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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2008 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO, Estado de São Paulo, 
torna público que estarão abertas às inscrições para o Concurso Público, para preenchimento dos 
cargos abaixo especificados, com base nos dispositivos das Leis Municipais nº. 004/06, 005/07, 
011/07, 013/07, 014/07, 016/07, 721/07, 735/07, 736/07 e 745/07 vigentes, e da Constituição Federal 
que dão respaldo legal e normatizam as regras estabelecidas neste Edital. 

 
 Os Cargos, requisitos específicos, vencimentos, taxa de inscrição, número de vagas e carga 
horária, são os constantes no quadro abaixo: 
Cargo/Função Requisitos Vencimento 

(salário Base) 
Taxa de 
 Inscrição 

Vagas Carga Horária 

 
 
Arquiteto 

Ensino Superior em 
Arquitetura e 
Registro no CREA 
Conselho Regional 
de Engenharia e 
Arquitetura 

 
 

R$ 1.996,50 

 
 

R$ 50,00 

 
 

01 

 
 
30 horas 
semanais 

Assistente de 
Desenvolvimento 
Infantil 

Magistério ou 
Modalidade Normal 
Superior em nível 
médio 

 
R$ 680,69 

 
R$ 30,00  

 
07 

 
40 horas 
semanais 

 
 
Assistente de 
Contabilidade 

Ensino Médio 
Técnico em 
Contabilidade e 
Registro no CRC 
Conselho Regional 
de Contabilidade e 
Curso de Informática 

 
 
 

R$ 1.213,87 

 
 
 

R$ 30,00 

 
 
 

01 

 
 
 
35 horas 
semanais 

 
Assistente Social 

Ensino Superior 
Completo e Registro 
no CRAS Conselho 
Regional de 
Assistência Social 

 
 

R$ 1.464,10 

 
 

R$ 50,00 

 
 

01 

 
 
35 horas 
semanais 

Balseiro Alfabetizado    R$ 424,31 R$ 20,00 03 40 horas 
semanais 

 
Canoeiro 

Alfabetizado  
R$ 424,31 

 
R$ 20,00 

 
03 

40 horas 
semanais 
 

 
Contador 

Ensino Superior 
Completo e Registro 
no CRC Conselho 
Regional de 

 
R$ 1.996,50 

 
R$ 50,00 

 
02 

 
35 Horas 
semanais 

http://www.eldorado.sp.gov.br/
mailto:prefeitura@eldorado.sp.com.br


Contabilidade e 
Curso de Informática 

 
 
 
Enfermeiro Padrão 
com 
responsabilidade 
técnica 

 
 
 
Ensino Superior 
/COREN/ e 01 ano 
de experiência em 
UBS 
 
 
 

 
 
 
 
 

R$ 2.129.60 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

R$ 50,00 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
40 horas 
semanais 

 
 
Engenheiro 
Agrônomo 

Ensino Superior em 
Engenharia 
Agronômica, Registro 
no CREA Conselho 
Regional de 
Engenheiro 
Agrônomo e Carteira 
de Habilitação 

 
 
 
 

R$ 1.996,50 

 
 
 
 

R$ 50,00 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 
40 horas 
semanais 

 
Inspetor de Alunos 

Ensino Médio 
Completo  
 

 
R$ 597,88 

 
R$ 30,00 

 
07 

 
40 horas 
semanais 

 
Procurador 

Nível Superior 
Completo e Registro 
na OAB Ordem dos 
Advogados do Brasil 

 
R$ 1.996,50 

 
R$ 50,00 

 
01 

 
35 horas 
semanais 

 
 
Professor de 
Educação Artística 

Nível Superior em 
Curso de 
Licenciatura, 
Graduação Plena, 
com Habilitação 
Específica em 
Educação Artística 

 
 
 

R$ 1.213,87 

 
 
 

R$ 50,00 

 
 
 

05 

 
 
 
30 horas 
semanais 

 
 
Professor de 
Educação Física 

Nível Superior em 
Curso de 
Licenciatura, 
Graduação Plena, 
com Habilitação 
específica em 
Educação Física 

 
 
 

R$ 1.213,87 

 
 
 

R$ 50,00 

 
 
 

05 

 
 
 
30 horas 
semanais 

 
 
Professor de 
Inglês 

Nível Superior em 
Curso de 
Licenciatura, 
Graduação Plena 
com Habilitação 
específica em Inglês 
 
 

 
 
 

R$ 1.213,87 

 
 
 

R$ 50,00 

 
 
 

05 

 
 
 
30 horas 
semanais 
 

 
 
Professor de 
Educação Infantil 

Curso Superior, 
Licenciatura de 
Graduação Plena, ou 
Curso Normal em 
Nível Médio ou 
Superior nos Termos 
da Legislação 
Vigente 

 
 
 

R$ 988,40 

 
 
 

R$ 50,00 

 
 
 

19 

 
 
 
25 horas 
semanais 

Professor 
Municipal I Ensino  
 

Curso Superior, 
Licenciatura de 
Graduação Plena, ou 

R$ 1.086,60 
 
 

R$ 50,00 22 30 horas 
semanais 



 
Fundamental 
 
 
 

Curso Normal em 
Nível Médio ou 
Superior nos Termos 
da Legislação 
Vigente 

 
R$ 1.213,87 

 
 
Soldador 

Ensino Fundamental 
Completo e Carteira 
de Habilitação “C” 
 
 
 

 
 

R$ 538,68 

 
 

R$ 20,00 

 
 

02 

 
 
40 horas 
semanais 

 Técnico em 
Manutenção de 
Equipamentos de 
Informática 

Ensino Médio e 
Curso Técnico na 
Área de Informática 

 
R$ 1.079,17 

 
R$ 35,00 

 
01 

 
40 horas 
semanais 

 
Técnico em Meio 
Ambiente 

Ensino Médio Curso 
Técnico em Meio 
Ambiente e Registro 
no Conselho de 
Classe 
 

 
 

R$ 1.213,87 
 
 
 

 
 

R$ 35,00 

 
 

01 

 
 
40 horas 
semanais 

 
Técnico em 
Segurança do 
Trabalho 

Ensino Médio Curso 
Técnico na Área e 
Registro no Órgão 
Competente 
 
 

 
 

R$ 1.588,00 

 
 

R$ 35,00 

 
 

01 

 
 
40 horas 
semanais 

Tesoureiro Ensino Médio 
Completo 

   R$ 1.730,30 R$ 30,00 01 35 horas 
semanais 

Veterinário Ensino Superior 
Completo em 
Medicina Veterinária 
e Registro no CRMV 
Conselho Regional 
de Medicina 
Veterinária 
 

 
 

R$ 1.079,17 

 
 

R$ 50,00 

 
 

01 

 
 
35 horas 
semanais 

 
 
VAGAS RESERVADAS PARA DEFICIÊNTES FÍSICOS CONFORME ITEM 4.1 DO PRESENTE 
EDITAL 
Cargo/ Função Número de 

Vagas 
Vagas para Ampla 
Concorrência 

Vagas para 
Deficientes Físicos 

Arquiteto 01 01 00 
Assistente de Desenvolvimento Infantil 07 07 00 
Assistente de Contabilidade 01 01 00 
Assistente Social 01 01 00 
Balseiro 03 03 00 
Canoeiro 03 03 00 
Contador 02 02 00 
Enfermeiro 01 00 00 
Engenheiro Agrônomo 01 01 00 
Inspetor de Alunos 07 07 00 
Procurador 01 01 00 
Professor de Educação Artística 05 05 00 
Professor de Educação Física 05 05 00 
Professor de Inglês 05 05 00 
Professor de Educação Infantil 19 19 00 
Professor Municipal I Ensino 22 22 01 



Fundamental 
Soldador 02 02 00 
Técnico em Manutenção de 
Equipamento de Informática 

01 01 00 

Técnico em Meio Ambiente 01 01 00 
Técnico em Segurança do Trabalho 01 01 00 
Tesoureiro 01 01 00 
Veterinário 01 01 00 
 
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1-O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Cescar Prestação de Serviços 
Médicos Ltda, com sede na Rua Pioneiro Arlindo Pedrali 959, sala 06  – Parque das Laranjeiras – 
Maringá – PR, CEP 87.083.150. http://www.eldorado.sp.gov.br   www.cescarconcursos.com.br
1.2-A Prefeita Municipal nomeou Comissão Julgadora e Fiscalizadora deste Concurso Público, 
conforme a Portaria nº. 041/2008 
1.3- O Regime Jurídico do Município de Estância Turística de Eldorado é o estatutário.  
1.4- O presente concurso público destina-se à investidura em cargos de provimento efetivo, vagos, 
relacionados neste Edital.   
  
