico Neuropediatra; 
Médico Oftalmologista; Médico Pediatra; Médico Radiologista Especialista em Ultra-Sonografia; Médico 
Urologista; Merendeira; Monitor de Creche; Odontólogo; Odontólogo Especialista em Endodontia; 
Odontólogo Especialista em Odontopediatria; Odontólogo Especialista em Ortopedia Funcional dos 
Maxilares e/ou Ortodontia; Odontólogo Especialista em Periodontia; Odontólogo Especialista em Prótese 
Dentária; Porteiro; Professor de Ensino Básico e Psicopedagogo. 
• 02.09.2007, às 14 horas: Acompanhante de Transporte; Agente de Fiscalização; Agente de Fiscalização 
de Trânsito; Agente Escolar; Ascensorista; Atendente de Consultório Dentário; Auxiliar de Limpeza; 
Carpinteiro; Contador; Coveiro; Eletricista; Encanador; Enfermeiro; Escriturário; Estoquista; Farmacêutico; 
Fonoaudiólogo Educacional; Guarda Municipal Masculino; Inspetor de Alunos; Instrutor de Artes Plásticas e 
Artesanato; Instrutor de Bordado, Crochê e Tricô; Instrutor de Corte e Costura; Leiturista de Hidrômetro; 
Maestro de Banda; Marceneiro; Mecânico de Máquinas Pesadas; Monitor de Casa de Abrigo; Monitor de 
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Informática; Motorista; Nutricionista; Pedreiro; Preparador Físico; Procurador Judicial; Professor de Artes; 
Professor de Educação Física; Professor de Inglês; Psicólogo; Recepcionista; Recreacionista; Salva-vidas; 
Técnico Contábil; Técnico de Nutrição; Técnico em Enfermagem; Técnico em Farmácia; Técnico em Higiene 
Dental; Técnico em Prótese Dental; Técnico em Som e Iluminação; Técnico Esportivo; Telefonista e 
Terapeuta Ocupacional. 
14. No ato da realização da prova objetiva, para todos os cargos, o candidato receberá o Caderno de 
Questões e a Folha Definitiva de Respostas. 
14.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha Definitiva de Respostas, com caneta de tinta 
azul ou preta, bem como assinar no campo apropriado.  
14.2. A Folha Definitiva de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, 
levando somente o Caderno de Questões. 
14.3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida 
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
14.4. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois 
qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 
14.5. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha Definitiva de Respostas por erro do candidato. 
15. A prova prático-profissional tem data prevista para aplicação em 02 de setembro de 2007, às 9 
horas. 
15.1. O candidato receberá o Caderno de Prova para elaboração da peça judicial, será permitida a consulta 
à legislação, sem comentário ou anotação. 
15.2. No ato da realização da prova prático-profissional, o candidato receberá o Caderno de Prova e deverá 
conferir se estão corretos seu nome, número do documento e cargo, e assinar na capa, no local reservado. 
15.3. O candidato não deverá assinar em qualquer outro local que não seja na capa, em local específico, 
pois isso a identificará e, conseqüentemente, a anulará. 
15.4. A prova deverá ser feita com caneta de tinta azul ou preta e os rascunhos não serão considerados. 
15.4.1. Não será admitido o uso de qualquer outra folha de papel, para rascunho ou como parte ou resposta 
definitiva, diversa das existentes no Caderno. 
15.5. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o Caderno de Prova, devidamente 
assinado no campo apropriado. 
15.6. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova prático-profissional depois de 
transcorrida 1 hora do seu início. 
16. Para a prova prática serão convocados os candidatos mais bem classificados na prova objetiva, e 
havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados, tomando 
como base o número de candidatos na tabela abaixo: 
 

Cargos Quantidade a ser convocada 
Auxiliar de Serviços Gerais 200 
Carpinteiro 10 
Coveiro 20 
Cozinheira 28 
Eletricista 20 
Encanador 50 
Instrutor de Artes Plásticas e Artesanato 10 
Instrutor de Bordado, Crochê e Tricô 20 
Instrutor de Corte e Costura 10 
Marceneiro 10 
Mecânico de Máquinas Pesadas 10 
Merendeira 25 
Monitor de Informática 18 
Motorista 30 
Pedreiro 20 
Salva-vidas 20 
Técnico em Som e Iluminação 20 
Técnico Esportivo 30 
Telefonista 10 

 

16.1. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá apresentar documento de identidade, conforme 
subitem 4.3. deste Capítulo, sendo que o candidato ao cargo de Motorista deverá apresentar também a 
Carteira Nacional de Habilitação – CNH, na categoria exigida para o cargo e dentro do prazo de validade. 
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17. Para a prova de aptidão física serão convocados os 600 (seiscentos) candidatos habilitados na prova 
objetiva e mais bem classificados para o cargo de Guarda Municipal Masculino. Havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados. 
17.1. O candidato convocado para a aferição de altura e testes de aptidão física – TAF - deverá apresentar-
se com roupa apropriada para prática desportiva (calção e camiseta ou agasalhos e calçando tênis), munido 
do documento de identidade, conforme item 4.3 deste Capítulo e Atestado Médico que certifique 
especificamente estar apto para realizar atividades de esforços físicos. Será fornecido no local da prova o 
Termo de Responsabilidade do próprio candidato que deverá ser assinado pelo mesmo.  
17.1.1. O Atestado Médico, conforme Anexo III deste Edital, deverá ser emitido em papel timbrado, contendo 
assinatura, carimbo, CRM do profissional, e com data de no máximo, 20 (vinte) dias de antecedência da data 
da prova (inclusive). 
17.1.2. Ao candidato somente será permitido participar da aferição de altura e dos testes de aptidão física – 
TAF – se entregar o atestado médico conforme previsto neste Edital, juntamente com o Termo de 
Responsabilidade assinado pelo candidato. 
17.2. A prova de aptidão física será composta de Aferição de Altura e de Testes de Aptidão Física – 
FAT . 
17.3. A aferição de altura exigida para o cargo será realizada no dia da aplicação dos testes de aptidão 
física - TAF, sendo vedada a realização dos testes pelo candidato caso esse não atinja a altura mínima 
estabelecida de, no mínimo, 1,65m, descalço. 
17.4. Para a realização dos Testes de Aptidão Física – TAF, recomenda-se ao candidato que faça sua 
refeição com antecedência de 2 (duas) horas e 2 (duas) horas depois dos testes. 
17.5. O aquecimento e a preparação para os Testes de Aptidão Física – TAF são de responsabilidade do 
próprio candidato, não podendo interferir no andamento do Concurso. 
17.6. Se, por razões decorrentes das condições climáticas, os testes de aptidão física – TAF forem 
cancelados ou interrompidos, a prova será adiada para nova data a ser divulgada, devendo o candidato 
realizar todos os testes, desde o início, desprezando-se os resultados até então obtidos. 
17.7. Na aplicação dos testes de aptidão física – TAF não haverá repetição da execução dos exercícios, 
exceto nos casos em que a ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, tenham 
prejudicado o seu desempenho. 
17.8. Os Testes de Aptidão Física – TAF consistirá da execução de: 
– Teste de flexo-extensão de cotovelos em apoio de frente sobre o solo: 
Posição inicial: deitado, em decúbito ventral (peito voltado ao solo), pernas estendidas e unidas e ponta dos 
pés tocando o solo, cotovelos estendidos, mãos espalmadas apoiadas no solo, com dedos estendidos e 
voltados para frente do corpo, com a abertura um pouco maior que a largura dos ombros, o corpo totalmente 
estendido. 
Execução: 
. Flexão dos cotovelos aproximando, o corpo alinhado, do solo em 5 (cinco) centímetros, sem haver contato 
com qualquer parte do corpo com o solo, a não ser a ponta dos pés e as mãos. 
. Extensão dos braços voltando à posição inicial, completando assim 1 (um) movimento completo. 
. A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido repouso ou pausa entre as repetições. 
. Caso, na flexão dos cotovelos, o corpo esteja desalinhado ou toque alguma parte do corpo no solo a 
contagem será encerrada. 
. O objetivo é repetir os movimentos corretamente o máximo de vezes possíveis, em 60 (sessenta) 
segundos. 
– Teste abdominal: 
Posição inicial: decúbito dorsal, mãos à nuca e joelhos flexionados. 
Execução: 
. Encostar os cotovelos nos joelhos ou coxas. 
. Retornar à posição inicial, completando assim 1 (um) movimento completo. 
. A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido repouso ou pausa entre as repetições. 
. Os pés do candidato serão imobilizados pelo fiscal. 
. O objetivo é repetir os movimentos corretamente o máximo de vezes possíveis, em 60 (sessenta) 
segundos. 
– Teste de corrida de 50 metros: 
O candidato deverá percorrer a distância de 50 (cinqüenta) metros no menor tempo possível. 
– Teste de corrida em 12 minutos: 
A prova consiste em corrida, sem aquecimento prévio, de 12 (doze) minutos em pista aferida, com 
marcações de 50 (cinqüenta) em 50 (cinqüenta) metros. Após os 12 (doze) minutos será dado um sinal e os 
candidatos deverão parar no lugar em que estiverem. O objetivo é aferir a distância percorrida nos 12 (doze) 
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minutos. 
18. Para a avaliação psicológica, destinada ao cargo de Guarda Civil Masculino, serão convocados todos 
os candidatos habilitados na prova de Aptidão Física. 
18.1. Para a prestação da avaliação psicológica o candidato deverá apresentar documento de identidade, 
conforme subitem 4.3. deste Capítulo. 
19. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) apresentar-se em local, data e após o horário estabelecidos; 
b) não comparecer às provas, conforme convocação oficial, seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identidade conforme previsto no subitem 4.3. deste Capítulo; 
d) ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se calculadora, livros, notas ou 
impressos não permitidos, durante a realização das provas;  
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
g) lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 
h) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido pela 
Fundação VUNESP; 
i) não devolver ao fiscal a Folha Definitiva de Respostas, o Caderno da Prova Prático-Profissional ou 
qualquer outro material de aplicação das provas; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
k) estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte; 
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 
prova. 
20. Para convocação das provas o candidato deverá observar o item 2 desta Capítulo, não podendo ser 
alegado qualquer desconhecimento. 
 
VI. DA PROVA DE TÍTULOS 
 
1. A entrega dos títulos é de inteira responsabilidade do candidato, sendo divulgado o local e horário por 
meio de Edital de Convocação a ser publicado na Imprensa Oficial ou Jornal local, e está prevista para o dia 
04 de novembro de 2007. 
2. Somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na prova objetiva, quando for o caso. 
3. Os títulos a serem considerados são os constantes da Tabela adiante. 
a) Para os cargos de Professor: 
 

TÍTULO COMPROVANTES VALOR  
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

VALOR 

MÁXIMO 
a) Doutor em área 

relacionada à Educação, 
obtido até 13.07.2007. 

4,0 01 4,0 

b) Mestre em área 
relacionada à Educação, 
obtido até 20.07.2007. 

Diploma devidamente registrado ou 
certificado/declaração de conclusão de 
curso, acompanhado do respectivo Histórico 
Escolar ou Ata de defesa de 
tese/dissertação de Mestrado, 
respectivamente. 

3,0 01 3,0 

c) Pós-Graduação lato sensu 
(especialização ou 
aperfeiçoamento) na área 
da Educação, obtido até 
20.07.2007, com no 
mínimo 360 horas. 

Certificado de conclus ão de curso, em 
papel timbrado da instituição, contendo 
carimbo, assinatura do responsável e a 
respectiva carga horária. 

1,0 01 1,0 

 TOTAL DE PONTOS   8,0 
   
b) Para os cargos de Médico: 
 

TÍTULO COMPROVANTES VALOR  
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

VALOR 

MÁXIMO 
a) Doutor, obtido até 

20.07.2007. 4,5 01 4,5 

b) Mestre, obtido até 
20.07.2007. 

Diploma devidamente registrado ou 
certificado/declaração de conclusão de curso, 
acompanhado do respectivo Histórico Escolar ou Ata 
de defesa de tese/dissertação de Mestrado, 
respectivamente. 

3,0 01 3,0 

c) Residência médica 
em área diversa 
da que concorre, 
realizada até 
20.07.2007. 

Certificado/declaração de Residência Médica, em 
papel timbrado da instituição, com assinatura e 
carimbo do responsável, período de residência e 
data do documento. 

1,5 01 1,5 
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d) Curso de 
especialização em 
área diversa da 
que concorre, com 
360 horas no 
mínimo, concluído 
até 20.07.2007. 

Certificado/declaração de conclusão de curso, em 
papel timbrado da instituição, com assinatura e 
carimbo do responsável, número de horas e data do 
documento. 

1,0 01 1,0 

 TOTAL DE PONTOS   10,0 
 
c) Para os cargos de Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
Farmacêutico, Fonoaudiólogo Educacional, Maestro de Banca, Nutricionista, Psicopedagogo e Odontólogos: 
 

TÍTULO COMPROVANTES VALOR  
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

VALOR 

MÁXIMO 
a) Doutor, obtido até 

20.07.2007. 5,0 01 5,0 

b) Mestre, obtido até 
20.07.2007. 

Diploma devidamente registrado, ou 
certificado/declaração de conclusão de curso, 
acompanhado do respectivo Histórico Escolar ou 
Ata de defesa de tese/dissertação de Mestrado, 
respectivamente. 

3,0 01 3,0 

c) Curso de 
especialização com 
360 horas no 
mínimo, concluído 
até 20.07.2007. 

Certificado/declaração de conclusão de curso, em 
papel timbrado da instituição, com assinatura e 
carimbo do responsável, número de horas e data 
do documento. 

1,0 02 2,0 

 TOTAL DE PONTOS   10,0 
 
3.1. Não serão aceitos títulos fora do prazo determinado para sua entrega, nem substituição de documentos 
entregues, não sendo permitido, também, anexar qualquer documento ao formulário de interposição de 
recursos. 
3.2. Não serão avaliados títulos não especificados nas tabelas. 
3.3. Será permitida a entrega dos títulos por procuração mediante entrega do respectivo mandato, com firma 
reconhecida, acompanhado de cópia do documento de identificação do procurador e apresentação do 
comprovante de inscrição. 
3.4. Os documentos deverão ser entregues em cópias reprográficas autenticadas ou cópia simples, 
acompanhadas do original, para serem vistadas pelo receptor, não sendo aceitos protocolos dos 
documentos ou fac-símile. 
3.5. Para os cargos de Professor não será computado como título o curso que se constituir em requisito para 
a inscrição no Concurso. Assim sendo, no caso de entrega para pontuação, dos títulos especificados nos 
itens "d" e "e" da Tabela, o candidato deverá entregar, também, comprovante da habilitação considerada 
como requisito para provimento do cargo. Para os cargos de Professor de Artes, Professor de Educação 
Física e Professor de Inglês só serão computados os comprovantes de licenciatura diferentes daquela 
exigida como requisito para o cargo a que concorre. 
3.6. Os cursos realizados no exterior deverão ser revalidados por universidades oficiais que mantenham 
cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes. 
3.7. O candidato que desatender aos termos da convocação não poderá apresentar seus títulos, recebendo 
pontuação zero nesse item. 
3.8. A avaliação dos títulos estará sob a responsabilidade da Fundação VUNESP. 
3.9. Os documentos entregues, cuja devolução não for solicitada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
contados a partir da homologação do resultado final do concurso, serão inutilizados, devendo a solicitação 
ocorrer somente após a publicação da homologação. 
3.9.1. A solicitação de devolução dos títulos deverá ser encaminhada por SEDEX ou aviso de Recebimento 
– AR, à Fundação VUNESP – Ref.: Concurso Público – Pref. de Louveira – Caixa Postal 61067-4 – CEP 
05001-970 – Água Branca/Perdizes – São Paulo/SP. 
 
