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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA 
EDITAL Nº 01/2009 – ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA faz saber que se encontram abertas inscrições de Concurso Público, regido pelas 
Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para preenchimento, mediante contratação, dos empregos públicos a seguir 
especificados, sob a organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 
Fundação VUNESP.  
 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
I – DOS EMPREGOS PÚBLICOS 
1. O Concurso Público destina-se ao preenchimento, mediante contratação, dos empregos públicos a seguir especificados, com vagas 
existentes e das que vierem a existir dentro do prazo de sua validade. 
2. Os empregos públicos, número de vagas, requisitos, carga horária semanal e salário inicial são os estabelecidos na tabela que segue: 

Empregos públicos 
Número de 

Vagas 
                Requisitos 

Carga 
 Horária 
Semanal 

 Salário 
inicial 
         (R$) 

Advogado        01                                   Ensino Superior Completo em Direito  40 horas  2.607,89 
Analista de Desenvolvimento Social 
- Assistente Social 

       01             
Ensino Superior Completo em Serviço Social  40 horas 

 2.061,58 

Analista de Gestão Pública 
- Administrador 

01 
 Ensino Superior Completo em Administração 40 horas  

 2.061,58 

Analista de Saúde:     
- Psicólogo 01  Ensino Superior Completo em Psicologia   40 horas  2.061,58 
- Fisioterapeuta 01  Ensino Superior Completo em Fisioterapia 40 horas  2.061,58 

- Fonoaudiólogo 01  Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia 40 horas  2.061,58 

- Terapeuta Ocupacional 01  Ensino Superior Completo em Terapia 
Ocupacional 

40 horas 
 2.061,58 

Cirurgião-Dentista 01  Ensino Superior Completo em Odontologia 20 horas  2.061,58 

Enfermeiro 01 Ensino Superior Completo em Enfermagem 30 horas  2.061,58 

Farmacêutico 01 Ensino Superior Completo em Farmácia 40 horas  2.061,58 

Fiscal Tributário 01 Ensino Superior Completo em Ciências 
Contábeis 

40 horas 
 2.061,58 

Médico 04 Ensino Superior Completo em Medicina 20 horas  4.168,97 
Médico Generalista 04 Ensino Superior Completo em Medicina   12 horas  2.501,38 
Médico Clínico Geral 04 Ensino Superior Completo em Medicina e título 

de especialização  
12 horas 

 2.501,38 

Médico Ginecologista 04 Ensino Superior Completo em Medicina e título 
de especialização  

12 horas 
 2.501,38 

Médico Oftalmologista 01 Ensino Superior Completo em Medicina e título 
de especialização 

12 horas 
 2.501,38 

Médico Otorrinolaringologista 01 Ensino Superior Completo em Medicina e título 
de especialização 

12 horas 
 2.501,38 

Médico Veterinário 02 Ensino Superior Completo em Medicina 
Veterinária 

40 horas 
 
 2.061,58 

Agente de Fiscalização Urbana e  
Meio Ambiente 

02 Ensino Médio completo 
Noções de Informática 

44 horas 
 1.573,67 

Agente de Fiscalização Sanitária 04 Ensino Médio completo  
Noções de Informática 

44 horas 
               
    1.573,67  

Agente de Fiscalização de Trânsito 04 Ensino Médio completo,  
Carteira Nacional de Habilitação nas categorias 
D ou E e A  
Noções de Informática 

44 horas 

 1.343,00 

Agente de Gestão Pública 01 Ensino Médio Completo 
Noções de Informática 

40 horas  1.217,61 

Agente de Saúde 02 Ensino Médio Completo 
Noções de Informática 

40 horas 
 1.217,61 

Agente de Zoonose 02 Ensino Médio Completo   
Noções de Informática 

40 horas 
 1.217,61 

Técnico em Enfermagem 02 Ensino Técnico de Nível Médio em 
Enfermagem  

30 horas 
 1.374,38 



 
 

 2 

 

 
3. O candidato aprovado e contratado, pelo regime da CLT, deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Administração, 
podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho. 
4. De acordo com o Termo Municipal de Compromisso de Ajustamento de Conduta no 182/2005, no ato da nomeação e contratação, 
deverão ser convocados, sequencial e alternadamente, os candidatos das duas listas (Lista de Classificação Geral e Lista de Classificação 
Especial). A Lista de Classificação Especial será a dos candidatos portadores de necessidades especiais. 
4.1. Caso o(s) emprego(s) seja(m) destinado(s) a apenas 1 (uma) vaga, essa será preenchida pelo candidato que consta em primeiro lugar 
na lista geral. 
5. As vagas dos empregos públicos relacionados no cadastro-reserva serão disponibilizadas assim que sanadas as situações específicas a 
seguir descritas: 
- Arquiteto Urbanista, Auxiliar de Conservação e Serviços, Médico Pediatra, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino 
Fundamental e Professor de Educação Física: assim que esgotadas as listas de candidatos aprovados nos últimos Concursos Públicos ou 
expirados seus prazos de vigência; 
- Contador e Engenheiro: quando surgirem novas vagas. 
6. As atribuições a serem exercidas pelo candidato contratado encontram-se no quadro adiante: 
 
 

EMPREGO PÚBLICOS ATRIBUIÇÕES  

Advogado 
Prestar assistência jurídica às diversas unidades administrativas da Prefeitura, bem como 
representar judicial e extrajudicialmente o Município. Exercer outras tarefas correlatas à 
área de atuação. 