2 - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 
2.1- Ser brasileiro, nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de 
direitos e obrigações civis e gozo dos direitos 
2.2- Ter, na data da posse, 18 (dezoito) anos completos. 
2.3- Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do 
serviço militar. 
2.4- Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos. 
2.5- Não ter sido demitido por justa causa por órgão público federal, estadual e municipal. 
2.6- Possuir aptidão física e mental. 
2.7- Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo público pretendido, à época da posse. 
2.8- Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 
 
3 - DAS INSCRIÇÕES 
3.1- Local:  ALDEIA CULTURAL Av. Caraitá, nº 312 Centro, Eldorado S.P. CEP 11960.000 ou 
via internet pelo site http://www.eldorado.sp.gov.br   www.cescarconcursos.com.br  
3.2- Período: 21 de Maio de 2008 à 06 de Junho de 2008 exceto sábados, domingos e 
feriados. 
       Horário: de 09:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas  
3.3- O candidato deverá requerer pessoalmente ou por procuração, sua inscrição, em modelo 
próprio, apresentando os seguintes documentos 
         a) Comprovante de recolhimento ( boleto bancário ), identificado da importância referente à 
inscrição, que deverá ser efetuada no Banco Santander  agência 0524 conta corrente nº. 
45.000090-1  Prefeitura Municipal de Eldorado - Eldorado São Paulo. 

b) Original e fotocópia da cédula de identidade ou de documento equivalente, de mesmo valor 
legal. 
3.4-O candidato inscrito por procuração, assume total responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu procurador no Requerimento de Inscrição, arcando com as conseqüências de 
eventuais erros de preenchimento do documento. Deverá ser anexada à procuração cópia do 
documento de identidade do candidato e apresentação da identidade do procurador. 
3.5-Após apresentação da documentação exigida, o candidato deverá assinar termo, no qual 
declare atender às condições exigidas para inscrição e submeter-se às normas expressas neste 
Edital, inclusive quanto à realização das provas escrita, prática (quando ocorrer) e de títulos. 
 3.6-O comprovante definitivo de inscrição será entregue no ato da inscrição. 
3.7- Não será permitida inscrição por via postal, fac-símile, condicional ou fora do prazo 
estabelecido. 
3.8- Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional. 
3.9- Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração dos cargos, seja qual for o 
motivo alegado. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no Requerimento de 
Inscrição.  
3.10- O simples pagamento da taxa de inscrição não confere ao candidato o direito de submeter-se 
às provas. 

http://www.eldorado.sp.gov.br/
http://www.cescarconcursos.com.br/
http://www.eldorado.sp.gov.br/
http://www.cescarconcursos.com.br/


3.11-Somente será aceito pedido de inscrição feito em modelo próprio de requerimento adotado 
pela Prefeitura Municipal de Estância Turística de Eldorado. 
3.12- A taxa de inscrição, uma vez paga, não será devolvida, mesmo nos casos de desistência, 
perda de prazo, indeferimento ou cancelamento da inscrição. 
3.13- Serão canceladas as inscrições pagas com cheques que venham a ser devolvidos sem a 
necessária provisão de fundos ou por qualquer outra irregularidade. 
 
4 - DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
4.1-Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste Concurso 
Público, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que 
são portadores, e a elas serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, para cada 
cargo relacionado no item I, e assegurando àqueles inscritos como deficientes, vagas desprezadas 
as frações, desde que apresentem no momento da inscrição Atestado Médico , devidamente 
assinado, contendo claramente a deficiência de que é portador e que ateste ser sua deficiência 
compatível com as funções do cargo postulado expressamente declarado no atestado, e ainda 
especificando o número do CID – 10 (Código Internacional da Doença). 
4.1.1- Só será considerada deficiência aquela conceituada na medicina especializada de acordo 
com os padrões mundialmente estabelecidos, com expressa vinculação do CID, expresso no 
atestado médico. 
4.2- No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência está obrigado a declarar, no próprio 
Requerimento de Inscrição a deficiência da qual é portador. 
4.3-O candidato que declarar falsamente deficiência, será excluído do processo, se confirmada tal 
situação, em qualquer fase deste Concurso Público, podendo responder às conseqüências legais 
decorrentes. 
4.4- Os portadores de deficiência, quando de sua posse, serão submetidos a exame médico, que 
terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e quanto ao grau 
de deficiência que não o incapacite para o exercício do cargo. 
4.5- Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a portadores de deficiência, estas 
serão preenchidas pelos demais, com estrita observância da ordem de classificação. 
4.6- Os portadores de deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições 
com os demais candidatos. 
4.7- Os candidatos que, no ato da inscrição, se declarar portadores de deficiência, se aprovados no 
Concurso Público, terão também seus nomes publicados em lista à parte. 
4.8- Na apuração do percentual reservado para deficiente, será considerada apenas a fração 
superior a meio e arredondada para a unidade inteira imediatamente superior, sendo considerado o 
número total de vagas oferecidas, conforme item um do Edital.  
4.9- Caso necessite de condições especiais para se submeter às provas e demais exames previstos 
neste Edital, o candidato portador de deficiência deverá solicitá-las, por escrito, à Comissão de 
Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público no ato da inscrição. 
4.10- O candidato que não solicitar a prova especial no prazo estabelecido, de acordo com a sua 
condição, não a terá preparada sob qualquer alegação, sendo que a solicitação de condições 
especiais será atendida dentro dos critérios de razoabilidade e viabilidade.  
 
5 - DO PROCESSO SELETIVO 
O processo seletivo constará de prova escrita de múltipla escolha de caráter eliminatório e 
classificatório para todos os cargos e prova de Títulos para o cargo de: Professor de Educação 
Artística, Professor de Educação Física, Professor de Inglês, Professor I de Educação Infantil, 
Professor I Ensino Fundamental  e  prova Prática para os cargos de: Soldador, Balseiro, Canoeiro, 
Técnico de Manutenção em Informática. Prova Prática na área de Informática para os Cargos de 
Assistente de Contabilidade, Contador, Inspetor de Alunos e Tesoureiro. Os demais cargos estarão 
dispensados da prova de Títulos e Prática. 
 
5.1- Da Realização da Prova Escrita: 
5.1.1- DIA: 15 de Junho de 2008 
   HORÁRIO: MANHÃ: 08:00 às 12:00 Horas 
            TARDE: 14:00 às 18:00 Horas 
                             
5.1.2- O ingresso no local de provas apenas será permitido dentro do horário estabelecido e ao 
candidato que apresentar o documento original de identidade e comprovante de inscrição recebido 
no ato da inscrição.  