VII – DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
 
1. Da PROVA OBJETIVA: 
1.1. A prova objetiva tem por finalidade selecionar os candidatos que serão considerados habilitados de 
acordo com a pontuação obtida. 
1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem). 
1.3. Na avaliação e correção da prova será utilizado o escore bruto. 
1.3.1. O escore bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 
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1.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) e não zerar 
em nenhuma área de composição da prova. 
1.5. O candidato não habilitado na prova objetiva será eliminado do Concurso. 
2. Da PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL: 
2.1. Será corrigida a prova prático-profissional dos 20 candidatos mais bem classificados na prova objetiva, 
mais os empatados na última colocação. 
2.2. A prova prático-profissional terá na sua correção a atribuição de nota de 0 (zero) a 100 (cem). 
2.3. Na avaliação da prova prático-profissional 70% (setenta por cento) da nota corresponderá aos 
conhecimentos jurídicos e 30% (trinta por cento) à técnica de redação, exposição e à correção no uso do 
vernáculo. 
2.4. Serão considerados os seguintes critérios de avaliação: 
- fidelidade ao tema proposto; nível de abrangência dos aspectos focalizados; pertinência das idéias 
desenvolvidas; 
- organização lógico-seqüencial das idéias; coerência e coesão entre os elementos do discurso; correção 
gramatical de acordo com as normas da Língua Portuguesa. 
2.5. Será considerado habilitado, na prova prático-profissional, o candidato que obtiver nota igual ou superior 
a 50 (cinqüenta). 
2.6. O candidato não habilitado na prova prático-profissional  ou aquele habilitado na prova objetiva, mas 
que não tiver a prova prático-profissional corrigida será eliminado do Concurso. 
3. Da PROVA PRÁTICA: 
3.1. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem). 
3.2. Na avaliação da prova prática será avaliado o grau de conhecimento e as habilidades do candidato por 
meio de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício das atribuições do 
cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista o conteúdo de conhecimentos específicos, constante 
do Anexo II – Conteúdo Programático. 
3.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta). 
3.4. O candidato não habilitado na prova prática ou aquele habilitado na prova objetiva, mas não convocado 
para a prova prática será eliminado do Concurso. 
4. Do TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF  
4.1. O resultado dos Testes de Aptidão Física - TAF será expresso pelo conceito APTO ou INAPTO e terá 
por base a avaliação efetuada segundo padrões mínimos das atividades estabelecidas, discriminados a 
seguir: 
a) TESTE DE FLEXO-EXTENSÃO DE COTOVELOS EM APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO 

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA 

MASCULINO até 25 anos 
26 a 33 anos 
34 anos ou mais 

45 
40 
35 

b) TESTE ABDOMINAL 
SEXO IDADE MARCA MÍNIMA 

MASCULINO até 25 anos 
26 a 33 anos 
34 anos ou mais 

32 
28 
24 

c) TESTE DE CORRIDA DE 50 METROS 
SEXO IDADE MARCA TEMPO MÁXIMO 

MASCULINO todas 50 m  8 segundos 
d) TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS 

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA 
MASCULINO até 25 anos 

26 a 33 anos 
34 anos ou mais 

2.300 m 
2.100 m 
1.900 m 

 

4.2. O candidato considerado INAPTO na prova de Aptidão Física ou aquele habilitado na prova objetiva, 
mas não convocado para a prova de Aptidão Física será eliminado do Concurso. 
5. Da AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 
5.1. A avaliação psicológica levando-se em conta as características especiais que o cargo exige, destinar-
se-á a verificar a capacidade do candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho 
da função pretendida, nas condições atuais oferecidas pela entidade empregadora. Essa verificação dar-se-
á por meio de instrumental competente, consoante com a legislação em vigor, a fim de constatar a existência 
de fatores considerados imprescindíveis ao bom desempenho das atribuições gerais do cargo de Guarda 
Municipal Masculino, constantes no Anexo I. 
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5.2. Serão convocados para a avaliação psicológica todos os candidatos considerados aptos no Teste de 
Aptidão Física – TAF. 
5.3. Ficam estabelecidos os seguintes aspectos psicológicos a serem verificados, em função das exigências 
e responsabilidades da função: 
- controle emocional, ausência de sinais fóbicos e disrítmicos; 
- controlado nível de ansiedade; 
- domínio psicomotor; 
- facilidade de relacionamento interpessoal; 
- adaptação ao meio - iniciativa, objetividade, atenção, determinação e flexibilidade de conduta; 
- resistência à fadiga; 
- nível de compreensão e resolução de situações. 
5.4. Os procedimentos serão realizados em conformidade com a legislação geral e específica em vigor. 
5.5. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da avaliação psicológica sem autorização expressa do 
responsável pela aplicação. 
5.6. O candidato, ao terminar os testes, entregará ao aplicador todo o seu material de exame. 
5.7. O candidato será considerado “INDICADO” ou “NÃO INDICADO” para o exercício do cargo de Guarda 
Municipal Masculino, conforme descrição: 

- “Indicado”: significa que o candidato apresentou, no Concurso, o perfil psicológico compatível para 
realizar as atividades imprescindíveis constantes do Anexo I. 

- “Não indicado”: significa que o candidato não apresentou, no Concurso, o perfil psicológico para 
realizar as atividades imprescindíveis constantes do Anexo I. 

5.7.1. A “não indicação” na avaliação psicológica pressupõe, tão somente, a inadequação ao perfil 
psicológico exigido para o desempenho das funções inerentes à categoria pretendida, em nada interferindo 
no que diz respeito ao prosseguimento normal do seu exercício profissional. 
5.7.2. Nenhum candidato “não indicado” será submetido a novo teste dentro do presente Concurso. 
5.7.3. O motivo de “não indicado” ao perfil profissiográfico somente será informado ao candidato ou ao seu 
representante legal, atendendo aos ditames da ética psicológica, e mediante requerimento dirigido a 
Secretária da Administração da Prefeitura Municipal de Louveira, enviado e protocolado no Paço Municipal 
Rua Antonio Schiamanna, 126, Vila Nova, cidade de Louveira, Estado de São Paulo, no horário das 09 às 16 
horas. 
5.8. A Prefeitura Municipal de Louveira publicará as listas dos candidatos considerados “indicados” na 
avaliação psicológica, ficando os não indicados excluídos do Concurso. 
5.9. Nenhum candidato "Não Indicado" será submetido a novo exame ou prova dentro do presente 
Concurso. 
5.10. Em atendimento aos ditames da ética psicológica (Código de Ética dos Psicólogos e Resolução CFP nº 
01/2002), será facultado ao candidato, e somente a este, conhecer o resultado da avaliação por meio de 
entrevista devolutiva. 
5.10.1. Na oportunidade da entrevista devolutiva, será dado conhecimento ao candidato, individualmente, 
das razões de sua "Não Indicação", com a participação do profissional responsável pela aplicação, em sua 
sede de trabalho, uma vez que não é permitida a remoção dos testes do candidato do seu local de 
arquivamento. 
 
VIII – DA PONTUAÇÃO FINAL 
 
1. A pontuação final do candidato será a nota da prova objetiva, ou, quando for o caso, a somatória das 
notas das provas objetiva, prático-profissional, prática e de títulos. 
 
IX – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate: 
1.1. para todos os cargos, como primeiro critério, os candidatos: 
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
1.2. para os cargos de Ajudante de Cozinha, Atendente de Consultório Dentário, Escriturário e 
Recepcionista, o candidato que obtiver: 
a) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
b) for mais idoso dentre os candidato com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
c) mediante sorteio, com a participação dos candidatos envolvidos. 
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1.3. para os cargos de Preparador Físico, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, o candidato que obtiver: 
a) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
b) for mais idoso dentre os candidato com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
c) mediante sorteio, com a participação dos candidatos envolvidos. 
1.4. para o cargo de Procurador Judicial, o candidato que obtiver: 
a) obtiver maior nota na prova Prático-Profissional; 
b) for mais idoso dentre os candidato com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
c) mediante sorteio, com a participação dos candidatos envolvidos. 
1.5. para os cargos de Coveiro, Eletricista, Instrutor de Corte e Costura, Mecânico de Máquinas 
Pesadas e Motorista, o candidato que: 
a) obtiver maior nota na prova prática; 
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
c) for mais idoso dentre os candidato com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
d) mediante sorteio, com a participação dos candidatos envolvidos. 
1.6. para os cargos de Acompanhante de Transporte, Agente Escolar, Agente de Fiscalização, Agente 
de Fiscalização de Trânsito, Ascensorista, Auxiliar de Limpeza, Estoquista, Guarda Municipal 
Masculino, Inspetor de Alunos, Leiturista de Hidrômetro, Monitor de Casa de Abrigo, Monitor de 
Creche, Porteiro, Recreacionista, Técnico Contábil, Técnico de Nutrição, Técnico em Enfermagem, 
Técnico em Farmácia, Técnico em Higiene Dentária e Técnico em Prótese Dental, o candidato que: 
a) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Português; 
c) for mais idoso dentre os candidato com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
d) mediante sorteio, com a participação dos candidatos envolvidos. 
1.7. para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Carpinteiro, Cozinheira, Encanador, Marceneiro, 
Merendeira, Monitor de Informática, Pedreiro, Salva-vidas, Técnico Esportivo, Técnico em Som e 
Iluminação, Telefonista, Instrutor de Artes Plásticas e Artesanato e Instrutor de Bordado, Crochê e 
Tricô, o candidato que: 
a) obtiver maior nota na Prova Prática; 
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
d) for mais idoso dentre os candidato com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
e) mediante sorteio, com a participação dos candidatos envolvidos. 
1.8. para os cargos de Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor de Inglês e 
Psicopedagogo, o candidato que: 
a) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação; 
c) for mais idoso dentre os candidato com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
d) mediante sorteio, com a participação dos candidatos envolvidos. 
1.9. para os cargos de Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, Farmacêutico, Fonoaudiólogo Educacional, Maestro de Banda e Nutricionista, o candidato 
que: 
a) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
c) for mais idoso dentre os candidato com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
d) mediante sorteio, com a participação dos candidatos envolvidos. 
1.10. para os cargos de Médico Clínico e Cardiologista, Médico Clínico e Dermatologista, Médico 
Clínico e Geriatra, Médico Clínico e Neurologista, Médico Clínico e Oftalmologista, Médico Clínico e 
Psiquiatra, Médico Clínico e do Trabalho, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista e Obstetra, 
Médico Hebiatra, Médico Neuropediatra, Médico Pediatra, Médico Radiologista Especialista em Ultra-
Sonografia, Médico Urologista, Odontólogo, Odontólogo Especialista em Endodontia, Odontólogo 
Especialista em Odontopediatria, Odontólogo Esp. em Ortopedia Funcional dos Maxilares e/ou 
Ortodontia, Odontólogo Especialista em Periodontia e Odontólogo Especialista em Prótese Dentária, 
o candidato que: 
a) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Política de Saúde; 
c) for mais idoso dentre os candidato com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
d) mediante sorteio, com a participação dos candidatos envolvidos. 
1.11. para o cargo de Professor de Ensino Básico, o candidato que: 
a) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
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b) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática; 
d) for mais idoso dentre os candidato com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
e) mediante sorteio, com a participação dos candidatos envolvidos. 
 
X - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, por cargo, em 
duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos aprovados) e outra especial (portadores de necessidades 
especiais aprovados). 
2. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) e outra especial (portadores de necessidades especiais). 
2.1. A Lista Especial (portadores de necessidades especiais) será publicada em ordem alfabética, sendo 
concedidos 5 (cinco) dias corridos, a partir da data da publicação, para que os interessados retirem o 
formulário para a perícia médica no local indicado. 
2.2. A perícia médica será realizada por órgão público credenciado pela Prefeitura, para verificação da 
compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo, por especialista na área de 
deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados do 
respectivo exame. 
2.3. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, caso o candidato requeira, no 
prazo de 5 (cinco) dias corridos, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional 
indicado pelo interessado. 
2.4. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados da ciência do laudo referido no item anterior. 
2.5. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data da 
realização do exame. 
2.6. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica, nos termos da Lei Complementar 
Estadual nº 683/92. 
2.7. Findo o prazo estabelecido no item anterior, serão publicadas na Imprensa Oficial ou Jornal local as 
Listas de Classificação Final Geral e Especial, das quais serão excluídos os portadores de necessidades 
especiais considerados inaptos (deficiência não compatível com o exercício do cargo) na inspeção médica. 
2.8. O candidato cuja deficiência não for configurada constará apenas da lista de Classificação Final Geral. 
2.9. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de necessidades 
especiais, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral. 
3. O percentual de vagas reservado aos portadores de necessidades especiais será revertido para 
aproveitamento de candidatos da Lista de Classificação Final Geral se não houver inscrição, aprovação ou 
ainda se o número de aprovados portadores de necessidades especiais não atingir o limite a eles reservado. 
 
XI - DOS RECURSOS 
 
1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis contados da data da publicação, na 
Imprensa Oficial ou Jornal local, ou do fato que lhe deu origem. 
2. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma prova, o candidato participará 
condicionalmente da prova seguinte. 
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato e de forma individualizada, quando for sobre o gabarito, 
devendo ser 1 (um) recurso para cada questão e em 2 (duas) vias de igual teor (original e cópia). 
4. O candidato poderá interpor recurso, utilizando formulário específico, no site www.vunesp.com.br, na 
página do Concurso ou retirando o formulário e entregando-o no protocolo, na Secretaria de Administração, 
localizada na Rua Antonio Schiamanna, 126, Vila Nova, cidade de Louveira, Estado de São Paulo, no 
horário das 9 às 16 horas, com as seguintes especificações: 
- nome do candidato; 
- número do documento de identidade; 
- número de inscrição; 
- cargo para o qual se inscreveu; 
- endereço completo; 
- a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso; 
- local, data e assinatura. 
5. Para cada recurso, sobre o gabarito, deverão constar o número da questão, a alternativa assinalada pelo 
candidato e o gabarito divulgado, em folha individual, com argumentação lógica e consistente. 
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6. O recurso deverá estar, preferencialmente, digitado ou datilografado ou em letra de forma, e assinado 
pelo candidato, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile (fax), telex, internet, telegrama, sedex ou 
outro meio não especificado neste Edital.  
7. A pontuação relativa à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será atribuída a todos candidatos 
presentes à prova objetiva. 
8. Os recursos entregues na Secretaria de Administração serão encaminhados à Fundação VUNESP para 
análise e manifestação a propósito do argüido, após o que serão devolvidos à Prefeitura para decisão. 
9. As respostas aos recursos interpostos serão objeto de publicação na Imprensa Oficial ou Jornal local e 
extra-oficialmente, pela internet, no site oficial da Prefeitura (www.louveira.sp.gov.br) e no da Fundação 
VUNESP (www.vunesp.com.br). 
10. No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações poderá, eventualmente, alterar a 
nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou ainda poderá 
ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação. 
11. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital, e aqueles que 
não apresentarem fundamentação e embasamento. 
12. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova. 
 
XII – DA NOMEAÇÃO 
 
1. A Prefeitura Municipal de Louveira reserva-se o direito de proceder às convocações e nomeações em 
número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e os cargos vagos existentes, durante o período de validade do Concurso. 
1.1. A aprovação e a classificação definitiva geram para o candidato apenas a expectativa de direito à 
nomeação. 
1.2. A nomeação obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos. 
2. A nomeação para preenchimento das vagas será feita por meio de Edital a ser publicado na Imprensa 
Oficial ou Jornal local, e por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Louveira, e, extra-
oficialmente, pela internet, no site oficial da Prefeitura (www.louveira.sp.gov.br). 
3. Quando nomeado, o candidato deverá comparecer ao local estabelecido, exatamente dentro do prazo 
estipulado no Edital. O não comparecimento implicará a desclassificação automática do candidato. 
4. O candidato convocado deverá entregar: 
a) certificado de conclusão correspondente a escolaridade exigida para o exercício do cargo, acompanhado 
do histórico escolar ou diploma correspondente; 
b) carteira Modelo 19 (se estrangeiro) ou Carta de Igualdade de Direitos (se português), expedida até a data 
da posse; 
c) Cédula de Identidade (RG); 
d) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, se for casado, ou de Casamento com Averbação, se 
for separado judicialmente, e, se viúvo, Certidão de Óbito (cópia simples); 
e) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando dispensa; 
f) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, regularizado; 
g) comprovante de PIS/PASEP (para quem já foi inscrito); 
h) Título de Eleitor; 
i) Certidão de estar quite com a justiça eleitoral; 
j) Atestado de Antecedentes Criminais; 
l) Certidão de Nascimento dos filhos; e 
m) 2 (duas) fotos 2X2 (recentes). 
5. Todos os documentos especificados neste Capítulo deverão ser entregues em cópias reprográficas e 
acompanhadas dos originais, para serem vistadas no ato da posse. 
5.1. Para ingresso não serão aceitos protocolos. 
6. O candidato deverá entregar outros documentos que a Prefeitura Municipal de Louveira julgar 
necessários, os quais serão solicitados em tempo hábil e de forma inequívoca. 
7. O candidato que entregar toda a documentação nos termos do estabelecido neste Capítulo, deverá 
submeter-se a exame médico pré-admissional, a ser realizado pelo órgão de saúde indicado pela Prefeitura 
Municipal de Louveira, que terá decisão terminativa. 
8. A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital impedirá a formalização do ato de 
posse. 
9. O candidato que comprovar a documentação nos termos do item 4 deste Capítulo e for considerado apto 
no exame médico pré-admissional para o desempenho do cargo, será nomeado por Portaria do Senhor 
Prefeito do Município de Louveira e terá prazo de até 30 (trinta) dias para tomar posse no cargo. 
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8. Não poderá ser empossado o candidato que receber proventos em virtude de aposentadoria pelo 
exercício de cargo, emprego ou função na Administração Municipal, Estadual ou Federal, nos termos do 
disposto no § 10, do artigo 37, da Constituição Federal, com redação alterada pela Emenda Constitucional 
n.º 20/98. 
 
XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência das normas e condições estabelecidas neste Edital 
e nas normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 
2. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial 
por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
3. O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 (dois) anos, contado da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Prefeitura Municipal de Louveira, uma única vez e por igual período.  
4. Caberá ao Prefeito Municipal de Louveira a homologação dos resultados deste Concurso. 
5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso 
publicado, devendo o candidato observar o disposto no item 10 deste Capítulo. 
6. As informações sobre o presente Concurso, durante o processo, serão prestadas pela Fundação 
VUNESP, por meio do DISQUE VUNESP, pelo telefone (0XX11) 3874-6300, de segunda a sexta-feira, das 8 
às 20 horas, ou obtidas na internet, no site www.vunesp.com.br, sendo que após a competente 
homologação serão de responsabilidade da Secretaria de Administração de Louveira, no Departamento de 
Administração de Recursos Humanos. 
7. Em caso de alteração dos dados constantes na ficha de inscrição, até a emissão da classificação final, o 
candidato deverá requerer a atualização dos dados à Fundação VUNESP, após o que, e durante o prazo de 
validade deste Certame, na Prefeitura Municipal de Louveira e protocolado no Paço Municipal – Divisão de 
Protocolo, localizada na Rua Antonio Schiamanna, 126, Vila Nova, cidade de Louveira, no horário das 09 às 
16  horas. 
8. A Prefeitura Municipal de Louveira e a Fundação VUNESP se eximem das despesas com viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento em quaisquer das provas deste Concurso. 
9. A Fundação VUNESP não emitirá Declaração de Aprovação no Certame, pois a própria publicação na 
Imprensa Oficial ou Jornal local é documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais referentes a este Concurso Público serão 
comunicados e/ou publicados na Imprensa Oficial ou Jornal local e extra-oficialmente, pela internet, no site 
oficial da Prefeitura (www.louveira.sp.gov.br), sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu 
acompanhamento. 
11. A Secretaria de Administração de Louveira e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
a) endereço não atualizado;  
b) endereço de difícil acesso; 
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato; 
d) correspondência recebida por terceiros. 
12. O candidato que recusar o provimento do cargo deverá manifestar sua desistência por escrito, ou será 
excluído tacitamente do Concurso Público. 
13. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julgados pelo Secretário de 
Administração/Prefeito. 
14. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso e não caracterizando qualquer óbice, é 
facultada a incineração das provas e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade 
do Concurso, os registros eletrônicos. 
15. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Prefeito poderá anular a inscrição, 
prova(s) ou nomeação de candidato, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou irregularidade 
no Certame. 
16. A legislação com entrada em vigor após a publicação deste Edital e alterações posteriores não serão 
objeto de avaliação das provas neste Concurso. 
17. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília. 
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ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES 
 
ACOMPANHANTE DE TRANSPORTE: acompanhar os estudantes nos veículos públicos de transporte às 
escolas, supervisionando a entrada e saída dos estudantes do veículo; acompanhar os munícipes nos 
veículos públicos de transporte às instituições de tratamento; acompanhar os portadores de necessidades 
especiais às instituições de ensino e/ou tratamento. 
 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO: executa de acordo com programação específica e área de atuação, serviços 
de fiscalização de posturas, edificações e transportes públicos; fiscaliza e orienta o contribuinte em geral; 
realiza serviços de fiscalização tributária e desenvolve estudos, problemas e projetos referentes à política 
tributária – Fiscal do Município. 
 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: executar a operação e fiscalização de trânsito e emitir 
autuações por infrações de circulação, estacionamento e paradas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 
 
AGENTE ESCOLAR: ser responsável pelo controle e interesses internos e externos dos alunos, levando-os, 
quando necessário, ao hospital, realizando transporte emergencial, bem como transporte de portadores de 
necessidades especiais. 
 
AJUDANTE DE COZINHA: auxiliar a cozinheira com o preparo dos alimentos e com a limpeza da cozinha. 
 
ASCENSORISTA: operar elevadores em próprios públicos, acionando os dispositivos de comando 
obedecendo à escala de alternância de andares, ao limite de lotação e carga, para conduzir passageiros e 
cargas aos locais solicitados ou determinados. 
 
ASSISTENTE SOCIAL: elaborar e executar programas de assistência e apoio a grupos específicos de 
pessoas visando o seu desenvolvimento e integração no ambiente de trabalho ou na comunidade. 
 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: sob a supervisão direta do Odontólogo poderá atender e 
preparar pacientes para consulta, auxiliando o dentista na utilização do material adequado ao tratamento 
bucal, limpando e conservando equipamentos e materiais utilizados, preparando o consultório para 
consultas, registrando anotações e tratamentos em fichas clínicas, bem como atuar na educação da 
população, quanto à higiene bucal e prevenção de patologias dentárias; utilizar computador em nível de 
usuário, além de outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas. 
 
AUXILIAR DE LIMPEZA: executar, sob supervisão direta, tarefas de limpeza em geral nas dependências da 
Prefeitura e suas Divisões e outros próprios municipais, preparar e servir café à chefia, visitantes e 
servidores do setor, lavar copos, xícaras, cafeteiras e utencílios da cozinha, verificar a existência de material 
de limpeza e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando seu superior imediato a necessidade 
de reposição, manter arrumado o material sob sua guarda, executar a limpeza de ruas, parques, jardins e 
demais logradouros públicos, executar atividades de capinação e retirada de mato, demais atividades afins. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: executar, sob supervisão direta, tarefas de limpeza em geral, coleta e 
entrega de documentos, vigia de próprios públicos, jardinagem nos logradouros públicos, zeladoria e demais 
atividades afins. 
 
CARPINTEIRO: executar atividades de construção, instalação e conservação relacionadas à construção 
civil. 
 
CONTADOR: planejar, controlar e executar as atividades relacionadas à contabilidade da Prefeitura, 
supervisionando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais; ao 
desenvolvimento dos trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu 
processamento, inspecionando regularmente; ao desenvolvimento dos trabalhos de análise e conciliação de 
contas, à classificação e avaliação das máquinas, móveis, utensílios e instalações; à organização e/ou 
assinatura de balancetes, balanços e demonstrativos de contas, declarações e outras peças ou documentos; 
à elaboração de relatório sobre a situação patrimonial e financeira da instituição, apresentando dados 
estatísticos e pareceres técnicos; ao assessoramento no direcionamento de problemas financeiros, 
contábeis administrativos e orçamentários, dando pareceres à luz da ciência e das práticas contábeis; utilizar 
computador em nível de usuário. 



 23 

 
COVEIRO: executar e controlar, sob supervisão, os serviços relativos a construção, preparação e 
manutenção de sepulturas, procedendo a abertura e revestimento de covas para sepultamentos em 
cemitério público; efetuar o recebimento e acompanhamento dos sepultamentos, desde a porta da necrópole 
até a sepultura, responsabilizando-se pela indicação do local onde o mesmo ocorrer; executar 
sepultamentos, exumação de cadáveres e a remoção de ossos quando determinado; proceder a 
manutenção, limpeza e conservação dos jazigos e dos cemitérios. 
 
COZINHEIRA: preparar os alimentos servidos às crianças, aos adolescentes e aos funcionários, conforme 
indicação da nutricionista. 
 
ELETRICISTA: executar atividades de instalação, manutenção e conservação relacionadas à rede pública 
externa e interna. 
 
ENCANADOR: executar atividades de instalação da rede hidráulica e outros serviços relacionados à 
manutenção. 
 
ENFERMEIRO: planejar, controlar e executar as ações relativas ao atendimento primário ou emergencial, 
empregando processos de rotina ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde 
individual ou coletiva, bem como realizar consultas de enfermagem nos programas instituídos; à 
coordenação de supervisão do desenvolvimento e execução das atividades de enfermagem implementadas 
nas unidades de atendimento; à supervisão, controle e avaliação sistemática dos registros e anotações das 
atividades realizadas pelo pessoal de enfermagem; ao desenvolvimento de treinamentos específicos do 
pessoal de enfermagem, ao nível de rotina e programas especiais; ao desenvolvimento de atividade de 
educação em saúde pública e avaliação de programas de saúde pública, atuando técnica e 
administrativamente nos serviços de saúde, na prestação de cuidados globais a indivíduos e famílias, no 
desenvolvimento de programas educativos para o pessoal de enfermagem e para a comunidade, 
promovendo, protegendo e recuperando a saúde dos pacientes; utilizar computador em nível de usuário. 
 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: implantar e executar o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA); elaborar laudos periciais para atendimento de processos trabalhistas (NR nº 4, 
item 4.2. da Portaria nº 3214/78 do Ministério do Trabalho NR nº 9); realizar inspeções e auditorias em 
segurança, elaborar laudos técnicos de ergonometria, insalubridade e periculosidade; analisar e especificar 
EPIs e EPCs; elaborar planos de emergência, programas preventivos e corretivos de emergência, planos de 
abandono, brigadas de incêndio e equipes de abandono; elaborar laudos técnicos de aposentadoria 
especial, conforme legislações previdenciárias e correlatas; ministrar treinamentos relativos ao CIPA e 
higiene e Segurança do Trabalho; desenvolver atividades correlatas. 
 
ESCRITURÁRIO: executar os serviços gerais de escritório, tais como a separação e classificação de 
documentos e correspondências e transcrição de dados ou lançamentos; participar na organização de 
arquivos e fichários e datilografar cartas, minutas e outros textos, seguindo processos e rotinas 
estabelecidas, além de outras tarefas correlatas; utilizar computador em nível de usuário. 
 
ESTOQUISTA: recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais; controlar e fazer os lançamentos da 
movimentação de entradas e saídas dos estoques; distribuir produtos e materiais; organizar o estoque a fim 
de facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar. 
 
FARMACÊUTICO: executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de 
medicamentos e outros preparados semelhantes, análise de toxinas, de substâncias de origem animal e 
vegetal, de matérias-primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e 
baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias; 
realizar atendimento à Vigilância Sanitária, observando legislação própria; efetuar o controle de estoque e de 
validade de medicamentos; utilizar computador em nível de usuário, além de outras tarefas correlatas. 
 
FONOAUDIÓLOGO EDUCACIONAL: planejar, controlar e executar as atividades relativas: ao 
desenvolvimento de programas relacionados à identificação de problemas ou deficiências da comunicação 
oral e ao seu tratamento realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria e outras técnicas para 
estabelecer o plano de treinamento; ao assessoramento a profissionais das áreas de educação, promoção 
social e saúde na identificação e encaminhamento de casos de reabilitação; à preparação de informes, 
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documentos e programas especiais de treinamento em assuntos de fonoaudiologia; ao desenvolvimento de 
programas de treinamento da voz, da fala, da linguagem, expressão e compreensão do pensamento 
verbalizado e outros; utilizar computador em nível de usuário. 
 
GUARDA MUNICIPAL MASCULINO: exercer vigilância em estabelecimentos públicos e auxilia na 
manutenção da lei e da ordem, e demais atividades afins, especialmente, aquelas previstas no Estatudo da 
Guarda Municipal de Louveira, aprovado pela Lei nº 741/83. 
 
INSPETOR DE ALUNOS: desempenhar a função de conduzir alunos do Ensino Fundamental, no período 
em que os mesmos não estão em sala de aula, atendendo as solicitações das equipes gestoras das 
unidades escolares. 
 
INSTRUTOR DE ARTES PLÁSTICAS E ARTESANATO: ministrar aulas nas áreas específicas de atuação, 
procurando através desse trabalho enquadrá-los em atividades profissionais, que poderão ser úteis aos 
alunos visando a integração no mercado de trabalho; elaborar planejamento anual, de acordo com as 
diretrizes superiores; participar junto com os alunos, de eventos, feiras e exposições, além de outras tarefas 
correlatas que lhe forem determinadas. 
 
INSTRUTOR DE BORDADO, CROCHÊ E TRICÔ: ministrar aulas nas áreas especificas de atuação, 
procurando através desse trabalho, enquadrá-los em atividades profissionais, que poderão ser úteis aos 
alunos visando a integração no mercado de trabalho; elaborar planejamento anual, de acordo com as 
diretrizes superiores, participar junto com os alunos, de eventos, feiras e exposições, além de outras tarefas 
correlatas que lhe forem determinadas; 
 
INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA: ministrar aulas nas áreas específicas de atuação, procurando por 
meio desse trabalho enquadrá-los em atividades profissionais, que poderão ser úteis aos alunos visando a 
integração no mercado de trabalho; elaborar planejamento anual, de acordo com as diretrizes superiores; 
participar junto com os alunos, de eventos, feiras e exposições, além de outras tarefas correlatas que lhe 
forem determinadas. 
 
LEITURISTA DE HIDRÔMETRO: percorrer áreas pré-estabelecidas, inspecionando os hidrômetros para 
verificação e anotação do consumo em residências, estabelecimentos comerciais e de serviços e indústrias, 
verificando o consumo de água no período, proceder à  entrega de respectivas contas aos consumidores, 
conforme roteiros pré-estabelecidos; fiscalizar o cumprimento das normas e procedimentos do serviço de 
abastecimento de água e coleta de esgotos; prestar orientação aos consumidores e informar possíveis 
irregularidades, propondo as ações necessárias; verificar e informar vazamentos ou outros eventos 
prejudiciais aos serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos; executar outras tarefas correlatas 
que lhe forem atribuídas. 
 
MAESTRO DE BANDA: coordenar os componentes da banda, ministrar ensaios e treinamentos musicais; 
coordenar as músicas a serem tocadas nas festividades municipais, sugerindo e opinando; além dos  
cuidados necessários para conservação dos instrumentos musicais; e outras atividades correlatas. 
 
MARCENEIRO: executar atividades de marcenaria, instalação e conservação relacionadas à construção 
civil. 
 
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS : executar a manutenção corretiva e preventiva de veículos 
automotores e máquinas, desmontando, reparando, substituindo, ajustando e lubrificando o motor e peças 
anexas, órgãos de transmissão, freios, direção, suspenção e equipamentos auxiliares; examinar o veículo, 
inspecionando-o diretamente ou por meio de aparelhos, para determinar defeitos e anormalidades de seu 
funcionamento; fazer o desmonte e limpeza do motor seguindo técnicas apropriadas utilizando chaves 
comuns e especiais; montar o motor e demais componentes do veículo, testando-o para comprovar o 
resultado e assegurar-lhe condições de funcionamento regular, visando manter a frota municipal em 
perfeitas condições de uso, além de outras tarefas correlatas. 
 
MÉDICO CLÍNICO E CARDIOLOGISTA: realizar consultas médicas específicas; emitir diagnósticos; 
prescrever tratamentos; realizar intervenções de pequenas cirurgias; aplicar seus conhecimentos utilizando 
recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes e 
da comunidade; desenvolver atividade de educação em saúde pública; participar das ações de vigilância 
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epidemiológica e executar tarefas afins. 
 
MÉDICO CLÍNICO E DERMATOLOGISTA: realizar consultas médicas específicas; emitir diagnósticos; 
prescrever tratamentos; realizar intervenções de pequenas cirurgias; aplicar seus conhecimentos utilizando 
recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes e 
da comunidade; desenvolver atividade de educação em saúde pública; participar das ações de vigilância 
epidemiológica e executar tarefas afins. 
 
MÉDICO CLÍNICO E DO TRABALHO: planejar, controlar e executar as atividades relacionadas ao 
atendimento em saúde ocupacional e do trabalho, seguindo a legislação trabalhista, previdênciária e as 
Normas Regulamentadoras – NR´s; executar e participar da implementação e acompanhamento do PPA, 
PPP e demais laudis de saúde do trabalho e ocupacional; emitir laudos de acordo com sua competência 
técnica; realizar  exames clínicos, diagnósticos e tratamento médico emergencial para diversos tipos de 
enfermidades, bem como, as pequenas cirurgias, aplicando recursos da medicina preventiva, curativa ou 
terapêutica para promover à saúde e bem estar do paciente e  encaminhá-los à profissionais ou organismos 
especializados; desenvolver atividades de educação em saúde pública junto com o paciente e a 
comunidade; participar de programas de Vigilância Epidemiológica; desenvolver treinamento e orientação 
para o pessoal de apoio e utilizar computador em nível de usuário. 
 
MÉDICO CLÍNICO E GERIATRA: realizar consultas médicas em idoso; emitir diagnósticos; prescrever 
tratamentos às doenças típicas da velhice; estudar as doenças da velhice; aplicar seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica para promover, proteger e recuperar a saúde dos 
pacientes e da comunidade. 
 
MÉDICO CLÍNICO E NEUROLOGISTA: realizar consultas médicas específicas; emitir diagnósticos; 
prescrever tratamentos; realizar intervenções de pequenas cirurgias; aplicar seus conhecimentos utilizando 
recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes e 
da comunidade; desenvolver atividade de educação em saúde pública; participar das ações de vigilância 
epidemiológica e executar tarefas afins. 
 
MÉDICO CLÍNICO E OFTALMOLOGISTA: realizar consultas médicas específicas; emitir diagnósticos; 
prescrever tratamentos; realizar intervenções de pequenas cirurgias; aplicar seus conhecimentos utilizando 
recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes e 
da comunidade; desenvolver atividade de educação em saúde pública; participar das ações de vigilância 
epidemiológica e executar tarefas afins. 
 
MÉDICO CLÍNICO E PSIQUIATRA: realizar consultas médicas específicas; emitir diagnósticos; prescrever 
tratamentos; realizar intervenções de pequenas cirurgias; aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da 
medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes e da 
comunidade; desenvolver atividade de educação em saúde pública; participar das ações de vigilância 
epidemiológica e executar tarefas afins. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL: realizar consultas médicas; emitir diagnósticos; prescrever tratamentos; realizar 
intervenções de pequenas cirurgias; aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva 
e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes e da comunidade; desenvolver 
atividade de educação em saúde pública; participar das ações de vigilância epidemiológica e executar 
tarefas afins. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA: realizar consultas médicas específicas; emitir diagnósticos; 
prescrever tratamentos; realizar intervenções de pequenas cirurgias; aplicar seus conhecimentos utilizando 
recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes e 
da comunidade; desenvolver atividade de educação em saúde pública; participar das ações de vigilância 
epidemiológica e executar tarefas afins. 
 
MÉDICO HEBIATRA: realizar consultas médicas em adolescentes; emitir diagnósticos; prescrever 
tratamentos; realizar intervenções de pequenas cirurgias; aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da 
medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes e da 
comunidade; desenvolver atividade de educação em saúde pública; participar das ações de vigilância 
epidemiológica e executar tarefas afins. 
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MÉDICO NEUROPEDIATRA: realizar consultas médicas específicas em crianças ou adolescentes; emitir 
diagnósticos; prescrever tratamentos às doenças ou disfunções do sistema nervoso e do sistema muscular 
que se manifestam na criança ou no adolescente; aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da 
medicina preventiva e terapêutica para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes e da 
comunidade. 
 
MÉDICO PEDIATRA: realizar consultas médicas específicas; emitir diagnósticos; prescrever tratamentos; 
realizar intervenções de pequenas cirurgias; aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina 
preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes e da comunidade; 
desenvolver atividade de educação em saúde pública; participar das ações de vigilância epidemiológica e 
executar tarefas afins. 
 
MÉDICO RADIOLOGISTA ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA: realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico; aplicar recursos da medicina preventiva e terapêutica; desenvolver 
atividade de educação em saúde pública junto ao paciente e à comunidade. Participa das ações de 
vigilância epidemiológica. Realizar os exames radiológicos e os exames ultrassonográficos, elaborando e 
transcrevendo diagnósticos dos mesmos e orientando os pacientes quanto aos procedimentos ulteriores a 
serem prescritos pelos especialistas da rede pública municipal de saúde e executar tarefas afins. 
 