Analista de Desenvolvimento Social  
- Assistente Social 

Planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos e projetos que 
atendam às necessidades e interesses sociais da população municipal. Exercer outras 
tarefas correlatas à área de atuação. 

Noções de Informática 

Técnico em Farmácia 
 
 

02 
Ensino Técnico de Nível Médio em Farmácia  
Noções de Informática 

40 horas 
 1.374,38 

Operador de Máquinas Pesadas 02 Ensino Fundamental Completo 
Carteira Nacional de Habilitação nas categorias 
D ou E (de acordo com o CNT) 

  44 horas 
 1.217,61 

Motorista 02 4ª série do Ensino Fundamental, Carteira 
Nacional de Habilitação nas categorias D ou E 
(de acordo com o CNT), bem como Habilitação 
Específica para condução de veículos de 
transporte de emergência. 

44 horas 

 1.007,88 

Auxiliar de Serviços Especializados 04 4ª série do ensino fundamental   44 horas  1.070,87 
Auxiliar de Manutenção e Serviços 
Públicos 

04 
4ª série do ensino fundamental 44 horas 

   680,31 

Monitor de Acompanhamento 
Escolar 

04 Ensino médio completo, com Habilitação 
Específica para o Magistério e noções de 
informática 

44 horas 
  884,40 

Monitor de Abrigo 04 
Ensino médio completo e noções de informática 

12X36 
horas 

  884,40 

CADASTRO – RESERVA 
EMPREGO 

Número 
de Vagas 

Requisitos 
Carga 

 Horária 
Semanal 

 Salário inicial 
         (R$) 

Arquiteto Urbanista -  Superior Completo em Arquitetura e Urbanismo 40 horas  2.607,89 
Auxiliar de Conservação e Serviços -  4ª série do Ensino Fundamental 44 horas    680,31 
Contador -  Superior Completo em Ciências Contábeis 40 horas  2.607,89 
Engenheiro 
- Civil 

- 
 Superior Completo em Engenharia Civil 40 horas 

 2.607,89 

Médico Pediatra -  Superior Completo em Medicina e título de 
especialização 

12 horas 
 2.501,38 

Professor de Educação Infantil -  Superior Completo em Pedagogia ou Curso 
Normal Superior, com habilitação em Educação 
Infantil 

30 horas 
 1.660,71 

Professor de Ensino Fundamental -  Superior Completo em Pedagogia ou Curso 
Normal Superior, com habilitação em Ensino 
Fundamental 

30 horas 
 1.660,71 

Professor de Educação Física -  Superior Completo em Educação Física 40 horas  1.660,71 



 
 

 3 

Analista de Gestão Pública  
- Administrador 

Planejar, executar, controlar, avaliar o desempenho e realizar estudos relativos às diversas 
áreas ligadas à gestão da Prefeitura, como orçamento, finanças, recursos humanos, 
compras e comunicação. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Analista de Saúde: Fonoaudiólogo, 
Fisioterapeuta,Psicólogo e Terapeuta 
Ocupacional 

Prestar serviços de assistência, diagnóstico, análise, tratamento, acompanhamento e 
prevenção de distúrbios relacionados à saúde dos indivíduos, bem como participar da 
elaboração e execução de programas de saúde pública. Exercer outras tarefas correlatas 
à área de atuação. 

Arquiteto Urbanista 
Analisar e elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como 
acompanhar e orientar a sua execução. Exercer outras tarefas correlatas à área de 
atuação. 

Cirurgião-Dentista 
Prestar serviços de assistência odontológica relativos ao diagnóstico, prognóstico, 
tratamento e prevenção de distúrbios à saúde bucal. Exercer outras tarefas correlatas à 
área de atuação. 

Contador 
Planejar, coordenar e executar os trabalhos de análise, registro e perícias contábeis, de 
modo a colaborar com a administração dos recursos patrimoniais e financeiros da 
Prefeitura. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Enfermeiro 
Planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem em postos de 
saúde e unidades assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de 
programas de saúde pública. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Engenheiro 
- Civil 

Elaborar estudos e projetos de engenharia na sua área de atuação, bem como coordenar 
e avaliar sua execução. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Farmacêutico 

Prestar assistência em serviços da área farmacêutica na dispensação, controle, 
armazenamento e distribuição de medicamentos, bem como realizar análises, orientar 
sobre o uso de medicamentos e participar da elaboração e da execução de programas de 
saúde pública. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Fiscal Tributário 
Planejar e executar a fiscalização do pagamento de tributos, orientando os contribuintes e 
empregando as devidas penalidades. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Médico 
Prestar assistência médica em postos de saúde e demais unidades assistenciais, bem 
como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública. Exercer outras 
tarefas correlatas à área de atuação. 

Médico Pediatra 
Prestar assistência médica pediátrica em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde 
pública. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Médico Generalista 
Prestar assistência médica generalista em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde 
pública. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Médico Clínico Geral 
Prestar assistência médica clínica geral em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde 
pública. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Médico Ginecologista 
Prestar assistência médica ginecologista em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde 
pública. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Médico Oftalmologista 
Prestar assistência médica oftalmologista em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde 
pública. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Médico Otorrinolaringologista 
Prestar assistência médica otorrinolaringologista em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde 
pública. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Médico Veterinário 
Prestar assistência médica veterinária e promover a saúde pública por meio da elaboração 
e execução de programas de vigilância sanitária e de controle e erradicação de zoonoses. 
Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Professor de Educação Infantil 