5.1.2.1- O documento apresentado deverá estar em perfeitas condições a permitir a identificação do 
candidato com clareza, não sendo aceitos carteiras funcionais, apenas os documentos oficiais.  
5.1.3- O candidato deverá comparecer ao local designado, 30 minutos antes do horário 
determinado, munido de caneta esferográfica azul ou preta.  
5.1.4- Será excluído do Concurso Público o candidato que faltar à prova escrita ou prática se houver 
e títulos ou chegar após o horário estabelecido, ou que, durante a sua realização, for surpreendido 
em comunicação com outro candidato, bem como se utilizando de livros, notas, máquinas 
calculadoras, telefone celular, BIP, impressos não permitidos e qualquer outro material para 
consulta. 
5.1.5-Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, o candidato que insistir em 
sair do local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso e, caso se negue, 
deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal 
da sala e pelo coordenador da unidade. 
5.1.6- Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas 
determinados, e sob nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, 
sendo os portões fechados após o início das provas escritas de múltipla escolha importando a 
ausência ou retardamento do candidato em sua exclusão do Concurso Público, seja qual for o 
motivo alegado. 
5.1.7- É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a este concurso público, os quais serão afixados nos quadros de 
avisos da Prefeitura, devendo ainda manter atualizado seu endereço, e quando do preenchimento 
da inscrição fornecer o endereço completo na ficha de inscrição, e endereço eletrônico (e-mail), se 
possuidor.  
 
5.1.8-SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO, O CANDIDATO QUE: 
a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; 
b) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde que 
na companhia de fiscal; 
c) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de provas, auxiliares e 
autoridades presentes. 
d) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em quaisquer meios que não os 
permitidos. 
e) Recusar-se a entregar o Cartão de Respostas ao término do tempo destinado à sua realização. 
f) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
5.1.9- Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do 
local de provas. 
5.1.10- Nos dias de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe 
de aplicação das provas ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo e aos 
critérios de avaliação das provas. 
5.1.11-O local de realização da prova escrita  para o qual deverá se dirigir o candidato será 
divulgado com antecedência de pelo menos 05 (cinco) dias no local de inscrição. São de 
responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das 
provas escritas e comparecimento no horário determinado. 
 
5.2- PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
5.2.1-As provas serão de acordo com o nível de escolaridade exigido no Edital. 
5.2.2-A prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, constará 
de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada questão e versará 
sobre assuntos dos programas do anexo I do Edital , assim distribuídas: 
5.2.3-Português: 10 (dez) questões com 5 (cinco) alternativas , valendo 2,5 (dois virgula cinco)cada 
questão. 
5.2.4-Matemática: 10 (dez) questões com 5 (cinco) alternativas, valendo 2,5 (dois virgula cinco) 
cada questão. 
5.2.5 – Conhecimento específico e Informática 20 (vinte) questões com 5 (cinco)  alternativas, 
valendo 2,5 (dois virgula cinco) cada questão. 
5.2.6 – A prova que terá somente questões de Português e Matemática constará de 20 (vinte) 
questões de Português e 20 (vinte) questões de Matemática valendo 2,5 (dois virgula cinco ) cada 
questão. 



O tempo de duração, incluindo o tempo de preenchimento do cartão resposta terá duração de 4 ( 
quatro ) horas, sendo classificado o candidato que obtiver no mínimo 50% ( cinqüenta por cento ) do 
total dos pontos. 
 
5.2.7- Na correção das provas de múltipla escolha, não serão computadas questões não 
assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
5.2.8- O candidato deverá transcrever suas respostas do caderno de provas para o Cartão de 
Respostas, que será o único documento válido para a sua correção. O preenchimento do Cartão de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade 
com as instruções específicas contidas na Capa do Caderno de Provas. Não haverá substituição do 
Cartão de Respostas por erro do candidato. 
5.2.8.1- Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de 
uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas.  
5.2.9- O candidato ao terminar a prova devolverá ao fiscal caderno de questões e cartão de 
respostas. 
5.2.10- O caderno de provas contém todas as informações pertinentes ao processo seletivo, 
devendo o candidato ler atentamente as instruções, posteriormente, inclusive, quanto à 
continuidade do processo seletivo, quanto à data, local e horário da prova prática, se houver prova 
de títulos ; data limite para envio de titulação e ainda, forma, motivos e fundamentações necessárias 
para o correto envio de recursos em cada fase conforme previsto no item nove.  
5.2.11- O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado constante da ficha de 
inscrição ou fazer alguma reclamação ou sugestão relevante, poderá efetuá-la no termo de 
ocorrência existente na sala de provas em posse dos fiscais de sala, para uso, se necessário. 
 
5.3 PROVA DE TÍTULOS: 
5.3.1 - Será aplicada avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório, para os candidatos 
aprovados nas provas escritas, para o cargo de : Professor de Educação Artística, Professor de 
Educação Física, Professor de Inglês, Professor I de Educação Infantil, Professor Municipal I Ensino 
Fundamental. 
 
TÍTULAÇÃO ACADEMICA 

 
VALOR UNITÁRIO 

 
VALOR MÁXIMO 

Especialização 10 pontos 20 pontos 
Mestrado 20 pontos 20 pontos 
Doutorado 20 pontos 20 pontos 

 
 

APERFEIÇÕAMENTO cursos, palestras,  
capacitação, simpósios e treinamentos na área de 
atuação. 

 
 

 

Certificados com carga horária de 8 (oito)  horas a 30 
(trinta) horas. 

1,0 pontos por 
certificados 

10 pontos 

Certificados com carga horária de 31 (trinta e uma) a 
60 (sessenta) horas. 

2,5 pontos por 
certificados  

10 pontos 

Certificados com carga horária acima de 60 
(sessenta ) horas. 

3,5 pontos por 
certificados 

10 pontos  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – Tempo de 
serviços na área de atuação 

  

Experiência Profissional 1,0 ponto por ano de 
serviços. 

10 pontos 
 

 
6 - DOS PROGRAMAS 
6.1-Os programas/ Conteúdo Programático para os  cargos compõem o Anexo I do presente Edital. 
6.2- O Anexo I, integrante deste Edital, contempla apenas o Conteúdo Programático, o qual poderá 
ser buscado em qualquer bibliografia sobre o assunto solicitado. 
6.3-A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público no que tange ao 
conteúdo programático. 
 
7 - DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 



7.1- Será classificado o candidato que obtiver aprovação na Prova Escrita conforme item 5.2.2.  
7.2-Na classificação final entre candidatos empatados com igual número de pontos, serão fatores 
de desempate os seguintes critérios: 
 a) Maior Idade;  
 b) Maior número de filhos 
. 
8 DOS RESULTADOS E RECURSOS  
8.1-Os gabaritos oficiais da prova escrita objetiva de múltipla escolha serão divulgados na sede da 
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado  em até 03 (três) dias úteis após a realização 
da prova objetiva, e no site http://www.eldorado.sp.gov.br   www.cescarconcursos.com.br
8.2-Os resultados da prova escrita objetiva de múltipla escolha e os relatórios com a pontuação dos 
candidatos serão divulgados na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado ou  no local 
de costume,  e  em editais próprios e no site http://www.eldorado.sp.gov.br   
www.cescarconcursos.com.br 8.3- Caberá recurso de qualquer quesito de prova, até 02 (dois) dias 
úteis após a divulgação do gabarito oficial, desde que demonstre erro material e que seja 
fundamentado de acordo com o programa constante no Anexo I deste Edital. 
8.4-Caberá recurso à Comissão contra erros materiais ou omissões de cada etapa, constituindo as 
etapas: publicação do Edital, inscrição dos candidatos, divulgação do gabarito oficial, divulgação da 
pontuação na prova escrita, prova prática (se houver) e prova de títulos e divulgação do resultado 
final incluído o fator de desempate estabelecido, até 02 (dois) dias úteis após a divulgação / 
publicação oficial das respectivas etapas. 
8.5-Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado 
, no horário de expediente, devendo ser destinados à Comissão Fiscalizadora e Julgadora do 
Concurso. 
 8.6- O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em que o candidato se 
julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de 
artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores, etc., juntando, sempre que 
possível cópia dos comprovantes, e ainda a exposição de motivos e argumentos com 
fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado, e ainda, o requerimento deverá ser 
digitado ou datilografado, caso contrário, não será aceito. 
8.7- Serão rejeitados também liminarmente os recursos protocolados fora do prazo improrrogável, 
de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação de cada etapa,  ou não fundamentados e os que não 
contiverem dados necessários à identificação do candidato, como seu nome e endereço completo, 
número de inscrição e cargo. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, fax-
símile, ou qualquer outro meio que não o previsto neste edital. 
8.8- A autoridade competente para homologar os recursos julgados pela Comissão é a Prefeita 
Municipal.  
 8.9- A decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos 
adicionais. Quanto à revisão de questões formuladas pela banca examinadora, conforme já 
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é vedado portanto, ao formular o recurso não cabe ao 
candidato recorrente, quando da dúvida sobre a formulação ou alternativa do gabarito oficial efetuar 
ameaças no sentido de revisão judicial, pelo caráter de discricionariedade da banca do concurso, 
organizadores e comissão constituída, havendo revisão judicial apenas em hipótese de 
arbitrariedade, devendo o julgamento dos mesmos ser acatados, tanto nas provas escritas, quanto 
práticas e títulos  se as opções adotadas pela banca, organizadores e comissão constituída 
tratarem todos os candidatos de forma igualitária.  
8.10-Os recursos julgados pela Comissão e homologados pela Prefeita serão publicados em órgão 
oficial de imprensa, afixados no local de costume na sede da Prefeitura Municipal, e pelo site 
http://www.eldorado.sp.gov.br   www.cescarconcursos.com.br não sendo possível o conhecimento 
do resultado via telefone ou fax, para que se dê à devida publicidade, devendo o candidato 
recorrente tomar conhecimento das decisões desta forma, não lhe sendo enviado individualmente o 
teor das mesmas, considerando que são de interesse dos demais candidatos, devido às alterações 
de listagem que possam vir a ocorrer. 
8.11-Após julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da prova 
escrita objetiva de múltipla escolha, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos 
indistintamente, desde que não tenha sido o ponto da questão computado para o candidato em 
listagem anterior. 