MÉDICO CLÍNICO E UROLOGISTA: realizar consultas médicas específicas; emitir diagnósticos; prescrever 
tratamentos; realizar intervenções de pequenas cirurgias; aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da 
medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos pacientes e da 
comunidade; desenvolver atividade de educação em saúde pública; participar das ações de vigilância 
epidemiológica e executar tarefas afins. 
 
MERENDEIRA: executar tarefas de preparo e distribuição de alimentos. 
 
MONITOR DA CASA ABRIGO: cuidar e orientar as crianças e os adolescentes abrigados em suas 
necessidades básicas. 
 
MONITOR DE CRECHE: planejar e executar a socialização das crianças no âmbito escolar. 
 
MONITOR DE INFORMÁTICA: passar conhecimentos de informática para os alunos da rede municipal de 
ensino. 
 
MOTORISTA: dirigir automóveis, ambulâncias, caminhões, carros funerários e demais veículos; verificar 
diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização; transportar pessoas e 
materiais; orientar o carregamento e descarregamento de cargas com a finalidade de manter o equilíbrio do 
veículo e evitar danos aos materiais transportados; zelar pela segurança de passageiros e cargas; entregar 
correspondências como cartas, convites, tomada de preços etc. e materiais neste Município e em outros; 
fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de 
uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção 
preventiva do veículo; fazer relatórios de viagens; recolher o veículo após o serviço, deixando-o 
corretamente estacionado e fechado. e executar outras tarefas afins. 

 
NUTRICIONISTA: planejar, coordenar e supervisionar programas de alimentação escolar e de nutrição da 
coletividade no âmbito da saúde pública. 
 
ODONTÓLOGO: prestar assistência odontológica na área da saúde pública e demais atividades inerentes a 
formação de cirurgião dentista. 
 
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ODONTOPEDIATRIA: prestar assistência odontológica em clínica 
geral e odontopediatria aos usuários do SUS. 
 
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES E/OU ORTODONTIA: 
prestar assistência odontológica em clínica geral e ortodontia e/ou ortopedia funcional dos maxilares aos 
usuários do SUS. 
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ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PRÓTESE DENTÁRIA: prestar assistência odontológica em clínica 
geral e prótese dentária aos usuários do SUS. 
 
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ENDODONTIA: prestar assistência odontológica em clínica geral e 
endodontia aos usuários do SUS. 
 
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PERIODONTIA: prestar assistência odontológica em clínica geral e 
periodontia aos usuários do SUS; 
 
PEDREIRO: executar atividades de construção e conservação relacionadas à construção civil. 
 
PREPARADOR FÍSICO: orientar a prática de atividades físicas; treinar equipes de desportistas; 
supervisionar as atividades dos auxiliares e técnicos de esportes; participar na elaboração e execução dos 
projetos desenvolvidos pela Secretaria em que esteja lotado e demais atividades afins. 
 
PORTEIRO: vigiar os prédios públicos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas 
dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. 
 
PROCURADOR JUDICIAL: elaborar e analisar processos, emitindo pareceres, estudando a matéria, 
consultando códigos e leis, baseando-se em procedimentos jurídicos, correlacionando fatos, acompanhando 
processos, elaborando petições, redigindo documentos e minutas de natureza administrativa, aplicando a 
legislação vigente, encaminhando conclusões ao órgão solicitante, executando outras tarefas correlatas, 
para garantir o cumprimento da ordem jurídica e administrativa na Prefeitura ou de assuntos de interesse de 
Munícipes, no âmbito Judiciário, se assim lhe for determinado e utilizar computador em nível de usuário. 
 
PROFESSOR DE ARTES: ministrar aulas, participar da elaboração e execução da proposta pedagógica da 
escola, bem como, desenvolver projetos, programas e atividades em sua área específica de conhecimento 
ou afins e demais atividades prevista no Estatuto do Magistério – Lei nº 1.442/2000. 
 
PROFESSSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: ministrar aulas, participar da elaboração e execução da proposta 
pedagógica da escola, bem como, desenvolver projetos, programas e atividades em sua área específica de 
conhecimento ou afim e demais atividades previstas no Estatuto do Magistério – Lei nº 1.442/2000. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇAO BÁSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL): reger 
Classe de Educação Infantil e de Ensino Fundamental I. Participar da elaboração e execução da proposta 
pedagógica da escola, bem como desenvolver projetos, programas e atividades em sua área específica de 
conhecimento ou afim; participar do Horário de Trabalho Pedagógico (HTP), planejamento, momentos de 
avaliação discente e docente, capacitação e formação profissional, bem como atividades culturais e 
educativas extraclasse, quando for proposta pela Escola e pela Secretaria Municipal de Educação; executar 
e manter em ordem a escrituração pertinente à vida escolar do aluno, à organização da escola e toda 
atividade referente a própria função. 
 
PROFESSOR DE INGLÊS: ministrar aulas; participar da elaboração e execução da proposta pedagógica da 
escola, bem como, desenvolver projetos, programas e atividades em sua área específica de conhecimento 
ou afim e demais atividades previstas no Estatuto do Magistério – Lei nº 1.442/2000. 
 
PSICÓLOGO DA SAÚDE E EDUCACIONAL: planejar, controlar e executar as atividades relativas ao 
desenvolvimento de programas de psicologia voltados à saúde junto às creches, postos de saúde, pronto-
socorro, com a formação de grupos de pessoas com problemática semelhante e agrupar os pais para 
orientação sobre faixa etária correspondente, bem como o desenvolvimento voltado à educação prestando 
orientação aos alunos, pais, professores e diretores; orientar gestantes, idosos, dependentes químicos; 
prestar orientação sexual; assistir aos acidentados e pacientes terminais junto ao pronto-socorro; promover 
orientação vocacional para os interessados; auxiliar alunos, pais, professores, diretores, quanto à dificuldade 
de nível intelectual e social, encaminhando os casos que necessitam de atendimento clínico; proceder ao 
exame de pessoas que apresentam problemas de comportamento familiar ou social ou distúrbios psíquicos, 
e respectivo diagnóstico e terapêutica, empregando técnicas psicológicas adequadas a cada caso, a fim de 
contribuir para o ajustamento à vida comunitária; utilizar computador em nível de usuário. 
 
PSICOPEDAGOGO: promover aprendizagem garantindo bem-estar do aluno em atendimento profissional, 
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devendo valer-se dos recursos disponíveis, incluindo a relação interprofissional; lidar com o processo de 
aprendizagem do aluno em seus padrões normais e patológicos, considerando a influência do meio – 
família, escola e sociedade, no seu desenvolvimento utilizando procedimentos próprios da psicopedagogia; 
participar da equipe multiprofissional da secretaria Municipal da Educação no diagnóstico, avaliação e 
solução dos problemas dos alunos, relacionados ao processo de ensino e aprendizagem;  utilizar 
computador em nível de usuário. 
 
RECEPCIONISTA: efetuar serviços de atendimento ao público; recepcionar as pessoas com atenção e 
cordialidade; preencher fichas e documentos e demais atividades afins. 
 
RECREACIONISTA: executar e planejar atividades de recreação e lazer que visem a integração e 
sociabilização dos munícipes como jogos pré esportivos, gincanas, brincadeiras lúdicas entre outros; 
monitorar estas atividades a fim de orientar, coordenar e zelar pelos equipamentos utilizados; 
 
SALVA-VIDAS: prevenir situações de risco; executar salvamentos terrestres, aquáticos e em alturas, 
protegendo pessoas e patrimônios de incêndios, explosões, vazamentos, afogamentos ou qualquer outra 
situação de emergência, com o objetivo de salvar e resgatar vidas; prestar primeiros socorros, verificando o 
estado da vítima para realizar o procedimento adequado. 
 
TÉCNICO CONTÁBIL: auxiliar na organização dos trabalhos inerentes à contabilidade; realizar a 
escrituração de livros contábeis, zelando pela transcrição correta dos dados, para cumprir exigências legais 
e administrativas. 
 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO: auxiliar no planejamento, coordenação e execução de serviços e programas de 
nutrição e dietética escolar. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: executar, sob supervisão, serviços técnicos de nível médio de enfermagem, 
ações diretas de enfermagem em pacientes e dos programas de saúde e da equipe de saúde;  
 
TÉCNICO EM FARMÁCIA: prestar assistência farmacêutica à população sob a supervisão do farmacêutico. 
 
TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA – THD: realizar procedimentos odontológicos no nível de sua 
competência técnica e sob a supervisão do odontólogo; atender e preparar pacientes para consulta; auxiliar 
o dentista na utilização do material adequado ao tratamento bucal; limpar e conservar equipamentos e 
materiais utilizados; preparar o consultório para consultas; registrar anotações e tratamentos em fichas 
clínicas; atuar na educação da população quanto à higiene bucal e prevenção de patologisa dentárias, 
utilizar computador em nível de usuário, atuar em unidade móvel da saúde – UMS, além de outras tarefas 
correlatas que lhe forme determinadas. 
 
TÉCNICO DE PRÓTESE DENTAL: prestar assistência odontológica em prótese dentária aos usuários do 
SUS, realizando a confecção de próteses odontológicas, sob a orientação de um Cirurgião Dentista. 
 
TÉCNICO DE SOM E ILUMINAÇÃO: operar os controles da mesa de iluminação, unidades fixas ou móveis, 
montar e operar a aparelhagem de som e reproduzir a trilha sonora do espetáculo. 
 
TÉCNICO ESPORTIVO: orientar sob supervisão, os atletas em seu treinamento, acompanhando e 
corrigindo o seu desenvolvimento, identificando falhas individuais e coletivas; estudando e definindo 
métodos e sistemas de treinamento, analisando atuações de seus atletas e adversários, a fim de obter um 
bom desempenho em competições e demais atividades afins. 
 
TELEFONISTA: executar sob supervisão, as atividades de operação de uma mesa ou central telefônica, 
aparelhos tipo PBX, PABX ou similares, mecânicos, elétricos/eletrônicos, para estabelecer comunicação 
interna ou externa entre os solicitantes; manejar o equipamento, movimentando chaves, interruptores e 
outros dispositivos para atender chamadas; prestar informações; efetuar transferência de chamada para o 
ramal desejado, efetuar ligações locais, interurbanas ou internacionais, conforme instruções; vigiar 
permanentemente o painel, observando os sinais luminosos e/ou sonoros emitidos, para atender às 
chamadas telefônicas; preencher mapa de tipos de ligações com horários; registrar a duração e o custo das 
ligações; anotar recados e transferí-los ao destinatário quando for possível; zelar pelo equipamento, 
comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manutenção, para assegurar-lhe perfeitas condições de 
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funcionamento. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL: preparar e desenvolver programas ocupacionais para portadores de 
necessidades especiais, garantindo uma terapêutica que possa desenvolver e aproveitar o interesse dos 
mesmos por determinados trabalhos; planejar e desenvolver atividades individuais ou em pequenos grupos 
como trabalhos criativos, manuais e outras, de acordo com as prescrições médicas para possibilitar a 
redução ou cura das necessidades dos pacientes, bem como, programas de esclarecimentos e orientações 
a grupos de interesses específicos, visando facilitar a integração social dos portadores de necessidades 
especiais ou permanentes; organizar e executar programas especiais de recreação; utilizar computador em 
nível de usuário, além de outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas. 
 
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
ACOMPANHANTE DE TRANSPORTE 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Crase. Regência. Matemática: números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 
três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização 
dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do 
município de Louveira. 
 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.  Matemática: operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTO ESPECIFICO: Código Tributário Nacional; Lei Orgânica do Município e Lei 
Complementar Federal 116/2003. 
 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Crase. Regência. Matemática: números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 
três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema.  Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização 
dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do 
município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação do Trânsito – Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1.997 – 
CTB, atualizada pela Lei n.º 9.602 de 21 de janeiro de 1.998; Segurança viária e do trabalho; Sinalização 
viária urbana. Conhecimentos básicos de informática. 
 
AGENTE ESCOLAR 
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CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Crase. Regência. Matemática: números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 
três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização 
dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do 
município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: consertos em cadeiras, carteiras, mesas, quadros-negros, etc. Pintura 
de paredes, portas, salas. Pequenos reparos de eletricidade: fusíveis, lâmpadas. Limpeza da escola e de 
unidades da Secretaria da Educação Cultura e Esportes. Supervisão da movimentação de alunos no pátio, 
corredores, portões da escola. Atendimento à merenda escolar, quando necessário. Recebimento e 
encaminhamento de material para armazenamento. 
 
AJUDANTE DE COZINHA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases 
(afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: 
masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o 
pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases 
corretas e incorretas. Matemática: Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. 
Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de situações-problema. Conhecimentos de 
Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; 
atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
 
ASCENSORISTA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases 
(afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: 
masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o 
pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases 
corretas e incorretas. Matemática: operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. 
Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de situações-problema. Conhecimentos de 
Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; 
atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Conhecimentos de Louveira: características e 
formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; 
população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Teoria do Serviço Social: pressupostos e fundamentos; relação sujeito-
objeto; objetivos. A práxis profissional; relação teoria-prática; a questão da mediação. Vertentes de 
pensamento (materialismo histórico, positivismo, fenomenologia). Metodologia em Serviço Social: 
Alternativas metodológicas. Instrumentação: o atendimento individual; o trabalho com grupos, comunidade, 
movimentos emergenciais; a questão das técnicas, o cotidiano como categoria de investigação. 
Documentação. Política social e planejamento: A questão social e a conjuntura brasileira. Instituição e 
Estado. Movimentos sociais e participação popular. A prestação de serviços e a assistência pública. 
Equipamentos comunitários e creche. Projetos e programas em Serviço Social. LOAS - Lei Orgânica da 
Assistência Social. Código de ética profissional. Ciências sociais e desenvolvimento comunitário: Conceitos 
de sociedade, comunidade, grupos e instituições. Conceitos e implicações de classe, poder e ideologia. 
Organização de comunidade e participação popular. 
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ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Crase. Regência. Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 
três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização 
dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do 
município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: recepção do paciente: ficha clínica, organização de arquivo, controle do 
movimento financeiro. Preparo e manutenção das salas de atendimento com suprimento do material 
necessário. Isolamento do campo operatório. Manipulação e classificação de materiais odontológicos. 
Revelação e montagem de radiografias intra-orais. Preparo do paciente para o atendimento. Auxílio no 
atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou do técnico em higiene bucal, junto à cadeira 
operatória. Aplicação de métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais. 
Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Seleção de moldeiras. Confecção de modelos em gesso. 
 
AUXILIAR DE LIMPEZA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases 
(afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: 
masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o 
pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases 
corretas e incorretas. Matemática: operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. 
Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de situações-problema. Conhecimentos de 
Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; 
atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases 
(afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: 
masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o 
pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases 
corretas e incorretas. Matemática: operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. 
Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de situações-problema. Conhecimentos de 
Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; 
atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 

CARPINTEIRO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases 
(afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: 
masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o 
pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases 
corretas e incorretas. Matemática: operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. 
Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de situações-problema. Conhecimentos de 
Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; 
atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: conhecimento de diversas máquinas de trabalho da madeira: tupia, 
freza, lixadeira, serra de bancada, etc. Conhecimento de construção e manutenção de telhados, divisórias, 
palcos, mobiliários em geral, forro de madeira, portas, janelas, etc. 
 