Ministrar aulas, desenvolvendo atividades educacionais como a participação na 
elaboração da proposta pedagógica; a elaboração de programas e planos de aula; a 
realização de atividades extra-curriculares para o desenvolvimento dos alunos; e a 
orientação, acompanhamento e avaliação de alunos durante o processo de ensino e 
aprendizagem. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Professor de Ensino Fundamental 

Ministrar aulas, desenvolvendo atividades educacionais como a participação na 
elaboração da proposta pedagógica; a elaboração de programas e planos de aula; a 
realização de atividades extra-curriculares para o desenvolvimento dos alunos; e a 
orientação, acompanhamento e avaliação de alunos durante o processo de ensino e 
aprendizagem. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Professor de Educação Física 
Ministrar aulas, desenvolvendo atividades educacionais, de lazer e recreação, e 
estimulando a prática esportiva. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Agente de Fiscalização Urbana e Meio 
Ambiente 

Orientar e fiscalizar o cumprimento de leis, regulamentos e normas relativas a obras 
públicas e privadas, posturas municipais e meio ambiente. Exercer outras tarefas 
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correlatas à área de atuação. 

Agente de Fiscalização Sanitária 
Orientar e fiscalizar o cumprimento de leis, regulamentos e normas relativas a higiene 
pública e sanitária. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Agente de Fiscalização de Trânsito 
Fiscalizar o trânsito de acordo com a legislação nacional, aplicando multas e orientando os 
motoristas. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Agente de Gestão Pública 
Realizar atividades de apoio à gestão nas diversas áreas da Prefeitura. Exercer outras 
tarefas correlatas à área de atuação. 

Agente de Saúde 

Prestar serviços simples de assistência saúde nos domicílios sob supervisão de 
profissionais da saúde, bem como orientar a comunidade na promoção da saúde, rastrear 
focos de doenças específicas e promover a comunicação entre as unidades de saúde e a 
comunidade. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Agente de Zoonose 

Executar programas de controle e erradicação de zoonoses, realizando o controle, a 
captura - quando necessário - e a vacinação de animais, aplicando dispositivos de 
combate a vetores e roedores e promovendo a educação da população sobre higiene 
pública. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Técnico em Enfermagem 
Prestar serviços de assistência em enfermagem em postos de saúde e unidades 
assistenciais, auxiliando médicos e enfermeiros em suas atividades específicas. Exercer 
outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Técnico em Farmácia 
Prestar assistência em serviços da área farmacêutica na realização de operações 
farmacotécnicas, conferência de fórmulas e controle de estoques, sob supervisão do 
farmacêutico. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Operador de Máquinas Pesadas 
Operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares 
utilizados em obras, bem como dirigir veículos automotores de transporte de passageiros e 
cargas. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Motorista 
Dirigir veículos automotores de transporte de passageiros e cargas, incluindo ambulâncias, 
e conservá-los em perfeitas condições de aparência e funcionamento. Exercer outras 
tarefas correlatas à área de atuação. 

Auxiliar de Conservação e Serviços  
Executar nas diversas áreas da Prefeitura serviços de limpeza, arrumação, preparação e 
distribuição de refeições, bem como prestar apoio operacional a atividades escolares. 
Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Auxiliar de Serviços Especializados 
Executar serviços de apoio que requeiram conhecimentos especializados relativos a 
assuntos como construção e reformas. Exercer outras tarefas correlatas à área de 
atuação. 

Auxiliar de Manutenção e Serviços 
Públicos 

Executar serviços de apoio que requeiram habilidades manuais e/ou esforço físico 
relativas a trabalhos em obras, pintura e solda, manutenção, coleta de lixo, jardinagem e 
sepultamentos. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Monitor de Acompanhamento Escolar 

Auxiliar na execução de atividades pedagógicas e recreativas diárias; cuidar da higiene, 
alimentação, repouso e bem estar das crianças; auxiliar o professor na construção de 
atividades e valores significativos para o processo educativo das crianças; auxiliar o 
professor no processo de observação e registro de aprendizagem e desenvolvimento das 
crianças. Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

Monitor de Abrigo 

Garantir proteção às crianças e adolescentes que tiveram seus direitos básicos violados 
e/ou ameaçados, respeitando os preceitos do ECA; acolher as crianças e adolescentes 
com procedimentos que minimizem a situação de fragilidade em que eles se encontram; 
viabilizar a participação da criança e do adolescente na via comunitária, bem como em 
programa de apoio socioeducativo em meio aberto; desenvolver ações que busquem 
reforçar o vínculo da criança e do adolescente com a sua família de origem ou substituta. 
Exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 

 
 
II – DAS INSCRIÇÕES 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 22 de junho de 2009 às 16 horas de 24 de julho de 2009, exclusivamente pela 
internet – site www.vunesp.com.br. 
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, ou fora do prazo estabelecido. 
2. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais o 
candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as condições para preenchimento do emprego público e apresentar, na data da 
contratação, a comprovação dos documentos (originais e cópias) e  fotos relacionados no capítulo X – DA CONTRATAÇÃO. 
3.1. Não será permitida, em hipótese alguma, troca do emprego público pretendido após a efetivação da inscrição. 
3.2. O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) emprego público cujos horários coincidirem, será considerado ausente naquele em 
que não comparecer na prova objetiva, sendo eliminado do Concurso no respectivo emprego público. 
4. O pagamento do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado, em dinheiro ou em cheque, em qualquer agência bancária. 
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EMPREGOS PÚBLICOS TAXA (R$) 