http://www.eldorado.sp.gov.br/
http://www.cescarconcursos.com.br/
http://www.eldorado.sp.gov.br/
http://www.cescarconcursos.com.br/
http://www.eldorado.sp.gov.br/
http://www.cescarconcursos.com.br/


8.12- No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, poderá, 
eventualmente, alterar a classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer à 
desclassificação do candidato que não obtiver pontuação mínima exigida para aprovação. 
8.13-No caso de recurso em pendência à época da realização da prova prática (se houver) ou título, 
o candidato participará condicionalmente desta fase do certame seletivo. 
 
9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1-Na falta da cédula de identidade original poderá, a critério da Comissão, serem admitidos nas 
salas de provas os candidatos que apresentarem documentos outros, como carteira de trabalho, 
carteira do órgão de classe, carteiras expedidas pelos comandos militares, passaporte, carteiras 
funcionais do Ministério Público, carteira nacional de habilitação (somente modelo novo, com foto), 
que permitam com clareza a sua identificação. Não serão aceitos como documento de identificação 
quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos, tais como: títulos eleitorais, certidões 
de nascimento, carteira nacional de habilitação (modelo antigo), carteiras de estudante e carteiras 
funcionais sem valor de identidade. 
9.2- A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração. 
9.3- O candidato convocado deverá submeter-se a apreciação da Prefeitura Municipal em duas 
fases:  
1ª Fase- Habilitação para o cargo, apresentando os seguintes documentos:  
a) Cópia autenticada em cartório da Carteira de Identidade;  
b) Cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, 
se à época já possuía 18 (dezoito) anos;  
c) Cópia autenticada em cartório do CPF;  
d) Cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda 
dispensa de incorporação (se do sexo masculino); 
e) Cópia autenticada em cartório da Certidão de nascimento ou casamento; 
f) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver);  
g) Duas fotografias iguais, tamanhos 3x4 recentes, coloridos; 
h) Fotocópia autenticada em cartório dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para 
o cargo/categoria profissional/ especialidade, conforme discriminado neste Edital, e respectivo 
registro no conselho de classe; 
i) Declaração de bens;  
j) Declaração de que não infringe o Art. 37, XVI da CF (Acumulação de Cargos e Funções), e ainda 
quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no Art. 37, §10, da CF, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº. 20/98; 
k)Exibição do original de Diploma ou Certificado de Conclusão  do curso correspondente à 
escolaridade exigida, conforme especificação constante deste Edital; 
l) Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de 
compatibilidade com o horário disponível e de interesse da Administração Municipal;  
m) Declaração de possuir disponibilidade para desempenhar atividades em jornadas de trabalho 
fora do expediente normal, em dias considerados feriados e folgas, para conclusão de trabalhos 
inadiáveis;  
n) Declaração de antecedentes criminais; 
o) Demais documentos, se necessários, solicitados no Edital de convocação do candidato. 
2ª Fase- Exame médico pré-admissional, apenas se o candidato convocado apresentar todos os 
documentos solicitados na 1ª Fase. O candidato convocado deverá submeter-se a exame médico 
pré-admissional ou a exame médico específico (portadores de deficiência) a ser realizado pelo 
órgão de saúde indicado pela Prefeitura Municipal, que terá decisão terminativa, após análise dos 
seguintes exames a serem realizados pelo candidato convocado: 
a) Resultado de Laudo Médico Pericial, emitido por médico credenciado junto à Prefeitura Municipal, 
juntamente com os exames.                        
b) Demais exames médico-laboratoriais, se necessários, solicitados no Edital de convocação do 
candidato. 
9.3.1- Considerado apto para o desempenho do cargo, nas duas fases previstas no item 9.3 deste 
Edital, o candidato será nomeado por portaria municipal e terá prazo de até 30 (trinta) dias para 
tomar posse. 
9.4- O candidato que por qualquer motivo não apresentar, a documentação e exames exigidos na 1ª 
e 2ª fases de convocação, conforme item 9.3, perderá automaticamente o direito à posse. 



9.5- Apesar das vagas existentes para os cargos públicos descritos neste Edital, os candidatos 
aprovados serão chamados para a investidura no cargo, conforme a necessidade local, sendo que a 
aprovação do concurso não cria provimento, e a aprovação no concurso público não assegura 
direito à nomeação, mas esta quando ocorrer obedecerá rigorosamente à ordem de classificação. 
9.6-Ao entrar em exercício, o servidor ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual sua 
eficiência e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, durante o período 
de 3 anos. 
9.7-A nomeação dependerá, ainda, de prévia aprovação do candidato em exames de sanidade 
mental e aptidão física a serem realizados por médicos credenciados pela Prefeitura Municipal. 
9.8- A validade deste concurso público é de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. 
9.9-Havendo necessidade de outras informações, as mesmas poderão ser obtidas junto a  
Prefeitura Municipal  ou pelo telefone : (13) 3871-6100 
9.10-Os candidatos aprovados deverão manter junto à Prefeitura Municipal, durante o prazo de 
validade deste Concurso Público, seu endereço atualizado, visando a eventual nomeação. Não lhe 
caberá qualquer reclamação caso não seja possível à Prefeitura convocá-lo por falta dessa 
atualização. 
9.11- A inscrição implicará, por parte do candidato conhecimento e aceitação das normas contidas 
neste Edital. 
9.12-A organização, aplicação, correção e elaboração das provas  ficarão exclusivamente a cargo 
da Cescar Prestação de Serviços Médicos Ltda, e os pareceres referentes a recursos serão 
efetuados em conjunto com a Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público.  
9.13- A homologação do concurso poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto 
de cargos constantes do presente Edital a critério da administração municipal. 
9.14- Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da 
convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em 
Edital ou aviso publicado. 
9.15-A Prefeitura Municipal e a Cescar Prestação de Serviços Médicos Ltda, se exime das 
despesas com viagens e hospedagens dos candidatos em quaisquer das fases do certame seletivo. 
9.16- O candidato aprovado neste concurso público poderá desistir do respectivo certame seletivo, 
definitiva ou temporariamente. A desistência será feita mediante requerimento endereçado a 
Prefeita Municipal. O candidato nomeado pode desistir do concurso público até o dia útil anterior à 
data da posse. No caso de desistência temporária, o candidato renunciará a sua classificação e 
passará a posicionar-se em último lugar na listagem oficial dos aprovados no certame seletivo, 
aguardando nova convocação, que pode ou não vir a efetivar-se no período de vigência do certame 
seletivo em tela. 
9.17-Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital serão resolvidos pela Comissão Fiscalizadora e Julgadora  do Concurso Público 
constituída pela Senhora Prefeita, através de Portaria Municipal, assessorados pela Cescar 
Prestação de Serviços Médicos Ltda. 
 