CONTADOR 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
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emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Conhecimentos de Louveira: características e 
formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; 
população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A Contabilidade: teoria e campo de atuação: conceitos, objetivos da 
informação contábil. O método das partilhas dobradas. Os princípios fundamentais da contabilidade. 
BRAZILLIANGAAP X USGAAP (Diferenças básicas na aplicação dos princípios). A classificação contábil. A 
avaliação das contas patrimoniais. As demonstrações contábeis previstas na Lei nº 10303/2001 (Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e das Aplicações de 
Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis). Contabilidade Societária: aspectos de maior relevância: investimentos em sociedades ligadas: 
coligadas, controladas, outras participações. Forma de avaliação pela equivalência patrimonial e pelo custo 
de aquisição. Consolidação das demonstrações contábeis. Transações entre as partes relacionadas. 
Transformações societárias: cisão, fusão e incorporação de sociedades. Aquisição de participações 
societárias com ágio ou deságio (reconhecimento e amortização). Dividendos e juros sobre capitais próprios, 
provenientes de participações societárias (relevantes e não relevantes). Reavaliação de ativos (tangíveis e 
intangíveis). Demonstração do fluxo de caixa (métodos direto e indireto). Demonstração do valor adicionado 
(Balanço Social). Análise Econômico-Financeira: ajustes e padronização de critérios para realização de 
análise econômico-financeira. Métodos tradicionais de análise econômico-financeira (horizontal, vertical, 
números, índices ou quocientes econômico-financeiros de desempenho). Análise da necessidade de capital 
de giro. Fluxo de caixa (elaboração e análise): fontes de financiamento dos investimentos: capital próprio ou 
de terceiros, alavancagem financeira. Análise dos indicadores sobre preço, lucro e rentabilidade de ações. 
Custos e Análise de Custos: conceitos e aplicações. Classificação: diretos e indiretos, fixos e variáveis, 
semi-fixos e semi-variáveis. Custeio por absorção. Custeio variável. Custo-padrão e apuração das variações. 
Custeio ABC. Abordagem da gestão econômica pelo modelo GECOM. Margem de contribuição e uso da 
informação de custos para análise e tomada de decisões. Orçamento Empresarial e Finanças: conceitos 
básicos de finanças. Orçamento como instrumento de controle, integração do orçamento com a 
contabilidade. Previsões de receitas e custos. Planejamento estratégico: conceitos, objetivos, 
comprometimento corporativo, o papel do orçamento. Métodos de cálculos de depreciação, amortização e 
exaustão. Projeção dos resultados. Projeção de capital de giro. Fluxo de caixa. Controle de caixa. 
Orçamento de caixa. Cronograma financeiro. Taxa de atratividade. Taxa interna de retorno. Valor presente 
líquido. Project Finance. Contabilidade das Instituições Financeiras: o plano de contas das instituições 
financeiras (COSIF). Operações de crédito concedidas. Provisões para riscos de créditos. Classificações de 
riscos de crédito (Rating). Empréstimos e financiamentos obtidos. Câmbio. Limites operacionais. 
Compliance. Matemática Financeira: juros e descontos simples: conceitos básicos, taxas proporcionais, valor 
nominal, valor presente. Juros compostos: conceito, desconto composto real, desconto composto bancário, 
valor presente, equivalência de capitais. Empréstimos: cálculo de valores presentes e cálculo das 
prestações, cálculo dos montantes, planos de amortização. Contabilidade Decisorial: assuntos que auxiliam 
o gestor à tomada de decisões: orçamentos flexíveis. Contabilidade por responsabilidade e alocação de 
custos. Centro de lucro e preços de transferência. Custo de oportunidade. Teoria das Restrições. Inflação e 
mensuração do lucro. Elaboração de relatórios em moeda de poder aquisitivo constante. Valor Econômico 
Agregado (EVA): conceito e aplicação. EBTDA: conceito e aplicação. Balanço Social: conceito e aplicação. 
DVA (Demonstração de Valor Adicionado): conceito e aplicação. Auditoria: noções básicas de auditoria 
independente e interna. Natureza e campo de atuação da auditoria. Pareceres de Auditoria. Controles 
internos. Cartacomentário ou relatório de controles internos. Testes e procedimentos de auditoria. 
Contabilidade Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal: responsabilidade da Gestão fiscal: órgãos 
obrigados, equilíbrio das contas públicas, planejamento e transparência, metas e limites; receita corrente 
líquida (conceito); L.D.O. e a Lei Orçamentária Anual; execução orçamentária e cumprimento das metas; 
receita pública; despesa pública: tipos de despesa, restrições e limites; transferência de recursos públicos 
para o setor privado; endividamento: dívida pública fundada, dívida mobiliária, contratações de operações de 
crédito, operações de crédito por antecipação de receita, concessão de garantias, restos a pagar, limites e 
restrições; a gestão patrimonial; transparência, controle e fiscalização: instrumentos de transparência, 
prestação de contas, relatório da gestão fiscal, órgãos encarregados pela fiscalização, principais pontos de 
fiscalização. Legislação Tributária. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas: Incidência. Base de cálculo: 
lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado. Formas de pagamento. LALUR: forma de escrituração fiscal. 
Dedutibilidade: regra geral. Despesas e custos indedutíveis: regra geral. Alíquota e adicional do Imposto de 
Renda. Contribuição Social Sobre o Lucro: incidência. Base de cálculo. Formas de pagamento. Incentivos 
fiscais. Depreciação acelerada incentivada. Imposto de Renda Diferido. Lucro da exploração. Provisões 
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tributárias (IRPJ – CSSL – PIS/PASEP – COFINS). Incorporação, fusão, cisão, transformação e extinção de 
empresas: Aspectos tributários relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e Contribuição Social 
Sobre o Lucro. COFINS: incidência. Base de cálculo. Formas de pagamento. PIS/PASEP: incidência. Base 
de cálculo. Formas de pagamento. Constituição da República Federativa do Brasil: Municípios e 
Remuneração dos Agentes Políticos, Administração Pública, Fiscalização Contábil, Financeira e 
Orçamentária; Finanças Públicas; Educação; Saúde e Previdência. Direito Administrativo: Licitações; 
Dispensa e Inexigibilidade de licitações; Servidores Públicos (admissão de servidores); limite de gastos com 
pessoal; serviços públicos. Direito Penal: crimes contra a Administração Pública e Crimes contra as 
Finanças Públicas. Lei 4.320/64. Lei Complementar 101/2000. Lei Federal 10.028/2000. 
 
COVEIRO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: compreensão de texto. Significado de palavras. Noções 
de número: singular e plural. Noções de gênero: masculino e feminino. Noções de tempos verbais: presente, 
passado e futuro. Noções de pronomes pessoais e possessivos. Reconhecimento de frases corretas e 
incorretas. Matemática: noções de operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Noções de sistemas de medidas: tempo, comprimento e quantidade. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira. 
 
COZINHEIRA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Crase. Regência. Matemática: números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 
três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização 
dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do 
município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: preparar lanches quentes, frios, refeições e sucos conforme 
recomendação técnica recebida; distribuir as refeições preparadas; higienizar; temperar, assar, refogar e 
cozinhar alimentos, atendendo as exigências do cardápio; fazer pedidos de suprimento de material 
necessário à cozinha ou para a preparação dos alimentos; operar os diversos equipamentos de cozinha; 
zelar pelo estado de conservação, organização e limpeza dos alimentos, cozinha e despensa; orientar e 
distribuir as atividades de preparação de alimentos; controlar o estoque de todos os materiais de consumo, 
bens duráveis e patrimoniais que estejam na cozinha sob sua responsabilidade; realizar os serviços de 
limpeza e faxina em sua unidade de trabalho, varrendo, lavando e higienizando as instalações, salas, pátios, 
banheiros e os equipamentos; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela segurança do trabalho, bem 
como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos equipamentos de proteção individual 
(EPIs);executar outras tarefas afins. 
 
ELETRICISTA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases 
(afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: 
masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o 
pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases 
corretas e incorretas. Matemática: Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. 
Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de situações-problema. Conhecimentos de 
Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; 
atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: efetuar a manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica predial, 
máquinas, motores e equipamentos elétricos, apurando diagnósticos dos defeitos, efetuando consertos, 
troca de componentes sempre que necessário. 
 
ENCANADOR 
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CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases 
(afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: 
masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o 
pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases 
corretas e incorretas . Matemática: operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. 
Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de situações-problema. Conhecimentos de 
Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; 
atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: conhecimento dos diversos tipos de conexões hidráulicos, seus 
materiais: PVC, ferro, cobre galvanizado e suas diversas nomenclaturas dimensionais. 
 
ENFERMEIRO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Conhecimentos de Louveira: características e 
formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; 
população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem. Exercício de 
enfermagem: código de ética dos profissionais de enfermagem. Legislação profissional – COREN. Programa 
Nacional de Imunização: considerações gerais. Calendário de vacinação para o Estado de São Paulo. 
Vacinação contra as doenças imunopreviníveis. Cadeia de frio. Meios de desinfecção e esterilização. 
Administração aplicada à enfermagem: administração em enfermagem. Supervisão em enfermagem. 
Enfermagem em pronto-socorro: considerações gerais sobre pronto atendimento: a) definição de urgência e 
emergência; b) prioridade no tratamento; c) princípios para um atendimento de urgência e emergência. 
Assistência de enfermagem nas urgências: a) do aparelho respiratório; b) do aparelho digestivo; c) do 
aparelho cardiovascular; d) do aparelho locomotor e esquelético; e) do sistema nervoso; f) ginecológicas e 
obstétricas; g) dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; h) psiquiátricas; i) do aparelho urinário. 
Atenção básica à saúde: atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, 
alimentação, doenças diarréicas e doenças respiratórias). Atenção à saúde da mulher (pré–natal, parto, 
puerpério, prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar). Atenção à saúde do adulto 
(hipertensão arterial ediabetes mellitus). Assistência de enfermagem em queimaduras. Assistência de 
enfermagem em intoxicações exógenas (alimentares, medicamentosas, envenenamentos). Assistência de 
enfermagem em picadas de insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas). 
Assistência de pacientes: posicionamento e mobilização. 
 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Conhecimentos de Louveira: características e 
formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; 
população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Política de Saúde e segurança do trabalhador. Higiene do Trabalho. 
Ergonomia e aplicações. Investigação de acidentes e análise de riscos do trabalho. SESMT da Empresa e 
as organizações. Mapa de riscos. Perfis de morbidade. Doenças profissionais. Plano de contingências. 
Legislação específica de saúde e segurança do trabalhador. CIPA - Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes. Medidas de prevenção coletivas e individuais - inspeções de segurança. 
 
ESCRITURÁRIO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Crase. Regência. Matemática: números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 
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três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema.  Noções de Informática: uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de 
arquivos, cópias). Microsoft Word 97/2000: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, 
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, 
ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, 
campos predefinidos, caixas de texto.  Microsoft Excel 97/2000: estrutura básica das planilhas, conceitos de 
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e 
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, 
obtenção de dados externos, classificação. Microsoft Windows 98/2000: conceito de pastas, diretórios, 
arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos 
menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos Microsoft Office. Navegação 
Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas. Conhecimentos de Louveira: características 
e formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; 
população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
 
ESTOQUISTA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: almoxarifado: finalidade e espaço; guarda de material; conservação, 
medidas de segurança e formas de estocagem; recepção de materiais; controle de estoque: previsão de 
consumo, requisição, fichas de prateleira e de estoque. Inventário. 
 
FARMACÊUTICO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Conhecimentos de Louveira: características e 
formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; 
população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: organização de almoxarifados, avaliação da área física e condições 
adequadas de armazenamento. Controle de estoques de medicamentos e material de consumo. 
Padronização dos itens de consumo. Sistema de compra. Sistema de dispensação de medicamentos e 
materiais de consumo. Sistema de distribuição de medicamentos. Farmacologia. Conceitos: SUS, Vigilância 
Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Assistência Farmacêutica. Política de medicamentos - legislação para o 
setor farmacêutico. Educação em saúde - noções básicas. Estrutura física e organizacional e funções da 
Farmácia Hospitalar. Seleção de medicamentos, germicidas e correlatos. Programação e estimativas de 
necessidade de medicamento. Noções básicas de epidemiologia. Farmacologia clínica e terapêutica. 
Serviços/centros de informação de medicamentos. Farmacovigilância e farmacoepidemiologia. A Farmácia 
Hospitalar no controle de infecção hospitalar. Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica. Misturas 
intravenosas, nutrição parenteral e manipulação de citostáticos. Controle de qualidade dos produtos 
farmacêuticos - métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos. Boas Práticas de 
Fabricação de Produtos Farmacêuticos. Conhecimentos gerais sobre material médico-hospitalar. Garantia 
de qualidade em farmácia hospitalar. Legislação farmacêutica. Legislação do Sistema Único de Saúde - 
SUS. Ética Profissional.  
 
FONOAUDIÓLOGO EDUCACIONAL 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
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Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Conhecimentos de Louveira: características e 
formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; 
população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: conhecimento em anatomia e fisiologia (pertencentes à prática 
fonoaudiológica). Patologia dos órgãos da fala e da audição. Patologia do sistema nervoso central: Patologia 
do SNC e suas implicações na comunicação: encefalopatias não progressivas, encefalopatia crônica infantil 
fixa (paralisia cerebral), disartrias, dispraxias, apraxias, dislexia. Deficiência mental. Distúrbio psiquiátrico. 
Lingüística: fonética e fonologia. Desenvolvimento humano: físico e motor, perceptual e cognitivo. 
Desenvolvimento do indivíduo excepcional: conceitos básicos. Aspectos psicosociais dos indivíduos 
considerados excepcionais. Classificação das excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física. 
Audiologia: avaliação audiológica completa. Linguagem oral: desenvolvimento da linguagem oral. 
Contribuições das principais teorias psicolingüísticas: comportamental (Skiner); construtivista (Piaget); 
inatista (Chomsky) e sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem: fonético-fonológica; 
sintática, semântica, pragmática. Linguagem escrita: desenvolvimento da linguagem escrita. Contribuições 
das principais teorias psicolingüísticas: comportamental (Skiner); construtivista (Piaget); inatista (Chomsky) e 
sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem escrita: teorias, técnicas, avaliação e 
tratamento dos distúrbios da comunicação. Fonoaudiologia em instituição educacional: fonoaudiologia 
educacional: objetivos, conceitos e papéis. A instituição e a equipe multi e interdisciplinar. 
 
GUARDA MUNICIPAL MASCULINO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Crase. Regência. Matemática: números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 
três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema.  Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização 
dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do 
município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Constituição Federal – Art. 5º (Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos). Constituição Federal - Art. 144º (Segurança Pública). Lei nº 9.605/1998 - Dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Lei nº 
9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro. -  Lei Orgânica do Município de Louveira. Decreto 5.123/2004 – 
Regula a Lei 10.826/2003 de 22/12/2003 que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição. Plano de Segurança Nacional Ministério da Justiça SENASP. 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Crase. Regência. Matemática: números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 
três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema.  Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização 
dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do 
município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei Federal n.º 8.069, de 13.07.90 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente: artigos 1.º a 6.º ; 13; 15 a 18; 53 a 59; 131 a 135. 
 
INSTRUTOR DE ARTES PLÁSTICAS E ARTESANATO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
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emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: Operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: as questões serão elaboradas tendo em vista a descrição do cargo. 
 
INSTRUTOR DE BORDADO, CROCHÊ E TRICO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: Operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: as questões serão elaboradas tendo em vista a descrição do cargo. 
 
INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: Operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: as questões serão elaboradas tendo em vista a descrição do cargo. 
 
LEITURISTA DE HIDRÔMETRO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Crase. Regência. Matemática: números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 
três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema. Conhecimentos de Louveira: caracterís ticas e formação do Município de Louveira; localização 
dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do 
município de Louveira.  
 
MAESTRO DE BANDA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
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pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Conhecimentos de Louveira: características e 
formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; 
população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira.  
 
MARCENEIRO 
CONHECIMENTOS GERAIS:Língua Portuguesa: compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases 
(afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: 
masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o 
pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases 
corretas e incorretas. Matemática: operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. 
Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de situações-problema. Conhecimentos de 
Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; 
atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: efetuar trabalhos de marcenaria, envolvendo a confecção e reforma de 
móveis, portas, armários, janelas e outros, preparar os materiais necessários para a execução de seus 
serviços. 
 
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Crase. Regência. Matemática: números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 
três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização 
dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do 
município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: executar manutenção mecânica preventiva e corretiva em máquinas e 
equipamentos mecânicos, hidráulicos, entre outros, detectando os defeitos visualmente ou através de 
instrumentos específicos, substituindo e/ou reparando as peças e componentes necessários. 
 
MÉDICO CLÍNICO E CARDIOLOGISTA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Propedêutica cardiológica. Insuficiência cardíaca. Arritmias cardíacas. 
Marca-passos cardíacos. Hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão arterial pulmonar. Cardiopatias 
congênitas. Valvopatias adquiridas. Endocardite infecciosa. Pericardiopatia.Miocardiopatia. Insuficiência 
coronariana aguda e crônica. Afecções da aorta. Corpulmonale e tromboelismo pulmonar. Doenças 
reumatológicas e cardiopatias. Doenças endocrinológicas e cardiopatias. Gravidez e doenças 
cardiovasculares. Drogas psicoativas e doenças cardiovasculares. Cardiopatias de interesse epidemiológico 
no Brasil. Avaliação de cirurgia extra-cardíaca em pacientes cardiopatas; Reanimação cardiorrespiratória 
cerebral. Eletrocardiolografia Clínica: O ECG na cardiopatia isquêmica. O ECG na cardiopatia por 
hipertensão. O ECG nas pericardiopatias. O E.G na Insuficiência Cardíaca Congestiva. O ECG nas 
Síndromes de pré-excitação. O ECG nas arritmias. O ECG na criança: aspectos normais e patológicos. 
Cateterismo Cardíaco: indicações para sua utilização. Insuficiência cardiocongestiva: aspectos clínicas e 
tratamento. Isquemia miocárdica: espasmo coronário, arterosclerose coronária, síndrome anginosa, infarto 
agudo do miocárdio. Síndromes cardiovasculares valvulares. Corpulmonal. Cardiopatia por hipertensão. 
Cardiomiopatia hipertrófica. Febre reumática: aspectos epidemiológicos e clínicos, prevenção e tratamento. 
Endocardite infecciosa. Distúrbios do ritmo e da condução. Cardiopatias congênitas acianóticas. 
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Cardiopatias congênitas cianóticas. Cardiopatia em gravidez. Marca-passo: indicação para utilização. 
 
MÉDICO CLÍNICO E DERNATOLOGISTA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: anatomia e fisiologia da pele normal. Fisiopatologia cutânea. 
Semiologia e métodos complementares. Dermatoses alérgicas. Dermatoses eritêmato-descamativas. 
Dermatoses vésico-bolhosas. Distúrbios do tecido conectivo. Dermatoviroses. Infecções bacterianas e 
micobacterioses. Doenças sexualmente transmissíveis. Micoses superficiais e profundas. Dermatozoonoses 
e leishmaniose tegumentar. Dermatoses por agentes químicos e físicos. ranulomas não infecciosos. Nevos, 
tumores benignos e cistos. Tumores malignos. Distúrbios dos anexos (glândulas, pelos e unhas). Afecções 
das mucosas e semimucosas. Terapêutica medicamentosa, química e física. Cirurgia dermatológica.  
 