Ensino Fundamental (conclusão 4ª série/conclusão 8ª série) 27,00 

Ensino Médio Completo 40,00 
Ensino Superior – Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental e Professor de 
Educação Física 

55,00 

Ensino Superior Completo 70,00 

 
4.1. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido, a inscrição do candidato será automaticamente cancelada. 
4.2. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, transferência eletrônica, 
DOC, agendamento, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente ou fora do período de inscrição (22 de junho de 2009 à 
24 de julho de 2009) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. O pagamento por agendamento somente será 
aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição.  
4.3. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do candidato, 
verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.4. 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. Atenção para o horário bancário. 
4.5. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à taxa. A pesquisa para 
acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público, a partir de 72 (setenta e 
duas) horas após o encerramento do período de inscrições. Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato 
com o Disque VUNESP, para verificar o ocorrido. 
4.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento 
do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar ou se for anulado por decisão judicial. 
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 
6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas neste Edital, terá 
sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado 
posteriormente. 
7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Prefeitura Municipal de 
Guararema o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, 
ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes do Capítulo X – DA CONTRATAÇÃO, sendo 
obrigatória a sua comprovação quando da contratação, sob pena de exclusão do candidato do Concurso Público. 
8.1. Não deverá ser enviada à Fundação VUNESP ou à Prefeitura Municipal de Guararema qualquer cópia de documento de identidade. 
9. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site www.vunesp.com.br e pelo Disque VUNESP. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição (das 10 horas de  22 de junho de 2009 às 16 horas de 24 de julho 
de 2009); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
d) imprimir o boleto bancário; 
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data limite para encerramento das inscrições 24 
de julho de 2009). 
11. Às 16 horas (horário de Brasília) de  24 de julho de 2009, a ficha de inscrição não estará mais disponibilizada no site. 
11.1. O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da inscrição. 
11.2. A Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal de Guararema 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. 
12. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos, tais como o 
PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões da cidade de 
São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.  
12.1. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadastro e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP em um dos endereços 
disponíveis no site www.acessasaopaulo.sp.gov.br . 
13. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova deverá, no período das inscrições, encaminhar, por 
SEDEX, à Fundação VUNESP, ou entregar pessoalmente, na Fundação VUNESP, solicitação detalhada dos recursos necessários para a 
sua realização e indicar, no envelope, o Concurso Público para o qual está inscrito. 
13.1. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não terá a sua prova especial 
preparada e/ou as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado. 
13.2. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte da Fundação VUNESP e da Prefeitura do Município de 
Guararema, à análise e razoabilidade do solicitado. 
13.3. Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo, será considerada, conforme o caso, a data da postagem fixada pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – ou a data do protocolo firmado pela Fundação VUNESP.  
13.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá observar ainda o Capítulo III – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO 
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 
14.O prazo para impugnação deste Edital encerrar-se-á às 16 horas do dia 24 de julho de 2009, com o término das inscrições. 
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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 emprego público, especificadas no Anexo I – DAS 
ATRIBUIÇÕES, são compatíveis com a deficiência de que é portador. 
1.1. A participação de portadores de necessidades especiais no presente Concurso Público será assegurada nos termos do artigo 37, inciso 
VIII, da Constituição Federal, da Lei Complementar Estadual nº 683/92 e de acordo com o Termo Municipal de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta nº 182/2005. 
2. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que 
apresenta, observado o disposto no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20.12.99, e, no período de inscrição (de 22 de junho de 2009 
a 24 de julho de 2009), encaminhar à Fundação VUNESP, por SEDEX, ou entregar pessoalmente, na Fundação VUNESP, os seguintes 
documentos: 
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova; 
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especificação do Concurso Público para o qual está inscrito, e, se 
for o caso, a solicitação de prova especial ou de condições especiais, para a realização das provas. 
2.1. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente 
estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade para 
integração social. 
2.2. Para efeito do prazo estipulado no item 2. deste Capítulo, será considerada a data de postagem fixada pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT - ou a data do protocolo firmado pela Fundação VUNESP. 
2.3. O tempo para a realização da prova a que os portadores de necessidades especiais serão submetidos poderá, desde que requerido 
justificadamente, ser diferente daquele previsto para os demais candidatos, levando-se em conta o grau de dificuldade apresentado em 
decorrência da deficiência. 
3. O candidato que não declarar ser portador de necessidades especiais, no ato da inscrição, e não atender ao solicitado no item 2. deste 
Capítulo, não será considerado portador de necessidades especiais, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, não terá sua 
prova especial preparada e/ou as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado, e não terá o tempo adicional 
concedido. 
4. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista especial de portadores de necessidades 
especiais. 
5. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais que atender ao disposto no item 2. deste Capítulo, e devidamente 
aprovado no Concurso Público, será convocado pela Prefeitura Municipal de Guararema para perícia médica, a fim de verificar a 
compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do emprego público, por especialista na área de deficiência de cada 
candidato, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data de publicação em jornal (is) de circulação no 
Município de Guararema e região, do resultado do respectivo exame. 
6. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, desde que por ele requerido , constituir-se-á, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados da data da divulgação do resultado do respectivo exame, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional 
indicado pelo interessado. 
6.1. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data da realização do exame. 
6.2. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 683/92. 
6.3. Findo o prazo estabelecido no subitem anterior, serão divulgadas as Listas de Classificação Definitiva Geral e Especial, das quais serão 
excluídos os portadores de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção médica. 
7. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de necessidades especiais, será elaborada 
somente a Lista de Classificação Definitiva Geral. 
8. Quando da classificação definitiva, será excluído da classificação definitiva especial o candidato que não tiver configurada a deficiência 
declarada, passando a figurar apenas na Lista de Classificação Definitiva Geral. 
9. O candidato portador de necessidades especiais participará do Certame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
tange ao conteúdo e à avaliação das provas, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 683/92. 
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que não comparecer à perícia médica e/ou aquele que tiver deficiência considerada 
incompatível com as atribuições do emprego público, mesmo que submetido e aprovado em qualquer de suas etapas. 
11. Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, essa não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
readaptação do emprego público e de aposentadoria por invalidez. 
 