 
Registra-se, Publique-se e Cumpra-se, 
 
 
 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado 15/05/2008 
 

 
Maria Elizabeth Armelin Da Guia Rosa 

Prefeita  Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
ARQUITETO 
Prova da Língua Portuguesa: 
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase, Classes gramaticais; 
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica , Classe, 
Estrutura e Formação de Palavras. Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, 
Linguagem Figurada. Significação das Palavras,  Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas 
de tratamento; Interpretação de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia. Funções da 
Linguagem 
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Progressões, Análise combinatória, 
probabilidades, matrizes, determinantes, Sistemas lineares, trigonometria e geometria plana e 
espacial. 
Prova de Conhecimento Específico: 
Estatística aplicada; Topografia; Informática Aplicada à Arquitetura ,Urbanismo; História das Artes; 
História e Teoria da Arquitetura; Expressão Gráfica e Plástica; Técnicas Retrospectivas;   Projetos 
de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo; Planejamento Urbano e Regional; Tecnologia das 
Construções; Sistemas Estruturais; Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários; Sistemas Prediais 
Elétricos; Ciências do Ambiente; Conforto Ambiental;  
  
ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
Prova da Língua Portuguesa: 
Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica, crase, Conjugação de verbos usuais; Regência; 
Concordância Verbal e Nominal, Classe de Palavras. Figuras de linguagem Significação das 
Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação 
de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia.  
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Trigonometria no triângulo retângulo. 
Progressões, Análise combinatória, probabilidades, matrizes, determinantes,  Sistemas lineares e 
geometria plana e espacial. 
 
Prova de Conhecimento Específico: 
Organização e planejamento da Educação Infantil. Aspectos filosóficos e sociológicos da educação: 
a função social das creches e pré-escolas. Aspectos teóricos e metodológicos da prática educativa. 
Fundamentos teóricos do construtivismo: as teorias de Piaget, Vygotsky e Ferreiro. Prática docente 
na Educação Infantil: objetivos, metodologias e avaliação. Características da criança de 0 a 6 anos. 
 
 
 
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 
Prova da Língua Portuguesa: 
Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica, crase, Conjugação de verbos usuais; Regência; 
Concordância Verbal e Nominal, Classe de Palavras. Figuras de linguagem Significação das 
Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação 
de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia.  
Prova de Matemática: 



Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Trigonometria no triângulo retângulo. 
Progressões, Análise combinatória, probabilidades, matrizes, determinantes,  Sistemas lineares e 
geometria plana e espacial. 
Prova de Conhecimento Informática: 
Informações Gerais Sobre Informática e Sistemas Operacionais Windows, Microcomputadores, 
Periféricos, Dispositivos de Armazenamento de Dados, Aplicativos, Arquivos, Ícones, Botões, 
Caixas de Diálogos, Barra de Rolagem Windows e Explorer, Editor de Textos para Windows: 
criar/salvar/alterar Arquivos, Seleção, Remoção, Cópia, e Movimento de Texto, Formatação de 
Fonte e Parágrafos, Tabelas, Tabulações, Bordas, e Marcadores, Configuração e Numeração de 
Páginas, Impressão, Figuras, Auto-formas, Símbolos e Gráfico. 
Prova de Conhecimento Específico: 
Contabilidade Geral, Contabilidade Pública, Contabilidade de Custos, Contabilidade Gerencial, 
Auditoria Contábil e Perícia Contábil 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Prova da Língua Portuguesa: 
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase, Classes gramaticais; 
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica , Classe, 
Estrutura e Formação de Palavras. Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, 
Linguagem Figurada. Significação das Palavras,  Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas 
de tratamento; Interpretação de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia. Funções da 
Linguagem 
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Progressões, Análise combinatória, 
probabilidades, matrizes, determinantes, Sistemas lineares, trigonometria e geometria plana e 
espacial. 
Prova de Conhecimento Específico: 
Exercício Profissional, Código de Ética Profissional do Assistente Social, Legislação Social ( criança 
e adolescente, saúde, assistência social, idoso, pessoas portadoras de deficiência), Família e 
Política Social no Brasil, Serviço Social e Interdiciplinaridade, Planejamento 
 
BALSEIRO 
Prova da Língua Portuguesa: 
Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica, Classes de palavras; Conjugação de verbos usuais; 
Concordância Verbal e Nominal; Significação das Palavras, Análise Sintática (período simples); 
Emprego de pronomes; Interpretação de textos; Fonética e Fonologia.  
Prova de Matemática: 
Conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais e reais; operações fundamentais: adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; Números proporcionais: razão e 
proporção; Divisões proporcionais; regra de três simples e composta; porcentagem; juros simples; 
média aritméticas e ponderadas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistemas de equações; 
sistema monetário e sistemas de medidas. 
 
CANOEIRO 
Prova da Língua Portuguesa: 
Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica, Classes de palavras; Conjugação de verbos usuais; 
Concordância Verbal e Nominal; Significação das Palavras, Análise Sintática (período simples); 
Emprego de pronomes; Interpretação de textos; Fonética e Fonologia.  
Prova de Matemática: 



Conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais e reais; operações fundamentais: adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; Números proporcionais: razão e 
proporção; Divisões proporcionais; regra de três simples e composta; porcentagem; juros simples; 
média aritméticas e ponderadas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistemas de equações; 
sistema monetário e sistemas de medidas. 
 
CONTADOR 
Prova da Língua Portuguesa: 
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase, Classes gramaticais; 
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica , Classe, 
Estrutura e Formação de Palavras. Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, 
Linguagem Figurada. Significação das Palavras,  Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas 
de tratamento; Interpretação de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia. Funções da 
Linguagem 
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Progressões, Análise combinatória, 
probabilidades, matrizes, determinantes, Sistemas lineares, trigonometria e geometria plana e 
espacial. 
Prova de Conhecimento Informática: 
Informações Gerais Sobre Informática e Sistemas Operacionais Windows, Microcomputadores, 
Periféricos, Dispositivos de Armazenamento de Dados, Aplicativos, Arquivos, Ícones, Botões, 
Caixas de Diálogos, Barra de Rolagem Windows e Explorer, Editor de Textos para Windows: 
criar/salvar/alterar Arquivos, Seleção, Remoção, Cópia, e Movimento de Texto, Formatação de 
Fonte e Parágrafos, Tabelas, Tabulações, Bordas, e Marcadores, Configuração e Numeração de 
Páginas, Impressão, Figuras, Auto-formas, Símbolos e Gráfico. 
Prova de Conhecimento Específico: 
 A Empresa Comercial, Contabilidade Comercial, Escrituração Comercial, Levantamento Contábil; 
Princípios Fundamentais de Contabilidade (Resolução CFC n.º 750/93, 774/94 e 900/01 do 
Conselho Federal de Contabilidade); Normas Brasileiras de Contabilidade (Resolução 751/93 e 
785/95 do Conselho Federal de Contabilidade); Patrimônio: Componentes Patrimoniais do Ativo, 
Passivo e Patrimônio Líquido;  Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício;- 
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados;  Demonstrações das Mutações do Patrimônio 
Líquido;  Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos;  Critérios de Avaliação dos 
Componentes do Patrimônio; Orçamento Público: Conceito, Tipos e Princípios Orçamentários;  
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual; Elaboração, Aprovação, 
Execução e Avaliação do Orçamento; Contabilidade Pública: Conceito, Campo de Atuação e 
Regimes Contábeis; Receita Pública: Conceito e Classificação. Receita Orçamentária. Receita 
Extra-Orçamentária. Dívida Pública; Regime de Adiantamento; Escrituração das operações típicas 
das Entidades Públicas: do Sistema Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de Compensação;  
Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.SISTN- Sistema de Coleta de dados Contábil – 
Artigo da lei Complementar nº. 101/00- Artigos da Lei nº. 4.320/64- Portaria STN 109/02 de 
08/03/2002- SIOPS Sistema de informação sobre Orçamento Público em Saúde Base Legal e 
conceitual do SIOPS – Resolução nº. 322 do Conselho Nacional de Saúde, de 08 de maio de 2003, 
publicada no DOU de 05 de junho de 2003(antiga resolução nº. 316) – Portaria GM/MS nº. 2.047, de 
05 de novembro de 2002 – Emenda Constitucional nº. 29/2000 – Lei complementar nº. 101, de 04 
de Maio de 2000 – Lei nº. 4.320 de 17 de março 1964. Instruções nº. 02/2007 – área Municipal – 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Licitações e Contratos Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02 – 
Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/00 –Audesp – Auditoria Eletrônica de Órgão Públicos – 
www.tce.sp.gov.br
 