MÉDICO CLÍNICO E DO TRABALHO 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: conceitos em higiene do trabalho e os riscos de natureza física, 
química e biológica. Ergonomia. Legislação atualizada em Saúde do Trabalhador elaborada pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência Social, Ministério da Saúde e Conselho Federal de 
Medicina. Constituição Federal: Título II, Capítulo II – Dos Direitos Sociais, Artigo 7.º. Título VIII, Capítulo II – 
Da Seguridade Social, Artigos 194 a 204. Consolidação das Leis do Trabalho: Título II, Capítulo V – Da 
Segurança e da Medicina do Trabalho. Normas Regulamentadoras (atualizadas) da Portaria n.º 3.214 de 
08.06.1978. Doenças ocupacionais e acidentes do trabalho: conceitos de: história natural, epidemiologia, 
fisiopatologia, clínica, diagnóstico, tratamento e prevenção. Promoção da saúde. Vigilância em saúde do 
trabalhador e conhecimentos sobre: estatística, epidemiologia, toxicologia ocupacional, fisiologia do trabalho 
e limites de tolerância. Controle médico de: trabalhadores idosos, menores, mulheres, portadores de 
deficiências, dependentes químicos, portadores de doenças crônico-degenerativas em condições especiais 
de trabalho, rurais. Gestão em saúde do trabalhador e meio ambiente. Saúde mental e trabalho. Saúde do 
trabalhador em estabelecimentos de saúde. Reabilitação profissional. Imunizações de interesse ocupacional. 
 
MÉDICO CLÍNICO E GERIATRA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: avaliação clínica em Geriatria. Avaliação de capacidade funcional. 
Hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca do idoso. Antidepressivos. Síndrome demencial. Diabetes 
mellitus e o uso de hipoglicemiantes no idoso. Vacinação. Síndrome consumptiva: abordagem. Quedas. 
Opções terapêuticas na osteoporose. O manejo da dor crônica no idoso. 
 
MÉDICO CLÍNICO E NEUROLOGISTA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
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de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: infecções do sistema nervoso central. Doenças vasculares cerebrais. 
Hipertensão intracraniana. Comas. Epilepsias. Doenças desmielinizantes. Doenças neuromusculares. 
Neuropatias periféricas. Demências. Doenças congênitas. Algias e cefaléias. Princípios gerais da 
psicofarmacologia. Doenças extrapiramidais. Doenças metabólicas e tóxicas. Sono normal e seus distúrbios. 
Alcoolismo e crise de abstinências.  
 
MÉDICO CLÍNICO E OFTALMOLOGISTA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: doenças do anexo do globo ocular. Doenças conjuntiva. Doenças da 
córnea. Doenças da retina. Doenças da úvea. Doenças do nervo óptico. Doenças do Cristalino. Doenças da 
musculatura extrínseca ocular. Doenças da vias lacrimais. Doenças da oncologia em oftalmologia. Doenças 
da órbita. Doenças da urgência em oftalmologia. Cirurgia em oftalmologia. Laser em oftalmologia. Glaucoma. 
Epidemiologia ocular. Pesquisa em oftalmologia. 
 
MÉDICO CLÍNICO E PSQUIATRA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Psicologia médica; Psiquiatria social e comunitária; Interconsulta e 
psiquiatria de hospital geral; Epidemiologia psiquiátrica; Transtornos mentais orgânicos; Transtornos mentais 
decorrentes do uso de álcool e drogas; Esquizofrenia; Transtornos do humor; Transtornos ansiosos; 
Transtornos alimentares. Transtornos da personalidade. Transtornos mentais da infância e adolescência. 
Urgências psiquiátricas. Psicofarmacologia. Eletroconvulsoterapia. Noções psicodinâmicas de 
funcionamento mental. Noções de técnica psicanalítica e psicoterápicas. Noções de psicanálise e 
modalidades psicoterápicas psicodinâmicas. Desenvolvimento psíquico. Adolescência e conflito emocional. 
Equipe multidisciplinar e manejo psicodinâmico de pacientes internados e ambulatoriais. 
 
MÉDICO CLÍNICO E UROLOGISTA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Câncer de próstata. Câncer de bexiga. Câncer de rim. Litíase urinária. 
Refluxo vesico ureteral. Tuberculose urinária. Hiperplasia benigna da próstata. Prostatites. Trauma urológico. 
Infecções do trato urinário. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
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POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com 
doença cardiovascular; insuficiência cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças 
do miocárdio e pericárdio; hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas; diagnóstico 
diferencial de dor torácica; alterações eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta. Doenças Pulmonares: 
avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória; doença intersticial e infiltrativa; doenças 
pulmonares obstrutivas; doenças da pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome da apnéia do sono e 
doenças pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças Renais: avaliação e tratamento do paciente com 
doença renal; distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doenças glomerular; vascular renal; insufi-ciência renal 
aguda e crônica; desordens não glomerulares. Doenças Gastroinstestinais: avaliação e tratamento das 
principais manifestações clínicas das doenças gastrointestinais; doenças do esôfago; do estômago e 
duodeno; doença inflamatória intestinal; neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. 
Doenças do Fígado e Sistema Bilear: avaliação laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; 
insuficiência hepática; cirrose e suas complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do 
fígado;doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e 
trombose); avaliação e tratamento das anemias; avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do 
Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens do metabolismo dos lípides. Doenças 
Endocrinológicas: doenças da tireóide; diabetes mellito; hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças 
Músculo-esqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática; 
artrite reumatóide;  Lúpus eritematoso sistêmico;  espondiloartropatias; síndrome do anticorpo-fosfolípide; 
esclerose sistêmica; osteoratrites; gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do 
Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da paratireóide e distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas. 
Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico; desordens da consciência; 
demência e distúrbios de memória; doenças cerébrovasculares; cefaléias; avaliação das síncopes; miastenia 
gravis; doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e 
depressão. Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e tratamento inicial do 
paciente em choque; imobilizações e cuidados no local do acidente; atendimento inicial ao paciente 
traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas; anafilaxia e reações alérgicas 
agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas; 
diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência respiratória aguda; hemorragias 
digestivas; anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos. Principais Problemas Médicos 
relacionados aos Idosos. Rastreamento de Doenças Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do Câncer. 
Exame Periódico de Saúde. Promoção da Saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. 
Preenchimento de receitas médicas. Código de Ética Médica. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: anatomia dos órgãos fenitais femininos. Embriologia dos genitais 
femininos. Fisiologia mestrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Mestrual. 
Climatério. Puberdade fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. 
Disfunções mestruais. Doenças sexualmente transmissíveis. Citogenética. Dismenorréial. Tensão pré-
mestrual. Dispotopias genitais. Processos inflamatórios dos genitais feminos. Esterilidade conjugal. 
Incontinência urinário na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias 
benignas e melignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. 
Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. 



 42 

Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Anomalias do 
desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunões sexuais. Leucorréias estados hiperandrogêncios. 
Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. 
Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema 
Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locia sdo organismo materno. Endocrinologia do ciclo 
gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. Relações Útero-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagóstico. 
Assistência prénatal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade 
Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos 
mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. 
Doenças intercorrentes no ciclo grávido-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez. Placenta 
prévia. Deslocamento prematuro de plancenta. Rotura uterina. Patologias do sistema amniótico.gravidez 
prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações 
de parto.Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos 
Médicos-legais em toco-ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade prinatal. Distocias do 
trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das 
patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de 
membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica. Código de Ética 
médica. 
 
MÉDICO HEBIATRA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: abordagem médica do paciente adolescente. Aspectos psico sociais, 
crescimento e desenvolvimento físico. Distúrbios menstruais. Puberdade precoce e tardia. Ginecomastia e 
mama puberal. Vulvovaginites. DST/AIDS. Anticoncepção Gravidez na adolescência. Acne. Transtornos 
ortopédicos. Uso e abuso de drogas. Depressão. Suicídio e Parassuicidio. Acidentes. Distúrbios alimentares. 
Distúrbios da escolaridade.  
 
MÉDICO NEUROPEDIATRA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Neurogenética. 
Neuroanatomia. Neurofarmacologia. Doenças vasculares cerebrais. Distúrbios do movimento. Doenças 
neuromusculare.; Epilepsias. Síncopes. Doenças desmielinizantes do sistema nervoso central. Cefaléias. 
Métodos diagnósticos em neurologia. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: crescimento e desenvolvimento da criança: do período neonatal à 
adolescência. Alimentação da criança e do adolescente. Morbidade e mortalidade na infância. Imunizações 
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na criança e adolescência. Prevenção de acidentes na infância. Assistência à criança vítima de violência. 
Anemias. Parasitoses intestinais. Distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Baixa estatura. Obesidade. 
Infecções urinárias. Hematúrias. Enurese. Encoprese. Constipação crônica funcional na infância. 
Atendimento ambulatorial da criança com necessidades especiais. Dificuldades escolares. Distúrbios 
psicológicos mais freqüentes em pediatria. Dores recorrentes na infância. Abordagem do sopro cardíaco na 
criança. Adenomegalias. Infecções congênitas. Asma brônquica. Abordagem do lactente chiador. Infecções 
de vias aéreas superiores e inferiores. Infecções pulmonares bacterianas. Tuberculose na criança.  
 
MÉDICO RADIOLOGISTA ESPECIALISTA EM ULTRA-SONOGRAFIA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 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. Generalidades: Ultra-sonografia em Ginecologia e Obstetrícia, Ultra-sonografia em Medicina 
Interna. Generalidades: a natureza do ultra-som. Princípios básicos, técnicas e equipamentos. Indicações da 
ultra-sonografia. Dopller. Ginecologia e Obstetrícia: anatomia ultra-sonográfica da pele feminina, estudo 
ultra-sonográfico do útero normal e patológico, estudo ultra-sonográfico do ovário normal e patológico. 
Doenças inflamatórias pélvicas, contribuição do ultra-som nos dispositivos intra-uterinos. Diagnóstico 
deferencial das massas pélvicas ao ultra-som. Ultra-sonografia nas doenças ginecológicas malignas. 
Endometriose. Ultra-sonografia e esterilidade. Estudo ultra-sonográfico da mama normal e patológica. 
Anatomia ultra-sonográfica do saco gestacional e do embrião. Anatomia ultra-sonográfica fetal. Avaliação da 
idade gestacional. Estudo ultra-sonográfico das patologias da primeira metade da gestação. Crescimento 
intra-uterino retardado. Gestação de alto-risco. Gestação múltipla. Anomalias fetais e tratamento pré-natal. 
Placenta e outros anexos do concepto. Medicina Interna: estudo ultra-sonográfico, olho, órbita, face e 
pescoço, tórax, crânio, abdômen superior (fígado, vias bilares, visícula biliar, pâncreas e baço), estudo 
ultrasonográfico da cavidade abdominal, vísceras ocas, coleções e abcesso peritoneais. Reproperitôneo, 
rins e bexiga. Próstatas e vesículas seminais. Escroto, pênis, extremidades.  
 
MERENDEIRA 
CONHECOMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases 
(afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: 
masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o 
pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases 
corretas e incorretas. Matemática: operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. 
Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de situações-problema. Conhecimentos de 
Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; 
atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: preparar lanches quentes, frios, refeições e sucos conforme 
recomendação técnica recebida; distribuir as refeições preparadas; higienizar; temperar, assar, refogar e 
cozinhar alimentos, atendendo as exigências do cardápio; fazer pedidos de suprimento de material 
necessário à cozinha ou para a preparação dos alimentos; operar os diversos equipamentos de cozinha; 
zelar pelo estado de conservação, organização e limpeza dos alimentos, cozinha e despensa; orientar e 
distribuir as atividades de preparação de alimentos; controlar o estoque de todos os materiais de consumo, 
bens duráveis e patrimoniais que estejam na cozinha sob sua responsabilidade; realizar os serviços de 
limpeza e faxina em sua unidade de trabalho, varrendo, lavando e higienizando as instalações, salas, pátios, 
banheiros e os equipamentos; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela segurança do trabalho, bem 
como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos equipamentos de proteção individual 
(EPIs);executar outras tarefas afins. 
 
MONITOR DE CASA ABRIGO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei Federal n.º 8.069, de 13.07.90 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 
MONITOR DE CRECHE 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei Federal n.º 8.069, de 13.07.90 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
 
MONITOR DE INFORMÁTICA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: conhecimentos básicos sobre a origem e desenvolvimento da 
informática; Hardware; Instalação e manutenção de periféricos: impressora, teclado e mouse. Sistemas 
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operacionais. Redes locais. Instalação, organização e utilização de programas aplicativos: word, excell, 
power point, access. Conhecimentos pedagógicos: diferentes concepções de ensino; fundamento sobre 
organização e avaliação do trabalho educativo; compreensão da natureza de sua relação com os alunos. 
 
MOTORISTA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa : Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativa, 
negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: masculino e feminino. 
Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o pronome. Pronomes pessoais e 
possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases corretas e incorretas. atemática: 
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: 
tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação de trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro, abrangendo 
os seguintes tópicos: administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais de 
trânsito, registro e licenciamento de veículos, condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à 
legislação de trânsito, penalidades e recursos. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Mecânica de 
veículos: conhecimentos elementares de mecânica de automóveis, troca e rodízio de rodas; regulagem de 
motor, regulagem e revisão de freios, troca de bomba d´água, troca e regulagem de tensão nas correias, 
troca e regulagem da fricção, troca de óleo. Serviços corriqueiros de eletricidade: troca de fusíveis, 
lâmpadas, acessórios simples, etc. 
 
NUTRICIONISTA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Conhecimentos de Louveira: características e 
formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; 
população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética. Nutrição normal: conceito de alimentação e nutrição. 
Critérios para planejamento e avaliação de dietas normais: qualitativos, quantitativos e grupos de alimentos. 
Leis de alimentação. Cálculo das necessidades calóricas basais e adicionais para adulto normal. Nutrientes. 
Particularização da dieta normal para diferentes grupos etários: alimentação do lactente (0 a 1 ano), do 
infante (1 a 2 anos), do pré-escolar (2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 a 18 anos). 
Dietoterapia: princípios básicos. Técnica Dietética: Características físico-químicas dos alimentos. Condições 
sanitárias, higiênicas e métodos de conservação. Critérios para seleção e aquisição de alimentos. Pré-
preparo e preparo de alimentos. Planejamento de serviços de alimentação – compras, métodos e 
procedimentos de recepção e estocagem, movimentação e controle de gêneros. Elaboração de cardápios 
em nível institucional. A merenda escolar, desnutrição e fracasso escolar. Municipalização da merenda 
escolar. Saúde escolar. Nutrição em saúde pública: programas educativos – fatores determinantes do estado 
nutricional de uma população e carência nutricional. Avaliação nutricional: epidemiologia da desnutrição 
protéico – calórica. 
 
ODONTÓLOGO 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética Profissional. Anatomia e histologia bucal. Fisiologia e patologia 
bucal. Microbiologia e bioquímica bucal. Diagnóstico bucal. Técnica e interpretação radiográfica. Semiologia 
e tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia e tratamento da cárie dentária e das doenças 
periodontais. Semiologia e tratamento das afecções pulpares. Materiais dentários.  Biossegurança. Prótese. 
Técnicas anestésicas em odontologia. Dentística operatória e restauradora. Oclusão. Terapêutica e 
farmacologia de interesse clínico. Cirurgia oral menor. Urgência em odontologia. Epidemiologia da cárie 
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dentária e das doenças periodontais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. 
Uso tópico e sistêmico do flúor. Níveis de prevenção e aplicação. Sistemas de trabalho e atendimento. 
Ergonomia. Pessoal auxiliar odontológico. Princípios e diretrizes do sistema de saúde brasileiro. 
 
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ENDODONTIA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética Profissional. Anatomia dentária. Topografia da cavidade pulpar e 
do periápice. Histofisiologia do complexo dentino-pulpar. Microbiologia relacionada à endodontia. 
Farmacologia: Receituário. Antiinflamatórios. Antibióticos. Analgésicos. Drogas utilizadas em anestesia local. 
Técnicas anestésicas e tratamento de complicações relacionadas à anestesia local. Prevenção e tratamento 
de emergências médicas em odontologia. Princípios de tratamento e prevenção das infecções 
odontogênicas. Métodos e técnicas de exame em endodontia. Material e instrumental endodôntico. Assepsia 
e anti-sepsia na prática endodôntica. Alterações da polpa dental. Alterações patológicas do periápice. 
Acesso e preparo da câmara pulpar. Tratamento conservador da polpa dental. Odontometria. Apicificação. 
Instrumentação dos canais radiculares. Tratamento biomecânico dos canais radiculares: Biopulpectomia. 
Necropulpectomia. Medicação intracanal. Obturação dos canais radiculares. Tratamento endodôntico em 
odontopediatria. Diagnóstico e tratamento das urgências em endodontia: Pulpite reversível. Pulpite 
irreversível. Pericementite apical aguda. Abscesso apical agudo. Abscesso fênix. Reabsorção dentária. 
Trauma dental. Problemas endodônticos e periodontais de interesse comum. Clareamento de dentes com 
alteração de cor. Cirurgia em endodontia.  
 
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ODONTOPEDIATRIA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética Profissional. Anatomia e histologia bucal. Fisiologia e patologia 
bucal. Microbiologia e bioquímica bucal. Diagnóstico bucal. Técnica e interpretação radiográfica. Semiologia 
e tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia e tratamento da cárie dentária e das doenças 
periodontais. Semiologia e tratamento das afecções pulpares. Materiais dentários.  Biossegurança. Prótese. 
Técnicas anestésicas em odontologia. Dentística operatória e restauradora. Oclusão. Terapêutica e 
farmacologia de interesse clínico. Cirurgia oral menor. Urgência em odontologia. Epidemiologia da cárie 
dentária e das doenças periodontais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. 
Uso tópico e sistêmico do flúor. Níveis de prevenção e aplicação. Sistemas de trabalho e atendimento. 
Ergonomia. Pessoal auxiliar odontológico. Princípios e diretrizes do sistema de saúde brasileiro. 
 