 
IV – DAS PROVAS 

1. O Concurso Público constará das seguintes provas: 
 

EMPREGOS PÚBLICOS PROVAS 
Nº DE 

QUESTÕES 

Advogado 
Prova Objetiva 
Conhecimentos Específicos 
Peça Processual 

 
80 
- 
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Analista de Desenvolvimento Social: 
- Assistente Social 
Analista de Gestão Pública: 
-Administrador 
Analista de Saúde: 
- Fisioterapeuta,   
- Fonoaudiólogo 
- Psicólogo  
- Terapeuta Ocupacional 
Arquiteto Urbanista 
Cirurgião-Dentista 
Contador 
Enfermeiro 
Engenheiro: 
- Civil  
Farmacêutico 
Fiscal Tributário 

Prova Objetiva 
Língua Portuguesa 
Atualidades 
Conhecimentos Específicos 

 
10 
10 
40 

Médico 
Médico Clínico-Geral 
Médico Generalista 
Médico Ginecologista 
Médico Oftalmologista 
Médico Otorrinolaringologista 
Médico Pediatra 
Médico Veterinário 

Prova Objetiva 
Políticas de Saúde 
Atualidades 
Conhecimentos Específicos 

 
 

10 
10 
40 
 

Professor de Educação Infantil  
Professor de Ensino Fundamental 

Prova Objetiva 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Atualidades 
Conhecimentos Pedagógicos e 
Legislação 
Prova de Redação Técnica 
Prova de Títulos 

10 
10 
10 
30 
- 

Professor de Educação Física  
 

Prova Objetiva 
Conhecimentos Pedagógicos e 
Legislação 
Atualidades 
Conhecimentos Específicos 
Prova de Redação Técnica 
Prova de Títulos 

20 
 

10 
30 
- 

Agente de Fiscalização de Trânsito 
Agente de Fiscalização Sanitária 
Agente de Fiscalização Urbana e Meio Ambiente 
Agente de Gestão Pública 
Agente de Saúde  
Agente de Zoonose  
Monitor de Abrigo  
Monitor de Acompanhamento Escolar 
Técnico em Enfermagem 
Técnico em Farmácia 

Prova Objetiva 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Atualidades 
Conhecimentos Específicos 
Noções de Informática 

 
10 
10 
05 
20 
05 

Auxiliar de Conservação e Serviços  
Auxiliar de Manutenção e Serviços Públicos  
Auxiliar de Serviços Especializados 
 

Prova Objetiva 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Questões Situacionais 

 
10 
10 
10 

Motorista  

Prova Objetiva 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Questões Situacionais 
Prova Prática 

 
10 
10 
10 
 

Operador de Máquinas Pesadas  

Prova Objetiva 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática 

15 
15 
10 
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2. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao 
desempenho do emprego público. Essa prova terá duração de 3 (três) horas, exceto para os empregos de Advogado, Professor de 
Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental e Professor de Educação Física, cuja duração será de 4 (quatro) horas e será 
composta de questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do 
Anexo I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 
2.1. Para os empregos de Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental e Professor de Educação Física,a prova 
objetiva e a prova de redação técnica, de caráter eliminatório e classificatório,  serão realizadas no mesmo período, devendo os candidatos  
administrar o tempo de realização. 
3.  A prova prático-profissional de caráter eliminatório e classificatório, terá duração de 3 (três) horas e será aplicada no período da tarde, e 
visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato. 
4. A prova de redação técnica, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato.  
5. A prova de títulos, de caráter classificatório, visa avaliar a maior especialização e conseqüentemente a aquisição de maiores 
conhecimentos. 
6. A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, permite avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do emprego público.  
 
 
V - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
1. As provas serão realizadas na cidade de Guararema. 
1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação da prova na cidade de Guararema, por qualquer motivo justificável, a Fundação VUNESP 
poderá aplicá-la em municípios vizinhos. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas na data, horário e local constantes do respectivo Edital de Convocação. 
2.1. O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) emprego público deverá observar o disposto no item 3.2. do Capítulo II – DAS 
INSCRIÇÕES. 
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, constante do Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) minutos, munido de: 
a) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha macia; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação, com foto, e dentro do prazo de validade, conforme o caso: Cédula de 
Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira 
Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, ou Passaporte. 
3.1. Somente será admitido na sala ou local de provas o candidato que apresentar um dos documentos discriminados neste item e desde 
que permita, com clareza, a sua identificação. 
3.1.1. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 3. deste Capítulo não fará as provas, sendo considerado ausente e 
eliminado do Concurso Público. 
3.2. Não serão aceitos protocolos, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros documentos não constantes 
deste Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada. 
4. Não será admitido na sala ou local de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início. 
5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação da 
prova fora do local, data e horário preestabelecidos. 
6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de provas sem o acompanhamento de um fiscal. 
7. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante no Edital de Convocação, 
deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer 
alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a Sala de Coordenação no local em que estiver prestando as provas. 
7.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua 
omissão. 
8. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento, por qualquer motivo, de candidato da 
sala ou local de provas. 
9. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 
9.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal. 
9.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração das provas da candidata. 
10. Excetuada a situação prevista no item 9. deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas 
dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar inclusive a não participação do(a) candidato(a) no Concurso 
Público. 
11. Durante a aplicação das provas, será colhida a impressão digital do candidato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o 
procedimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes.  
11.1. A autenticação digital ou assinatura do candidato visa atender ao disposto no Capítulo X- DA CONTRATAÇÃO. 
12. Durante as provas, não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de 
pesquisa, utilização de outro material não fornecido pela Fundação VUNESP, máquina e relógio com calculadora, agenda eletrônica ou 
similar, aparelhos sonoros, telefone celular, BIP, pager, walkman, gravador ou qualquer outro tipo de receptor e emissor de mensagens, 
assim como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol. 
12.1. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) não comparecer às provas, ou a qualquer das etapas, conforme convocação oficial, seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 3. deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de provas sem o acompanhamento de um fiscal; 
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e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso de material não 
permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 