ENFERMEIRO 
Prova da Língua Portuguesa: 
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase, Classes gramaticais; 
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica , Classe, 
Estrutura e Formação de Palavras. Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, 

http://www.tce.sp.gov.br/


Linguagem Figurada. Significação das Palavras,  Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas 
de tratamento; Interpretação de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia. Funções da 
Linguagem 
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Progressões, Análise combinatória, 
probabilidades, matrizes, determinantes, Sistemas lineares, trigonometria e geometria plana e 
espacial. 
Prova de Conhecimento Específico: 
Estratégia do Programa Saúde da Família ( Ministério da Saúde), Sistema único de Saúde ( SUS ), 
Processo Saúde Doença ( Família/coletivo ) ( Ministério da Saúde ) Visita Domiciliar no Contesto da 
Saúde da Família, Enfermagem nos Programas do Ministério da Saúde, Programa Saúde da 
Mulher, Programa Saúde  da Criança, Programa Nacional de Imunização, Qualidade de Vida do 
Idoso,  Doenças Cardiovasculares,  Doenças Crônico-degenerativas, Doenças  Sexualmente 
Transmissíveis, Assistência de Enfermagem no tratamento de feridas, Controle da dor no domicílio, 
Código de ética de Enfermagem 
 
 
ENGENHEIRO AGRONOMO 
Prova da Língua Portuguesa: 
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase, Classes gramaticais; 
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica , Classe, 
Estrutura e Formação de Palavras. Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, 
Linguagem Figurada. Significação das Palavras,  Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas 
de tratamento; Interpretação de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia. Funções da 
Linguagem 
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Progressões, Análise combinatória, 
probabilidades, matrizes, determinantes, Sistemas lineares, trigonometria e geometria plana e 
espacial. 
Prova de Conhecimento Específico: 
Associativismo e cooperativismo, Extensão rural, Economia rural, Legislação ambiental, Ética e 
deontologia, Horticultura, Viveiro de produção de mudas, Agricultura sustentável, Agricultura 
orgânica, Agroecologia. 
 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Prova da Língua Portuguesa: 
Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica, crase, Conjugação de verbos usuais; Regência; 
Concordância Verbal e Nominal, Classe de Palavras. Figuras de linguagem Significação das 
Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação 
de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia.  
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Trigonometria no triângulo retângulo. 
Progressões, Análise combinatória, probabilidades, matrizes, determinantes,  Sistemas lineares e 
geometria plana e espacial. 



PROCURADOR 
Prova da Língua Portuguesa: 
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase, Classes gramaticais; 
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica , Classe, 
Estrutura e Formação de Palavras. Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, 
Linguagem Figurada. Significação das Palavras,  Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas 
de tratamento; Interpretação de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia. Funções da 
Linguagem 
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Progressões, Análise combinatória, 
probabilidades, matrizes, determinantes, Sistemas lineares, trigonometria e geometria plana e 
espacial. 
Prova de Conhecimento Específico: 
Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Financeiro, Direito Tributário, Direito Civil e 
Direito Processual Civil, Direito Comercia, Direito Penal e Direito Processual Penal, Direito do 
Trabalho e Direito Processual do Trabalho, Direito Previdenciário. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
Prova da Língua Portuguesa: 
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase, Classes gramaticais; 
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica , Classe, 
Estrutura e Formação de Palavras. Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, 
Linguagem Figurada. Significação das Palavras,  Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas 
de tratamento; Interpretação de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia. Funções da 
Linguagem 
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Progressões, Análise combinatória, 
probabilidades, matrizes, determinantes, Sistemas lineares, trigonometria e geometria plana e 
espacial. 
Prova de Conhecimento Específico: 
Artes visuais: Arte no mundo Ocidental: arte do Paleolítico Superior; arte do Neolítico; arte no Egito; 
arte na Grécia; arte Bizantina; arte românica; arte gótica; Renascimento na Itália; Barroco na Itália, 
na Espanha e nos Países Baixos; Neoclassicismo e o Romantismo; Realismo; Movimento das Artes 
e Ofícios e o Art Nouveau; Impressionismo e Pós-Impressionismo; principais movimentos artísticos 
do Século XX; arte da sociedade Industrial. A arte no Brasil: arte da Pré-História brasileira; arte dos 
índios brasileiros; Barroco no Brasil; influência da Missão Artística Francesa; pintura brasileira 
acadêmica e a superação do academicismo; Movimento Modernista: século XX; artistas e 
movimentos após a Semana de Arte Moderna; Arte Brasileira Contemporânea. Música: Os Gêneros 
musicais como produto e apreciação estético cultural e histórico: a música e a criança; instrumentos 
musicais; música brasileira (popular e erudita); músicas e danças do Brasil; Música Erudita 
Ocidental. Teatro: como contexto estético, histórico e social; como expressão, improvisação e 
comunicação em sala de aula: representar; a obra de teatro; a construção do espetáculo teatral; ir 
ao teatro. Folclore em Mato Grosso do Sul: cultura/folclore; festas; músicas; danças; usos e 
costumes. PCN´s – Ensino Fundamental: Artes. Sistema e Organização do Ensino no Brasil. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Prova da Língua Portuguesa: 
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase, Classes gramaticais; 
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica , Classe, 
Estrutura e Formação de Palavras. Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, 



Linguagem Figurada. Significação das Palavras,  Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas 
de tratamento; Interpretação de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia. Funções da 
Linguagem 
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Progressões, Análise combinatória, 
probabilidades, matrizes, determinantes, Sistemas lineares, trigonometria e geometria plana e 
espacial. 
Prova de Conhecimento Específico 
A história e as atuais tendências pedagógicas da Educação Física.  Processos de ensino e 
avaliação da Educação Física escolar.  Conhecimentos sobre o corpo (anatômicos, fisiológicos, 
bioquímicos, biomecânicos e afetivos).  A cultura modular corporal da Educação Física.  Conceitos 
e procedimentos das danças, jogos (cooperativos, recreativos e competitivos), lutas e ginásticas.  
Estética, fisiculturismo e consumo.  A Educação Física com instrumento de comunicação, 
expressão, lazer e cultura.  A Educação Física: ética, saúde, orientação sexual, pluralidade cultural 
e meio ambiente.  A corporalidade e a ludicidade no ambiente escolar.  Linguagem corporal e 
cultura.  Corpo e poder: disciplina e controle.  Metodologia de ensino de educação física. 
 