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES E/OU ORTODONTIA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética Profissional. Anatomia e histologia bucal. Fisiologia e patologia 
bucal. Microbiologia e bioquímica bucal. Diagnóstico bucal. Técnica e interpretação radiográfica. Semiologia 
e tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia e tratamento da cárie dentária e das doenças 
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periodontais. Semiologia e tratamento das afecções pulpares. Materiais dentários.  Biossegurança. Prótese. 
Técnicas anestésicas em odontologia. Dentística operatória e restauradora. Oclusão. Terapêutica e 
farmacologia de interesse clínico. Cirurgia oral menor. Urgência em odontologia. Epidemiologia da cárie 
dentária e das doenças periodontais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. 
Uso tópico e sistêmico do flúor. Níveis de prevenção e aplicação. Sistemas de trabalho e atendimento. 
Ergonomia. Pessoal auxiliar odontológico. Princípios e diretrizes do sistema de saúde brasileiro 
 
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PERIODONTIA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: anatomia macroscópica e microscópica do periodonto. Farmacologia: 
Receituário. Anti-inflamatório. Antibióticos. Analgésicos. Drogas utilizadas em anestesia local. Técnicas 
anestésicas e tratamento de complicações relacionadas à anestesia local. Prevenção e tratamento de 
emergências médicas em odontologia. Princípios de tratamento e prevenção das infecções odontogênicas. 
Materiais e instrumentais utilizados em periodontia. Af iação de instrumentos em periodontia. Instrumentação 
periodontal. Exames clínicos e radiográficos em periodontia. Importância da função mastigatória para o 
periodonto. Mecanismos de defesa da gengiva. Características clínicas da gengivite. Epidemiologia das 
doenças gengival e periodontal. Classificação das doenças periodontais. Doenças gengivais da infância. 
Periodontite juvenil. Microbiologia periodontal. Papel do cálculo e da placa na doença periodontal. 
Envolvimento de furca nas doenças periodontais. Trauma oclusal. Tratamento periodontal de pacientes com 
doenças sistêmicas. Plano de tratamento em periodontia. Controle químico e mecânico da placa dental. 
Antibioticoterapia em periodontia. Tratamento das doenças gengivais agudas. Tratamento dos abscessos 
periodontais. Considerações ortodônticas na terapia periodontal. Tratamento endodôntico- periodontal 
associado. Princípios da cirurgia periodontal. Curetagem gengival. ctngivectomia e gengivoplastia. Espaço 
biológico. Cirurgias ósseas ressectivas e reconstrutivas. Retalhos periodontais. Regeneração óssea guiada. 
Efeitos das condições sistêmicas sobre o periodonto. Manutenção periodontal. Estética periodontal.  
 
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PRÓTESE DENTÁRIA 
POLÍTICA DE SAÚDE: diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil - Saúde. Lei Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos 
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética Profissional. Anatomia e histologia bucal. Fisiologia e patologia 
bucal. Microbiologia e bioquímica bucal. Diagnóstico bucal. Técnica e interpretação radiográfica. Semiologia 
e tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia e tratamento da cárie dentária e das doenças 
periodontais. Semiologia e tratamento das afecções pulpares. Materiais dentários.  Biossegurança. Prótese. 
Técnicas anestésicas em odontologia. Dentística operatória e restauradora. Oclusão. Terapêutica e 
farmacologia de interesse clínico. Cirurgia oral menor. Urgência em odontologia. Epidemiologia da cárie 
dentária e das doenças periodontais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. 
Uso tópico e sistêmico do flúor. Níveis de prevenção e aplicação. Sistemas de trabalho e atendimento. 
Ergonomia. Pessoal auxiliar odontológico. Princípios e diretrizes do sistema de saúde brasileiro 
 
PEDREIRO 
CONHHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. 
Frases (afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de 
gênero: masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e 
com o pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de 
frases corretas e incorretas. Matemática: operações com números naturais e fracionários: adição, 
subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, 
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quantidade. Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de situações-problema. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: executar serviços de manutenção e pequenas construções de 
alvenaria, concreto e outros materiais, assentando pisos cerâmicos, tijolos, azulejos, etc, revestindo paredes, 
tetos e lajes, bem como, dando acabamento final exigido pelo trabalho e orientar os ajudantes na 
preparação do material a ser utilizado. 
 
PREPARADOR FÍSICO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Conhecimentos de Louveira: características e 
formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; 
população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
 
PORTEIRO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases 
(afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: 
masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o 
pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases 
corretas e incorretas. Matemática: operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. 
Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de situações-problema. Conhecimentos de 
Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; 
atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
 
PROCURADOR JUDICIAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Direito Constitucional: Constituição: conceito e conteúdo, leis 
constitucionais, complementares e ordinárias. Estado Federal: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito 
Federal e os Territórios. Descentralização e cooperação administrativa na federação brasileira: territórios 
federais, regiões de desenvolvimento, regiões metropolitanas. Posição do Município na Federação 
Brasileira, criação e organização dos Municípios. Autonomia municipal: as leis orgânicas municipais. 
Intervenção nos Municípios. Separação dos poderes, delegação. Poder Legislativo: composição e 
atribuições. Processo legislativo. Poder Executivo: composição e atribuições. Poder Judiciário: composição e 
atribuições. Direitos e garantias individuais, remédios constitucionais: “habeas corpus”, mandado de 
segurança, ação popular, direito de petição. Controle de constitucionalidade das leis, sistemas, controle 
jurisdicional, efeitos. Inconstitucionalidade das leis: declaração e não cumprimento de leis inconstitucionais. 
Eficácia, aplicação, interpretação e integração das normas constitucionais, leis complementares à 
Constituição, a injunção. Princípios e normas referentes à Administração direta e indireta. Regime jurídico 
dos servidores públicos civis. Princípios constitucionais do orçamento. Bases e valores da ordem econômica 
e financeira. Política urbana: bases constitucionais do direito urbanístico. Da Ordem Social. Constituição 
Federal de 1998 – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. – Dos Direitos Políticos. Direito Civil: Lei, 
espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, interpretação, efeitos, 
solução de conflitos intertemporais e espaciais de normas jurídicas. Das pessoas: conceito, espécies, 
capacidade, domicílio. Fatos Jurídicos. Ato jurídico: noção, modalidades, formas extrínsecas, pressupostos 
da validade, defeitos, vícios, nulidades. Ato ilícito. Negócio jurídico. Prescrição e decadência. Bens: das 
diferentes classes de bens. Da posse e sua classificação: aquisição, efeitos, perda e proteção possessória. 
Da propriedade em geral: propriedade imóvel, formas de aquisição e perda; condomínio em edificações. 
Direito do autor: noções gerais, direitos morais e patrimoniais, domínio público, relações do Estado com o 
Direito do Autor. Dos direitos reais sobre coisas alheias: disposições gerais, servidões, usufruto, penhor, 
hipoteca. Dos direitos de vizinhança, uso nocivo da propriedade. Dos registros públicos. Das obrigações: 
conceito, estrutura, classificação e modalidades. Efeitos, extinção e inexecução das obrigações. Dos 
contratos: disposições gerais. Dos contratos bilaterais, da evicção. Das várias espécies de contratos: da 
compra e venda, da locação, do depósito. Enriquecimento sem causa. Da responsabilidade civil do 
particular. Direito material ambiental. Direito do consumidor: princípios fundamentais da Lei 8078/90, 
conceitos, indenização por dano material e moral. Do Direito de Família: casamento. Efeitos jurídicos. 
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Regime dos bens entre os cônjuges. Dissolução da sociedade conjugal. Relações de parentesco. Tutela, 
curatela. Ausência. União estável. Do Direito das Sucessões: Sucessão em geral. Sucessão legítima. 
Sucessão testamentária. Inventário e partilha. Herança jacente. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Direito Processual Civil: Princípios constitucionais do Processo Civil. Princípios gerais do Processo Civil. O 
Processo Civil nos sistemas de controle da constitucionalidade. Ação direta. Declaração incidental de 
inconstitucionalidade. Ações civis constitucionais. Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária: distinção. 
Competência: conceito, espécies, critérios determinativos. Conflitos de competência. Formação, suspensão 
e extinção do processo. Atos processuais: classificação, forma, prazo, tempo e lugar. Procedimento 
ordinário. Procedimento sumário e especial. Petição inicial, resposta do réu, revelia, intervenção de terceiros, 
litisconsórcio e assistência. Dos procedimentos especiais. Das Ações reivindicatórias e possessórias. Da 
Ação de Nunciação de Obra Nova. Dos Embargos de Terceiros, usucapião. Antecipação da tutela de mérito. 
Julgamento conforme o estado do processo. Provas: noções gerais, sistema, classificação, espécies. 
Audiência. Sentença e coisa julgada. Recursos: noções gerais, sistema, espécies. Execução: partes, 
competência, requisitos, liquidação de sentença. Das diversas espécies de execução, embargos do devedor, 
execução contra a Fazenda Pública. Exceção de pré-executividade. Intervenção. Do Processo cautelar. 
Mandado de Segurança (individual e coletivo). Mandado de Injunção. Hábeas data. Tutela antecipada nas 
ações coletivas. Ação popular. Ação Civil Pública. Ação Monitória. Ação Declaratória Incidental. Execução 
Fiscal. – Lei 6.830/80. Ação de Consignação em Pagamento. Ação de Despejo. Ação de desapropriação. 
Procedimentos especiais de proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à criança e ao adolescente. 
Processos nos tribunais. Uniformização de jurisprudência. Declaração de inconstitucionalidade. Ação 
rescisória. Arbitragem. Ação Direta de Inconstitucionalidade. A Fazenda Pública no Processo Civil. Prazos. 
Prerrogativas. Direito Administrativo: Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e 
externo da Administração Pública (Tribunal de Contas e Judiciário). Administração Pública: conceito, órgão 
da administração; hierarquia. Administração Indireta: conceito, autarquia, sociedade de economia mista, 
empresa pública, fundações. Controle da administração indireta. Serviço Público: conceito, classificação, 
formas de prestação. Atos administrativos: noção, elementos, atributos, espécies. Atos administrativos: 
validade e invalidade, anulação e revogação, controle jurisdicional dos atos administrativos. Atos 
administrativos: discricionariedade e vinculação, desvio de poder. Procedimento administrativo: conceito, 
princípios, requisitos, objetivos e fases. Poder de polícia. Licitação: natureza jurídica, finalidades. Licitação: 
dispensa e inexigibilidade. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades, espécies. Bens públicos: 
regime jurídico e classificação. Bens públicos: formas de utilização, concessão, permissão e autorização de 
uso; alienação. Agentes públicos. Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e deveres. Cargo, 
emprego e função: normas constitucionais, provimento, vacância. Responsabilidade dos agentes públicos: 
civil, administrativa e criminal. Processo administrativo disciplinar. Desapropriação: noção, desapropriação 
por utilidade pública, necessidade pública, interesse social. Limitações administrativas. Função social da 
propriedade. Responsabilidade civil do estado, responsabilidade dos agentes públicos. Meio ambiente e 
proteção ambiental. Proteção de mananciais. Tutela. Direito Urbanístico, Lei Lehmann (Lei Federal nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1.979). Improbidade Administrativa: Lei Federal nº 8.429/92. Lei Orgânica do 
Município de Louveira. Direito Tributário: Definição e conteúdo do direito tributário, noção de tributo e suas 
espécies. O imposto, a taxa e a contribuição de melhoria; outras contribuições. Fontes do direito tributário, 
fontes primárias: a Constituição, leis complementares, tratados e convenções internacionais, resoluções do 
Senado, leis ordinárias, leis delegadas, decretos-leis; fontes secundárias: decretos regulamentares, as 
normas complementares a que se refere o artigo 100 do Código Tributário Nacional. O Sistema 
Constitucional Tributário Brasileiro, princípios constitucionais tributários, competências tributárias, 
discriminação das receitas tributárias, limitações constitucionais ao poder de tributar. Vigência e aplicação da 
legislação tributária no tempo e no espaço. Interpretação e integração da legislação tributária. O fato gerador 
da obrigação tributária. Obrigação tributária principal e acessória, hipótese de incidência e fato imponível. 
Capacidade tributária. Sujeito ativo da obrigação tributária, parafiscalidade. Sujeito passivo da obrigação 
tributária, direto e indireto. Responsabilidade pelo tributo e responsabilidade por infrações. Denúncia 
espontânea. Imunidade e isenção tributária, anistia. O crédito tributário, constituição do crédito tributário; 
lançamento, definição, modalidade e efeitos do lançamento; suspensão do crédito tributário, modalidades; 
extinção do crédito tributário, modalidades; exclusão do crédito tributário. Garantias e privilégios do crédito 
tributário. Preferências e cobrança em falência; responsabilidade dos sócios em sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada; alienação de bens em fraude à Fazenda Pública. Dívida ativa, inscrição do crédito 
tributário, requisitos legais dos termos de inscrição, presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, 
emendas e substituições de certidão de dívida ativa. Infrações e sanções tributárias. Conceito e natureza 
jurídica do ilícito tributário e dos crimes tributários. Tutela tributária: procedimento administrativo tributário e 
processo judicial tributário. A execução fiscal. Mandado de segurança, ação anulatória de débito fiscal, ação 
de repetição de indébito tributário, ação de consignação em pagamento, ação declaratória de inexistência de 
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relação jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal. Tributos municipais. Direito do Trabalho: Relação de 
Trabalho. Natureza jurídica. Caracterização. Sujeitos da relação de emprego: empregado, empregador, 
autônomos, avulsos, temporários. Sucessão de empregadores. Contrato de Trabalho: definição. Diferenças 
entre contrato de trabalho e locação de serviços, empreitada, representação comercial, mandato, parceria. 
Espécies e efeitos. Alteração. Término. Remuneração. Conceito. Distinção entre remuneração e salário. 
Repousos. Férias. Sindicatos. Condições de registro e funcionamento. Atividades e prerrogativas. A 
Fazenda Pública perante a Justiça do Trabalho. Prerrogativas. Seguridade Social. Conceitos fundamentais. 
Princípios. Direito Penal: Código Penal (com as alterações legais até o último dia de inscrição) – Dos Crimes 
contra a Administração Pública; Dos Crimes contra a Administração da Justiça; Dos Crimes contra a Fé 
Pública; Dos Crimes praticados por particular contra a Administração em geral; Dos Crimes contra a 
Incolumidade Pública; Da Aplicação da Lei Penal; Do Crime; Da Imputabilidade; Do Concurso de Pessoas; 
Das Penas; Da Extinção da Punibilidade. Direito Processual Penal: Código de Processo Penal (com as 
alterações legais até o último dia de inscrição) – Do Inquérito Policial; Da Ação Penal; Da Ação Civil; Da 
Competência; Das Questões e Processos Incidentes; Da Prova; Da Prisão e da Liberdade Provisória; Das 
Citações e Intimações; Da Sentença; Do Processo Comum; Dos Processos Especiais; Das Nulidades e dos 
Recursos em Geral; Do Habeas Corpus e seu Processo; Da Execução. Decreto-lei nº 201, de 27/02/67 – 
Responsabilidade dos Prefeitos e dos Vereadores. Lei nº 4.898, de 09/12/65 – Processo de 
Responsabilidade Administrativa Civil e Criminal, contra Autoridades que, no exercício das funções, 
cometerem abusos (abuso de autoridade). Lei nº 8.072, de 25/07/90 – Crimes Hediondos. 
Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização dos prédios 
públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do município de 
Louveira.  
 
PROFESSOR DE ARTES 
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de 
Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas 
comemorativas e cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO: concepções de Educação e Escola. Função social 
da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala 
de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, 
do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-
pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao 
desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: 
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no 
processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de ensino. Constituição 
Federal/88 – arts. 206 a 214. Lei Federal no 9394, de 20.12.96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Lei Federal no 8069, de 13.07.90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Livro I: Título I; Título II: 
arts 7o a 24 e 53 a 69, Livro II: Título I; Título II; Título III; Título V – arts. 131 a 140.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Artes Cênicas: história das artes cênicas; teoria e prática; teatro e jogo. 
Artes Plásticas: história geral das artes; história e ensino da artes no Brasil; teoria da arte: arte como 
produção, conhecimento e expressão; a obra de arte e sua recepção; artes visuais: elementos de 
visualidade e suas relações; comunicação na contemporaneidade. Música: aspectos históricos da música 
ocidental; elementos estruturais da linguagem musical; tendências educacionais quanto ao ensino da 
música, na sala de aula; visão interdisciplinar do conhecimento musical. Dança: história da dança; papel da 
dança na educação; estrutura e funcionamento do corpo para a dança; proposta triangular: fazer, apreciar, 
contextualizar. As danças como manifestações culturais. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de 
Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas 
comemorativas e cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO: concepções de Educação e Escola. Função social 
da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala 
de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, 
do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-
pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao 
desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: 
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no 
processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de ensino. Constituição 
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Federal/88 – arts. 206 a 214. Lei Federal no 9394, de 20.12.96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Lei Federal no 8069, de 13.07.90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Livro I: Título I; Título II: 
arts 7o a 24 e 53 a 69, Livro II: Título I; Título II; Título III; Título V – arts. 131 a 140.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: dimensões históricas da Educação Física. Dimensões filosóficas, 
antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte: lazer e as interfaces com a Educação Física, 
esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física; as questões de gênero e o sexismo aplicados à 
Educação Física; corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento. Dimensões biológicas 
aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição 
e atividade física; socorros de urgência aplicados à Educação Física. A Educação Física no currículo da 
Educação Básica - significados e possibilidades: as diferentes tendências pedagógicas da Educação Física 
na escola; Educação Física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na 
Educação Física escolar. Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação didático – 
pedagógica. Crescimento e desenvolvimento motor. 
 
PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: Operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 
três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: concepções de Educação e Escola. Função social da escola e 
compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: 
correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do 
educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 
fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento 
humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, 
seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de 
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de ensino. Constituição Federal/88 – 
arts. 206 a 214. Lei Federal no 9394, de 20.12.96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 
Federal no 8069, de 13.07.90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Livro I: Título I; Título II: arts 7o a 24 
e 53 a 69, Livro II: Título I; Título II; Título III; Título V – arts. 131 a 140. 
 