f) lançar meios ilícitos para a realização das provas; 
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de correção das provas; 
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; 
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova. 
 
12.2. As provas objetiva,redação técnica e prova prático-profissional têm data prevista para sua realização em 13 de setembro de 2009 , de 
acordo com os períodos adiante estabelecidos: 
 
 

PERIODO MANHÃ PERÍODO TARDE 
Prova Objetiva: Duração de 3 (três) horas Prova Objetiva: Duração de 3 (três) horas 
  
Agente de Fiscalização de Trânsito Agente de Fiscalização Urbana e Meio Ambiente 
Agente de Fiscalização Sanitária Agente de Gestão Pública  
Analista de Desenvolvimento Social – Assistente Social Agente de Saúde 
Analista de Saúde 
- Fonoaudiólogo 
- Terapeuta Ocupacional 

Agente de Zoonose 

Auxiliar de Conservação e Serviços Analista de Gestão Pública - Administrador 
Auxiliar de Serviços Especializados Analista de Saúde 

- Psicólogo 
- Fisioterapeuta 

Cirurgião-Dentista Arquiteto Urbanista 
Contador Auxiliar de Manutenção de Serviços Públicos 
Enfermeiro Engenheiro – Civil 
Farmacêutico Fiscal Tributário 
Médico Clínico Geral Médico 
Médico Generalista Monitor de Abrigo 
Médico Ginecologista Operador de Máquinas Pesadas 
Médico Oftamologista Técnico em Farmácia 
Médico Otorrinolaringologista  
Médico Pediatra  
Médico Veterinário  
Monitor de Acompanhamento Escolar  
Motorista  
Técnico em Enfermagem  
 
 

PERIODO MANHÃ PERÍODO TARDE 
Provas Objetiva e de Redação Técnica: Duração de 4 
(quatro) horas 

Prova Objetiva e Redação Técnica: Duração de 4 
(quatro) horas 

  
Professor de Educação Física Professor de Ensino Fundamental 
Professor de Educação Infantil  
 
 

PERIODO MANHÃ PERÍODO TARDE 
Prova Objetiva: Duração de 4 (quatro) horas Prova Prático-Profissional: Duração de 3 (três) horas 
  
Advogado Advogado 
 
 
12.3. O horário de início das provas será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação. 
12.4. A confirmação da data e horário e informação sobre o local para a realização das provas deverão ser acompanhadas pelo candidato 
por meio de Edital de Convocação a ser publicada em jornal (is) de circulação no Município de Guararema e região, bem como serão 
disponibilizados no site os cartões de convocação pela Fundação VUNESP, a todos os candidatos inscritos, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
12.5. Nos 5 dias que antecederem a data prevista para das provas, o candidato poderá ainda: 
- consultar o site www.vunesp.com.br; ou 
- contatar o Disque VUNESP.  



 
 

 10 

12.6. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o seu nome não constar do Edital de Convocação, o candidato deverá entrar em 
contato com a Fundação VUNESP, para verificar o ocorrido. 
12.6.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar as provas se apresentar o 
respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, no dia da provas, 
formulário específico. 
12.6.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da regularidade da referida 
inscrição. 
12.6.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem direito a 
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
12.7. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas depois de transcorrido o tempo de 50% da duração das 
provas. 
 
13. DA PROVA OBJETIVA 
13.1. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de Questões. 
13.2. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, bem como assinar no 
campo apropriado. 
13.3. A Folha 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. O candidato, após 50% do início da prova ou ao seu final, levará consigo somente 
o Caderno de Questões. 
13.4. 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. 
13.5. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao 
desempenho do candidato. 
13.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
13.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o candidato continuar 
respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas. 
 
14. DA PROVA DE REDAÇÃO TÉCNICA 
14.1. A prova de redação técnica, típica das atribuições do emprego público, será realizada no mesmo período da prova objetiva, devendo o 
candidato administrar o tempo de realização das provas. O candidato receberá o caderno pré identificado e deverá conferir seu nome, 
número do documento, emprego público e assinar no local reservado. 
14.2. A prova deverá ser feita com caneta de tinta azul ou preta com grafia legível, a fim de não prejudicar o seu desempenho quando da 
correção pela banca examinadora, não sendo permitida a interferência e participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que 
tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação VUNESP, 
devidamente treinado, ao qual o candidato deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de 
pontuação. 
14.3. A prova deverá ser manuscrita, não podendo ser assinada, rubricada, ou conter em outro local que não o preestabelecido, qualquer 
palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser anulada. Assim, a detectação de qualquer marca apontada no espaço destinado à 
transcrição do texto acarretará a anulação da redação e a consequente eliminação do candidato do Concurso. 
14.4. Durante a redação, não serão permitidas consultas e nem oferecidas folhas adicionais para rascunho. Ao final da prova, o candidato 
deverá entregar o Caderno juntamente com a Folha de Respostas ao fiscal da sala. 
 
15. DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL  
15.1. A prova prático profissional será realizada no mesmo dia da prova objetiva, no período da tarde. O candidato receberá o caderno pré 
identificado e deverá conferir se seu nome, número do documento e emprego estão corretos, e assinalar no local reservado. 
15.2. A prova deverá ser feita com caneta de tinta azul ou preta com grafia legível, a fim de não prejudicar o seu desempenho quando da 
correção da banca examinadora, não sendo permitida a interferência e participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que 
tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação VUNESP, 
devidamente treinado, ao qual o candidato deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de 
pontuação. 
15.3. A prova deverá ser manuscrita, não podendo ser assinada, rubricada ou conter em outro local que não o preestabelecido, qualquer 
palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser anulada. Assim, a detectação de qualquer marca apontada no espaço destinado à 
transcrição do texto acarretará a anulação da peça processual e a conseqüente eliminação do candidato no Concurso. 
15.4. Durante a peça processual, não serão permitidas consultas e nem oferecidas folhas adicionais para rascunho. Ao final da prova, o 
candidato deverá entregar o Caderno ao fiscal da sala. 
15.5. Serão corrigidas as peças processuais de todos os candidatos que tenham obtido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos 
na prova objetiva. 
 
16. DA PROVA DE TÍTULOS 
16.1. A prova de títulos será aplicada aos candidatos aos empregos de Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental e 
Professor de Educação Física. 
16.2. Concorrerão à prova de títulos somente os candidatos que tenham obtido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova 
de redação técnica. 
16.3. Os documentos relativos aos títulos serão entregues em local(is) e horário(s) a serem publicados oportunamente. 
16.4. A entrega e a comprovação dos títulos são de responsabilidade exclusiva do candidato. 
16.5. Não serão aceitos títulos fora do prazo estabelecido nem a substituição, a qualquer tempo, de títulos já entregues. 
16.6. Somente serão considerados os títulos obtidos até a data da aplicação das Provas objetiva/redação técnica. 
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16.7. Os títulos obtidos no exterior somente serão considerados quando revalidados por universidades que mantenham cursos congêneres, 
credenciados nos órgãos competentes. 
16.8. Os títulos serão entregues em cópia reprográfica acompanhada da apresentação do original, para ser vistada pelo receptor. 
16.9. Será permitida a entrega de títulos por procuração, mediante entrega do respectivo mandato com firma reconhecida e de cópia do 
documento de identificação do procurador. 
16.10. Deverá ser entregue uma procuração de cada candidato, que ficará retida. 
16.11. Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da 
homologação do resultado final do Concurso, serão inutilizados. 
16.12. A solicitação da devolução dos documentos deverá ser feita somente após a publicação da homologação do Concurso e deverá ser 
encaminhada por Sedex ou Aviso de Recebimento – AR, à Fundação Vunesp, situada na Rua Dona Germaine Burchard, 515, Água 
Branca/Perdizes, São Paulo – CEP 05002-062, contendo a especificação do Concurso. 
 
17. DA PROVA PRÁTICA 
17.1. Na prova prática levar-se-á em conta a descrição das atribuições relativas aos empregos. A avaliação da prova incidirá, sobre a 
demonstração prática dos conhecimentos, habilidades e atitudes na execução das atividades relacionadas com as atribuições inerentes aos 
trabalhos executados pelo candidato. 
17.2. A convocação para a prova prática será publicada oportunamente no site da VUNESP, em jornal (is) de circulação no Município de 
Guararema e região, bem como disponibilizará o cartão de convocação no site da Fundação VUNESP,  não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.  
17.3. Serão convocados para realizar a prova prática todos os candidatos classificados na prova objetiva para os empregos de Motorista e 
Operador de Máquinas Pesadas. 
17.4. O candidato deverá comparecer no local com 60 (sessenta) minutos de antecedência e, deverá apresentar a CNH, dentro do prazo de 
validade e sem restrições para atuação de serviços remunerados. 
17.5. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1. a 11. do Capítulo V – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
17.5.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do responsável pela aplicação. 
 
 
VI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
1. Do Julgamento da Prova Objetiva   
1.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. 
1.2. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 
NP = Nax100 
           Tq 
Onde: 
NP = Nota da prova 
Na = Número de acertos 
Tq = Total de questões da prova 
1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos e não zerar em nenhum dos componentes da 
prova. 
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público. 
 
2. Do Julgamento da Prova de Redação Técnica   
2.1. Serão corrigidas as redações técnica de todos os candidatos que tenham obtido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva.  
2.2. A redação técnica,de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 100  (cem) pontos. 
2.3.   Na avaliação e correção serão considerados: 
2.4. estrutura e conteúdo: forma dissertativa, organicidade e unidade de texto; 
2.5. elaboração: crítica, coerência e clareza; 
2.6. expressão: adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação. 
2.7. Será anulada a prova que contenha qualquer elemento que permita a identificação do candidato. 
2.8. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos, ficando os demais serão 
excluídos do Concurso. 
 