PROFESSOR DE INGLES 
Prova da Língua Portuguesa: 
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase, Classes gramaticais; 
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica , Classe, 
Estrutura e Formação de Palavras. Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, 
Linguagem Figurada. Significação das Palavras,  Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas 
de tratamento; Interpretação de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia. Funções da 
Linguagem 
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Progressões, Análise combinatória, 
probabilidades, matrizes, determinantes, Sistemas lineares, trigonometria e geometria plana e 
espacial. 
Prova de Conhecimento Específico: 
Teorias de ensino aprendizagem de Língua Inglesa, abordagens e contextos sócio-históricos de 
Língua Inglesa, aspectos sociais do ensino de Língua Inglesa, métodos de ensino de Língua Inglesa 
e suas contribuições, Interpretação de texto, 2. Classes gramaticais, 3. Vocabulário (semântica das 
palavras, sinônimos e antônimos), 4. Aspectos gramaticais.  
 
PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Prova da Língua Portuguesa: 
Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica, crase, Conjugação de verbos usuais; Regência; 
Concordância Verbal e Nominal, Classe de Palavras. Figuras de linguagem Significação das 
Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação 
de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia.  
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Trigonometria no triângulo retângulo. 
Progressões, Análise combinatória, probabilidades, matrizes, determinantes,  Sistemas lineares e 
geometria plana e espacial. 



Prova de Conhecimento Específicos 
Organização e planejamento da Educação Infantil. Aspectos filosóficos e sociológicos da educação: 
a função social das creches e pré-escolas. Aspectos teóricos e metodológicos da prática educativa. 
Fundamentos teóricos do construtivismo: as teorias de Piaget, Vygotsky e Ferreiro. Prática docente 
na Educação Infantil: objetivos, metodologias e avaliação. Características da criança de 0 a 6 anos. 
 
 
PROFESSOR MUNICIPAL I ENSINO FUNDAMENTAL 
Prova da Língua Portuguesa: 
Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica, crase, Conjugação de verbos usuais; Regência; 
Concordância Verbal e Nominal, Classe de Palavras. Figuras de linguagem Significação das 
Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação 
de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia.  
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Trigonometria no triângulo retângulo. 
Progressões, Análise combinatória, probabilidades, matrizes, determinantes,  Sistemas lineares e 
geometria plana e espacial. 
Prova de Conhecimento Específico: 
Organização e planejamento do Ensino Fundamental. Aspectos filosóficos e sociológicos da 
Educação: a função social da escola. Aspectos teóricos e metodológicos da prática educativa. A 
Pedagogia de Projetos. Múltiplas linguagens na escola: construtivismo e processo de alfabetização. 
Prática docente no Ensino Fundamental: objetivos, metodologias e avaliação. Sistema de avaliação 
da educação básica. 
 
SOLDADOR 
Prova da Língua Portuguesa: 
Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica, Classes de palavras; Conjugação de verbos usuais; 
Concordância Verbal e Nominal; Significação das Palavras, Análise Sintática (período simples); 
Emprego de pronomes; Interpretação de textos; Fonética e Fonologia.  
 
 
Prova de Matemática: 
Conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais e reais; operações fundamentais: adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; Números proporcionais: razão e 
proporção; Divisões proporcionais; regra de três simples e composta; porcentagem; juros simples; 
média aritméticas e ponderadas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistemas de equações; 
sistema monetário e sistemas de medidas. 
 
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
Prova da Língua Portuguesa: 
Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica, crase, Conjugação de verbos usuais; Regência; 
Concordância Verbal e Nominal, Classe de Palavras. Figuras de linguagem Significação das 
Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação 
de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia.  
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Trigonometria no triângulo retângulo. 
Progressões, Análise combinatória, probabilidades, matrizes, determinantes,  Sistemas lineares e 
geometria plana e espacial. 
Prova de Conhecimento Específico: 



Instalação e customização do sistema operacional Windows XP, 2003, Vista e distribuições 
GNU/Linux. 2 Computadores padrão IBM PC, baseados em processador padrão X86 e superiores: 
conceitos; etapas de processamento; arquitetura, componentes, características e funcionamento. 3 
Instalação, configuração e suporte em: Antivírus; Pacote de escritório Office 2000/2003, Navegador 
Microsoft - Internet Explorer 7.0, Mozilla e Opera, Correio Eletrônico, Outlook, Thudnerbird e 
similares. 4 Instalação e configuração de impressora local e em rede. 5 Configuração de placa de 
rede em estação de trabalho Windows XP, Windows 2003, Windows Vista e distribuições 
GNU/Linux, utilizando protocolo TCP/IP. 6 Criação de imagem de pacote de software. 7 Suporte a 
clientes. 8 Instalação e estruturação de diretórios em sistemas operacionais padrão Windows e 
GNU/Linux. 9 Atribuição de permissões em pastas e arquivos. 10 Realização de cópia de segurança 
de arquivos. 11 Noções de rede de dados: topologia de redes; Redes LAN/WAN; Modelo OSI; 
configuração de rede de dados; funcionamento de cabeamento estruturado (norma EIA/TIA 568); 
fibras ópticas: fundamentos, padrões 1000BaseSX e 1000BaseLX e Redes sem fio (wireless). 12 
Noções básicas em eletrônica. 13 Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de 
informática (Hardware em geral, microcomputadores, impressoras, scanner e monitores). II 
RACIOCÍNIO LÓGICO. 1 Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições; valores lógicos das 
proposições; sentenças abertas; número de linhas da tabela verdade; conectivos; proposições 
simples; proposições compostas. 2 Tautologia. 3 Operação com conjuntos. 
 
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
Prova da Língua Portuguesa: 
Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica, crase, Conjugação de verbos usuais; Regência; 
Concordância Verbal e Nominal, Classe de Palavras. Figuras de linguagem Significação das 
Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação 
de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia.  
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Trigonometria no triângulo retângulo. 
Progressões, Análise combinatória, probabilidades, matrizes, determinantes,  Sistemas lineares e 
geometria plana e espacial. 
Prova de Conhecimento Específico: 
Classificação dos seres vivos e características gerais. Composição química dos seres vivos. Reino 
Animal: características gerais e filos. Conceitos fundamentais de ecologia, meio ambiente. 
Ecossistemas, Relações ecológicas, Sucessão ecológica e cadeias alimentares. Fundamentos de 
Evolução. Organização externa e interna das plantas. Biologia vegetal: reprodução e 
desenvolvimento. Cartografia: Projeções, localização, orientação por coordenadas geográficas, 
fusos horários. Geologia: processo de formação e transformação da Terra. Elementos do clima, 
fatores da temperatura, tipos climáticos. Paisagens terrestres naturais. Domínios brasileiros. A ação 
antrópica e os impactos ambientais. Revoluções técnico-científicas. Fontes de Energia. Demografia: 
conceitos básicos, distribuição e crescimento populacional. Urbanização no Brasil e no mundo. 
Estudo do Carbono. Funções Orgânicas. Propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. 
Isomeria. Reações dos compostos orgânicos. Química dos solos, águas e atmosfera; sua dinâmica. 
Poluição ambiental: prevenção e tratamento. Reações químicas e processos de interesse para a 
saúde humana nas águas, no solo e na atmosfera. Meio ambiente e saúde. Poluição ambiental: 
prevenção e processos de tratamento. Poluição das águas; Poluição, degradação e conservação do 
Solo. Poluição do ar; Poluição sonora. Efeitos dos poluentes sobre os seres vivos. Fontes de 
poluição. Resíduos sólidos: coleta, destinação e tratamento. Noções básicas de Gestão Ambiental; 
Licenciamento Ambiental; Fiscalização e Monitoramento Ambiental. 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO 
Prova da Língua Portuguesa: 
Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica, crase, Conjugação de verbos usuais; Regência; 
Concordância Verbal e Nominal, Classe de Palavras. Figuras de linguagem Significação das 
Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação 
de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia.  
Prova de Matemática: 



Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Trigonometria no triângulo retângulo. 
Progressões, Análise combinatória, probabilidades, matrizes, determinantes,  Sistemas lineares e 
geometria plana e espacial. 
Prova de Conhecimento Específico: 
Conhecimentos básicos sobre a legislação relacionada à segurança do trabalho. Normas 
regulamentadoras sobre saúde e segurança do trabalho. Conhecimentos básicos sobre a legislação 
trabalhista e previdenciária, relacionadas à segurança do trabalho. CIPA. Controle de doenças e 
acidentes. Programas educativos visando a prevenção de acidentes e doenças. 1. Introdução à 
Engenharia de Segurança do Trabalho: Histórico; prevenção e combate a incêndios. Símbolos e 
detalhes. 2. Desenho Arquitetônico: planta de situação; planta baixa; especificações e símbolos; 
fachadas e detalhes. Escalas; 3.  Segurança e Saúde no Trabalho nos Diplomas Legais Vigentes no 
País: Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988; Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT; Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria 
MTb 3.214, de 08 de junho de 1978, e suas alterações; Normas Regulamentadoras Rurais, 
aprovadas pela Portaria MTb 3.067, de 12 de abril de 1988, e suas alterações; Normas vigentes na 
ABNT referentes à Segurança e Saúde no Trabalho; Normas vigentes na FUNDACENTRO 
referentes à Segurança e Saúde no Trabalho; 4. Sistema Federal de Inspeção do Trabalho: Decreto 
55.841, de 15 de março de 1965, e suas alterações; Lei 7855, de 24 de outubro de 1989, e suas 
alterações; Portaria MTb 3311, de 29 de novembro de 1989, e suas alterações; Portaria 
Interministerial MTb/SAF 6, de 28 de março de 1994, e suas alterações; Portaria MTb 549, de 14 de 
junho de 1995, e suas alterações; Instrução Normativa Intersecretarial 1, de 14 de março de 1994, e 
suas alterações; Instrução Normativa Intersecretarial 8, de 15 de maio de 1995, e suas alterações; 
Decreto 4552, de 27 de dezembro de 2002, e suas alterações; 5. Segurança e Saúde no Trabalho - 
Normas Internacionais - OIT - Convenção 81 - Inspeção do Trabalho (Decreto 95.461, de 11 de 
dezembro de 1987); Convenção 139 - Prevenção e Controle de Riscos Profissionais Causados 
pelas Substâncias ou Agentes Cancerígenos (Decreto 157, de 2 de julho de 1991); Convenção 148 
- Proteção dos Trabalhadores contra os Riscos Profissionais devidos à Contaminação do Ar, ao 
Ruído, às Vibrações no Local de Trabalho (Decreto 93.413, de 15 de outubro de 1986); Convenção 
155 - Segurança e Saúde dos Trabalhadores (Decreto 1.254, de 29 de setembro de 1994); 6. 
Segurança e Saúde no Trabalho - Legislação da Previdência Social - Lei 8.212, de 24 de julho de 
1991, e suas alterações; Decreto 2.172, de 5 de março de 1997, e suas alterações. Decreto 2.173, 
de 5 de março de 1997, e suas alterações; Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, e suas 
alterações; 7. Higiene e Medicina do Trabalho - Agentes ambientais físicos, químicos e biológicos. 
Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Fisiologia do trabalho. 
Toxicologia. Doenças do trabalho. Aspectos toxicológicos e sua prevenção. Primeiros socorros. 
Recuperação de acidentados; 8. Segurança e Saúde no Trabalho - Conceito de acidente do 
trabalho. Causas de acidentes do trabalho. Custos do acidente. Registro, análise e prevenção de 
acidentes do trabalho. Equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI/EPC). Análise e 
comunicação de acidentes do trabalho. Avaliação e controle de riscos profissionais. Medidas 
técnicas e administrativas de prevenção de acidentes; 9. Psicologia e Segurança do Trabalho - 
Bases do comportamento humano. Ajustamento no trabalho. Planos promocionais. Motivação e 
treinamento de pessoal. Aspectos psicológicos do acidente do trabalho; 10. Segurança do Trabalho 
referente a: Ferramentas manuais portáteis. Máquinas e equipamentos. Motores e bombas. 
Equipamentos de pressão. Soldagem e corte. Caldeiras e vasos sob pressão. Instalações e 
serviços em eletricidade. Cores e sinalização. Ventilação industrial. Segurança na construção civil; 
11. Ruídos - Fundamentos e controle. Ondas acústicas. Efeitos do ruído e vibrações no homem. 
Instrumentação para medições e análise de ruído. Isolamento de ruído. Acústica de ambientes 
fechados. Protetores auriculares. 12. Ergonomia - Histórico e definição. A ergonomia e a prevenção 
de acidentes. Antropometria. Organização ergonômica do trabalho em ambientes de produção. 
Organização ergonômica do trabalho em ambientes de escritórios. L.E.R./D.O.R.T. Levantamento 
de peso; 13. Tecnologia e Prevenção no Combate a Sinistros 14. Prevenção e Controle de Perdas - 
Fundamentos. Metodologia e controle de perdas. Controle de registros de acidentes. 
 
TESOUREIRO 
Prova da Língua Portuguesa: 



Ortografia; Pontuação; Acentuação gráfica, crase, Conjugação de verbos usuais; Regência; 
Concordância Verbal e Nominal, Classe de Palavras. Figuras de linguagem Significação das 
Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação 
de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia.  
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Trigonometria no triângulo retângulo. 
Progressões, Análise combinatória, probabilidades, matrizes, determinantes, Sistemas lineares e 
geometria plana e espacial. 
Prova de Conhecimento Informática: 
Informações Gerais Sobre Informática e Sistemas Operacionais Windows, Microcomputadores, 
Periféricos, Dispositivos de Armazenamento de Dados, Aplicativos, Arquivos, Ícones, Botões, 
Caixas de Diálogos, Barra de Rolagem Windows e Explorer, Editor de Textos para Windows: 
criar/salvar/alterar Arquivos, Seleção, Remoção, Cópia, e Movimento de Texto, Formatação de 
Fonte e Parágrafos, Tabelas, Tabulações, Bordas, e Marcadores, Configuração e Numeração de 
Páginas, Impressão, Figuras, Auto-formas, Símbolos e Gráfico. 
 
VETERINÁRIO 
Prova da Língua Portuguesa: 
Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase, Classes gramaticais; 
Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica, Classe, 
Estrutura e Formação de Palavras. Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, 
Linguagem Figurada. Significação das Palavras,  Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas 
de tratamento; Interpretação de textos; Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia. Funções da 
Linguagem 
Prova de Matemática: 
Teoria de conjuntos e conjuntos numéricos: números inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais e 
complexos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação; Números proporcionais: razão e proporção; Divisões proporcionais; regra de três 
simples e composta; porcentagem; juros simples e juros compostos; médias aritméticas, 
ponderadas e geométricas; equação e problemas do 1° e 2° grau; sistema monetário, sistemas de 
medidas; Funções de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica. Progressões, Análise combinatória, 
probabilidades, matrizes, determinantes, Sistemas lineares, trigonometria e geometria plana e 
espacial. 
Prova de Conhecimento Específico: 
Noções de Epidemiologia Geral; Noções de Saneamento Ambiental; Noções de Estatística Vital, 
Saúde Pública Veterinária; Controle de Alimentos e Zoonoses; Noções de Zootecnia e veterinária 
suas principais funções; Noções de genética quantitativa e de populações - freqüência 
genética.Fatores que alteram a freqüência genética.anatomia, Morfisiologia bacteriana; 
Microbiologia, Reprodução. Vermes, Parasitas ou Helmintos, Protozoários, Generalidades, 
Parasitologia, Sistema cardiocirculatório dos animais, Doenças gerais, epidemiologia. Clínica de 
pequenos e grandes animais e animais silvestres, Apicultura.  Financiamento agrícolas (Pronaf). 
Extensão Rural. Rispoa, codex alimentar, Leis de crimes ambientais. 
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