PROFESSOR DE INGLÊS 
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de 
Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas 
comemorativas e cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO: concepções de Educação e Escola. Função social 
da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala 
de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, 
do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-
pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao 
desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: 
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no 
processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de ensino. Constituição 
Federal/88 – arts. 206 a 214. Lei Federal no 9394, de 20.12.96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Lei Federal no 8069, de 13.07.90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Livro I: Título I; Título II: 
arts 7o a 24 e 53 a 69, Livro II: Título I; Título II; Título III; Título V – arts. 131 a 140.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: English Language. Language as communication: language system: 
phonology, morphology, syntax. Teacher development and teaching practice: objectives in teaching English 
as a foreign language: methods, approaches, techniques and resourecs; the four skills: reading, speaking, 
listening, writing. Evaluating, selecting and producing materials. 
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PSICÓLOGO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Conhecimentos de Louveira: características e 
formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; 
população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: as teorias psicológicas atuais como embasamento de intervenção e 
encaminhamento das questões sociais: desigualdade, exclusão, violência doméstica. Metodologia de 
trabalho em grupo e com equipe interdisciplinar. Elaboração de estudo de casos. Desenvolvimento infanto-
juvenil. Técnicas de trabalho em relações familiares. Política de Saúde mental. Terapias ambulatoriais em 
saúde mental. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico psicológico: conceitos e objetivos, teorias 
psicodinâmicas, processo diagnóstico, testes e laudos. Abordagem terapêuticas. Psicopatologia: natureza e 
causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Noções de Recrutamento e 
Seleção e Desenvolvimento de Pessoal. Ética Profissional e Sistema Único de Saúde - SUS (princípios e 
diretrizes). 
 
PSICOPEDAGOGO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de 
Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas 
comemorativas e cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO: concepções de Educação e Escola. Função social 
da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala 
de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, 
do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-
pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao 
desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: 
planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no 
processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de ensino. Constituição 
Federal/88 – arts. 206 a 214. Lei Federal no 9394, de 20.12.96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Lei Federal no 8069, de 13.07.90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Livro I: Título I; Título II: 
arts 7o a 24 e 53 a 69, Livro II: Título I; Título II; Título III; Título V – arts. 131 a 140. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A Psicopedagogia: campo de trabalho e pesquisa; constituição do 
campo: considerações históricas; o caráter disciplinar; objeto de estudo; os enfoques de trabalho: preventivo 
(profilático) e remediativo (corretivo); as áreas de atuação: clínica e institucional. O ato de aprender: a 
aprendizagem dentro e fora do ambiente escolar; os fatores que intervém no processo de aprender; a visão 
psicopedagógica de aprendizagem; o aprender e o não-aprender. Distúrbios de aprendizagem: distúrbio de 
aprendizagem x dificuldade escolar; diagnóstico diferencial; conceituação; fatores determinantes; principais 
sinais indicativos (sintomas); tratamentos e orientações educacionais. Diagnóstico psicopedagógico: o 
diagnóstico: processo dinâmico e flexível; a especificidade do diagnóstico psicopedagógico; queixa inicial; as 
diferentes versões da queixa: as fontes informantes; a leitura: 1.º corpo de hipóteses; etapas do processo 
diagnóstico; contrato de trabalho e enquadre; instrumentos e técnicas avaliativas; diferentes propostas de 
encaminhamento do diagnóstico; a comunicação entre profissionais de diferentes áreas; o informe (laudo) e 
a sessão de devolução e encaminhamento. Tratamento: as diferentes linhas de intervenção; o jogo no 
processo de tratamento psicopedagógico; a interlocução dos profissionais envolvidos. 
 
RECEPCIONISTA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Crase. Regência. Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 
três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização 
dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do 
município de Louveira.  
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RECREACIONISTA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Crase. Regência. Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 
três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização 
dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do 
município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: a educação pré-escolar: objetivos e importância. Características 
evolutivas da criança pré-escolar: a criança dos 2 aos 6 anos. Os aspectos do desenvolvimento e suas 
repercussões no comportamento infantil: a psicomotricidade; desenvolvimento emocional, cognitivo e da 
linguagem; desenvolvimento social e sexual. Principais comportamentos da criança a serem trabalhados: 
comportamento motor e verbal; comportamento e atenção social. Atividades expressivas que favorecem o 
desenvolvimento infantil dos 3 aos 6 anos: a educação artística e suas manifestações; educação musical e 
educação física (jogos, brincadeiras e expressões corporais). Aprendizagem do pré-escolar: linguagem oral 
e corporal; noções de higiene, segurança e de vida prática; noções de peso; quantidade, tamanho, forma e 
cor. A família e a criança pré-escolar; interação família-escola; escola-creche. Avaliação das atividades da 
pré-escola: observações; registro e planejamento. Lei Federal n.º 8.069, de 13.07.90 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 
 
SALVA-VIDAS 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: primeiros Socorros: técnicas e procedimentos da respiração artificial: 
boca a boca e pulmotor (ressuscitador). Técnicas de salvamento: judô aquático, abordagem do acidentado 
na água, retirada do acidentado da água e transporte do acidentado na água. Fases do afogamento. 
Cuidados na preparação para o transporte do acidentado ao pronto-socorro. Como chamar o resgate 
(telefone). Postura do profissional no local do trabalho. 
 
TÉCNICO CONTÁBIL 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: contabilidade geral. Procedimentos contábeis. Operações com 
mercadorias. Avaliação de estoque. Ativo imobilizado e suas amortizações. Princípios e convenções 
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contáveis. Análises de demonstrações contábeis. Regimes contábeis. Noções de Contabilidade pública. Lei 
4.320/64. Lei 101/2000. Lei Orgânica do Município de Louveira. 
 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: técnica em nutrição e dietética. Nutrição normal. Higiene dos alimentos. 
Dietoterapia aplicada. Tecnologia dos alimentos. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: participação na programação de enfermagem. Execução de ações 
assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro; ações educativas aos usuários dos 
serviços de saúde; ações de educação continuada; atendimento de enfermagem em urgências e 
emergências; atendimento de enfermagem nos diversos programas de saúde da criança, da mulher, do 
adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. Preparo e esterilização de material, instrumental, 
ambientes e equipamentos. Controle de abastecimento e estoque de materiais médico-hospitalares e 
medicamentos. Participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, em grau auxiliar. 
Participação na equipe de saúde. Ética Profissional. 
 
TÉCNICO EM FARMÁCIA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: preparo de drogas de acordo com fórmulas pré-estabelecidas ou 
necessidades urgentes. Acondicionamento e distribuição de medicamentos. Manutenção de estoques. 
Controle de compras. Princípio ativo das drogas: atuação das drogas no organismo, indicações e contra-
indicações. Posologia. Efeitos colaterais. Aspectos gerais da farmacologia. Farmácia ambulatorial e 
hospitalar: dispensação de medicamentos, previsão, estocagem e conservação de medicamentos. 
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Comissões hospitalares. Conduta para com o paciente. Farmacologia: noções básicas de farmacologia geral 
de medicamentos que atuam em vários sistemas, em vários aparelhos e de psicofarmacologia. Noções 
básicas de farmacotécnica: pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Cálculos em farmácia. Nomenclatura 
de fármacos. Preparo de soluções não-estéreis e estéreis. Controle de qualidade. Testes biológicos. Testes 
físicos. Métodos físicos e métodos químicos. Legislação farmacêutica. Legislação do Sistema Único de 
Saúde - SUS. 
 
TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: fundamentos de enfermagem: antissepsia e assepsia no consultório 
odontológico; esterilização e desinfecção no consultório odontológico; produtos para antissepsia e assepsia; 
esterilização no consultório odontológico; biossegurança. Materiais, equipamentos e instrumental 
odontológico: principais materiais e instrumentais odontológicos e sua utilização; controle de estoque e 
abastecimento da clínica; lubrificação do equipamento; cuidados com substâncias tóxicas. Técnicas 
auxiliares de odontologia: técnicas de trabalho modular 4 a 6 mãos; técnicas de manipulação de 
instrumentais odontológicos; preparo de amálgama e resina composta; preparo de bandejas clínicas; 
procedimentos para revelação e arquivamento de radiografias; preenchimento de fichas 
clínicas/nomenclatura dos dentes e superfícies dentais; preparo do paciente para a consulta; aplicação de 
cariostáticos; aplicação tópica de flúor; programas de bochechos fluoretados em espaços coletivos; afiação 
de instrumental peridontal; remoção de tártaro, raspagem e polimento coronário; inserção e escultura de 
substâncias reparadoras; acabamento e polimento de restaurações. Educação e saúde bucal: orientações 
sobre dieta, higiene bucal; produtos para higiene bucal; produtos fluoretados; orientações pré e pós-
operatórias; aplicação de bochechos fluoretados e escovações supervisionadas; fluoretação de águas de 
abastecimento público e seu controle. 
 
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTAL 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: equipamentos e Instrumentais: indicação dos equipamentos e 
instrumentais para: ceroplastia ou enceramento, esculturas, manipulação de gesso/revestimento/acrílica, 
fundição. Usinagem e acabamento: polimento. Materiais odontológicos: indicação, proporção, manipulação e 
cuidados com gessos odontológicos, ceras odontológicas e resina acrílica (lenta e rápida). Prótese total: 
moldeiras (resina rápida e placa base); chapa de prova (base e arco de oclusão); montagem de dentes 
artificiais; acrilização (prensagem polimerização); consertos (resina de rápida); acabamento e polimento. 
Prótese removível; arco de oclusão, montagem de dentes artificiais; acrilização (prensagem-polimerização); 
consertos (resina de rápida); acabamento e polimento. Prótese fixa: provisórios; objetivos; técnicas de 
confecção. Ortodontia: execução de grampos de retenção e molas; aplicação de resina (ortoclass) nos 
aparelhos removíveis.  
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TÉCNICO EM SOM E ILUMINAÇÃO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira. 
 
TÉCNICO ESPORTIVO 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Matemática: operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de 
equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; 
localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e 
cultura do município de Louveira.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: conceito de Esportes e comparação com os conceitos de Jogo, Lazer e 
Educação Física. Esporte e Cidadania. Esporte e Inclusão Social – Política Nacional do esporte, planos do 
Governo federal. Esporte educacional na perspectiva de inclusão de pessoas portadoras de necessidades 
educativas especiais fundamentos e planejamento de ações. Educação para a autonomia através das 
atividades físicasfundamentos e planejamento de ações. Estilos de vida fisicamente ativos e a promoção da 
saúde – fundamentos e planejamento de ações. Desenvolvimento moral infantil e sua relação com o esporte 
e o jogo – noção de regras, relações intergrupais, relação professor-aluno(s). Crescimento físico, 
desenvolvimento motor e suas implicações pedagógicas. Especialização esportiva precoce – causas e 
conseqüências nos aspectos físico, motor cognitivo e afetivo-social. Metodologia de ensino dos Jogos 
Esportivos: Coletivos: Voleibol, Handebol, Basquetebol, Futsal e Futebol, Individuais: Natação Atletismo, 
Ginástica Artística e Rítmica, Lutas. Primeiro Socorros em situações de pratica esportiva Fisiologia do 
exercício – metabolismo energético, qualidades físicas e sua relação com a prática esportiva em esportes de 
cruta e longa duração. Avaliação da aprendizagem esportiva em sua dimensões conceituais, procedimentais 
e atitudinais. Questões voltadas para formação esportiva (situações problema). 
 
TELEFONISTA 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Crase. Regência. Matemática: nùmeros inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 
três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema. Conhecimentos de Louveira: características e formação do Município de Louveira; localização 
dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; população, datas comemorativas e cultura do 
município de Louveira.  
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
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emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e 
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Conhecimentos de Louveira: características e 
formação do Município de Louveira; localização dos prédios públicos; atualidades esportivas de Louveira; 
população, datas comemorativas e cultura do município de Louveira. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética Profissional. Compreensão crítica da história da terapia 
ocupacional no Brasil. Ergoterapia e a assistência asilar. Conceitos básicos da terapia ocupacional 
socioterápica. Conceitos e idéias básicas dos modelos de terapia ocupacional que se fundamentam nas 
linhas psicológicas, terapia ocupacional psicodinâmica e junguiana. Conceitos e idéias que fundamentam a 
terapia ocupacional das críticas ao sistema segregativo e asilar, isto é, das práticas de transformação 
institucional. A idéia do trabalho como recurso de terapia ocupacional. Conceito de reabilitação e as 
propostas alternativas de atenção à saúde da população assistida em terapia ocupacional. A problemática 
da efetivação da cidadania da população assistida em terapia ocupacional, pessoas portadoras de 
deficiências e doentes mentais. Políticas de Saúde Mental e referentes à saúde das pessoas portadoras de 
deficiência. Os modelos de terapia ocupacional referentes ao atendimento às pessoas portadoras de 
deficiência física e/ou sensorial (modelo neurológico e cinesiológico), bem como as abordagens corporais 
globalizantes (Gerda Alexander, Noshe Faldenkrais, Petho Sandor). O papel das unidades extra-hospitalares 
(U.B.S.), centro de convivência hospitais-dia e centros de referência diante da questão da não internação do 
paciente psiquiátrico e da não institucionalização da pessoa portadora de deficiência física, sensorial e/ou 
mental. A ação do terapeuta ocupacional na emergência psiquiátrica, enfermarias psiquiátricas em hospitais 
gerais, assim como no tratamento hospitalar e ambulatorial de pessoas portadoras de deficiência. A atuação 
do terapeuta ocupacional no atendimento a bebê de alto risco e a crianças que apresentam retardo no 
desenvolvimento neuro-psicomotor. Análise crítica da reabilitação profissional no Brasil. Análise crítica da 
assistência e da atuação da terapia ocupacional no contexto da assistência às pessoas portadoras de 
deficiência mental em nosso país. Análise das relações entre saúde e trabalho. 
 
ANEXO III – MODELO DE ATESTADO MÉDICO 
 
TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE 
ATESTADO 
Atesto, sob as penas da Lei, que o Sr. _________________________________________ 
________________________, RG n.º _____________, UF _____, nascido em ___/___/___,  
encontra-se apto para realizar exercícios/atividades de esforços físicos, podendo participar dos Testes de Aptidão 
Física para o cargo de Guarda Municipal Masculino, do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Louveira. 
____________________________________ 
Local e data 
(máximo de 20 dias corridos de antecedência à data da prova, inclusive) 
_____________________________ 
Assinatura do Profissional 
Carimbo/CRM 
 
 
CRONOGRAMA 
 
DATAS EVENTOS 
25/06/2007 (10h) Abertura das Inscrições. 
20/07/2007 (16h) Término das Inscrições. 
19/08/2007 (14h) Possível data para Aplicação da Prova Objetiva para os cargos de: 

Ajudante de Cozinha; Assistente Social; Auxiliar de Serviços Gerais; Cozinheira; Engenheiro de 
Segurança do Trabalho; Médico Clínico e Cardiologista; Médico Clínico e Dermatologista; Médico 
Clínico e do Trabalho; Médico Clínico e Geriatra; Médico Clínico e Neurologista; Médico Clínico e 
Psiquiatra; Médico Clínico Geral; Médico Ginecologista e Obstetra; Médico Hebiatra; Médico 
Neuropediatra; Médico Oftalmologista; Médico Pediatra; Médico Radiologista Especialista em 
Ultra-Sonografia; Médico Urologista; Merendeira; Monitor de Creche; Odontólogo; Odontólogo 
Especialista em Endodontia; Odontólogo Especialista em Odontopediatria; Odontólogo 
Especialista em Ortopedia Funcional dos Maxilares e/ou Ortodontia; Odontólogo Especialista em 
Periodontia; Odontólogo Especialista em Prótese Dentária; Porteiro; Professor de Ensino Básico 
e Psicopedagogo. 

02/09/2007 (14h) Possível data para Aplicação da Prova Objetiva para os cargos de: 
 Acompanhante de Transporte; Agente de Fiscalização; Agente de Fiscalização de Trânsito; 

Agente Escolar; Ascensorista; Atendente de Consultório Dentário; Auxiliar de Limpeza; 
Carpinteiro; Contador; Coveiro; Eletricista; Encanador; Enfermeiro; Escriturário; Estoquista; 
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Farmacêutico; Fonoaudiólogo Educacional; Guarda Municipal Masculino; Inspetor de Alunos; 
Instrutor de Artes Plásticas e Artesanato; Instrutor de Bordado, Crochê e Tricô; Instrutor de Corte 
e Costura; Leiturista de Hidrômetro; Maestro de Banda; Marceneiro; Mecânico de Máquinas 
Pesadas; Monitor de Casa de Abrigo; Monitor de Informática; Motorista; Nutricionista; Pedreiro; 
Preparador Físico; Procurador Judicial; Professor de Artes; Professor de Educação Física; 
Professor de Inglês; Psicólogo; Recepcionista; Recreacionista; Salva-vidas; Técnico Contábil; 
Técnico de Nutrição; Técnico em Enfermagem; Técnico em Farmácia; Técnico em Higiene 
Dental; Técnico em Prótese Dental; Técnico em Som e Iluminação; Técnico Esportivo; 
Telefonista e Terapeuta Ocupacional. 

02/09/2007 (9h) Possível data para aplicação da Prova-Pratico-Profissional. 
Data a ser divulgada Prova Prática. 
Data a ser divulgada Prova de Aptidão Física. 
Data a ser divulgada Aptidão Psicológica. 
04/11/2007 Possível data para entrega dos títulos. 

 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 
 
 

Louveira, 08 de junho de 2007. 
 
 

Eleutério Bruno Malerba Filho 
PREFEITO DE LOUVEIRA 