3. Do Julgamento da Prova Prático Profissional  
3.1. Será corrigida a prova prático-profissional de todos os candidatos que tenham obtido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos 
na prova objetiva. 
3.2. A prova prático-profissional, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
3.3. Na avaliação da prova prático-profissional, 80% (oitenta por cento) da nota corresponderá aos conhecimentos jurídicos e 20% (vinte por 
cento) à técnica de redação, exposição e à correção no uso do vernáculo. 
3.4. Será anulada a prova que contenha qualquer elemento que permita a identificação do candidato. 
3.5. Serão considerados habilitado o candidato que obtiver no mínimo 50 pontos na prova prático-profissional, ficando os demais excluídos 
do Concurso. 
 
4. Do Julgamento da Prova de Títulos 
4.1. A prova de títulos terá caráter classificatório. 
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4.2. A pontuação dos títulos limitar-se-á ao valor máximo de 10 (dez) pontos e será efetuada observando-se o valor e os comprovantes de 
cada um, conforme tabela adiante. 
 

Tabela de Títulos 
 

Títulos Comprovantes 
Valor Unitário Quantidade 

Máxima 
Valor Máximo 

Doutor em área relacionada à 
Educação 

4,0 01 4,0 

Mestre em área relacionada à 
Educação 

Diploma devidamente registrado ou ata 
da defesa da tese (Doutor) e 
dissertação (Mestre). 3,0 01 3,0 

Pós-graduação lato sensu 
(Especialização) na área da 
Educação, com carga horária 
mínima de 360 (trezentas e 
sessenta) horas. 

Certificado ou declaração de conclusão 
de curso, em papel timbrado da 
instituição, com nome, cargo/função e 
assinatura do responsável, data do 
documento. 

1,0 03 3,0 

 
5. Do Julgamento da Prova Prática 
5.1.  A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
5.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta)  pontos, ficando os demais excluídos do 
Concurso. 
 
 
VII - DA PONTUAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será o somatório das notas obtidas nas provas objetiva, de redação técnica, prático-profissional, de títulos 
e prática, conforme o emprego público. 
 
 
VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 
2. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao candidato: 
 
- para os empregos de Analista de Desenvolvimento Social, Analista de Gestão Pública, Analista de Saúde, Arquiteto Urbanista, Cirurgião 
Dentista, Contador, Enfermeiro, Engenheiro, Farmacêutico e Fiscal Tributário: 
a) com idade igual ou superior a 60 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; 
b) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
c) que obtiver maior  nº de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
d) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Atualidades; 
d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
 
- para os empregos de Médico, Médico Pediatra, Médico Generalista, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Oftalmologista, 
Médico Otorrinolaringologista e Médico Veterinário: 
a) com idade igual ou superior a 60 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; 
b) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
c) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Políticas de Saúde; 
d) que obtiver maior nº acertos nas questões de Atualidades; 
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
 
- para os empregos públicos de Auxiliar de Conservação e Serviços, Auxiliar de Serviços Especializados e Auxiliar de Manutenção e 
Serviços Públicos: 
a) com idade igual ou superior a 60 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; 
b) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
c) que obtiver maior nº de acertos nas questões Situacionais; 
d) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Matemática; 
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
 
- para os empregos públicos de Agente de Fiscalização Urbana e Meio Ambiente, Agente de Fiscalização Sanitária, Agente de Fiscalização 
de Trânsito, Agente de Gestão Pública, Agente de Saúde, Agente de Zoonoses, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, Monitor 
de Acompanhamento Escolar e Monitor de Abrigo: 
a) com idade igual ou superior a 60 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; 
b) que obtiver maior nº de  acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
c) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
d) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Atualidades; 
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e) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Matemática; 
f) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Noções de Informática; 
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
 
- para os empregos públicos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas:   
a) com idade igual ou superior a 60 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; 
b) que obtiver maior pontuação na prova prática; 
c) que obtiver maior nº de  acertos nas questões de questões situacionais/conhecimentos específicos, respectivamente para os empregos 
de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas; 
d) que obtiver maior nº de  acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
e) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Matemática; 
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
 
- para os empregos públicos de Professor de Educação Infantil e Professor de Ensino Fundamental: 
a) com idade igual ou superior a 60 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; 
b) que obtiver maior pontuação na redação técnica; 
c) que obtiver maior pontuação na prova de títulos; 
d) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação; 
e) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
f) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Atualidades; 
g) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Matemática; 
h) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
 
- para o emprego público de Professor de Educação Física:   
a) com idade igual ou superior a 60 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; 
b) que obtiver maior pontuação na redação técnica; 
c) que obtiver maior pontuação na prova de títulos; 
d) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação; 
e) que obtiver maior nº de  acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
f) que obtiver maior nº de acertos nas questões de Atualidades; 
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
 
- para o emprego público de Advogado:   
a) com idade igual ou superior a 60 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; 
b) que obtiver maior pontuação na Prova Prático Profissional; 
c) que obtiver maior acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
 
2.1. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos aprovados) e outra especial 
(portadores de necessidades especiais aprovados), por emprego público, conforme o caso. 
 
 
IX - DOS RECURSOS 
1. O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente da publicação do ou do 
fato que lhe deu origem. 
2. O candidato, dentro do prazo estabelecido no item 1 deste Capítulo, poderá interpor recurso contra o gabarito, o resultado das diversas 
etapas do Concurso Público e da classificação final, devendo utilizar o campo próprio para interposição de recursos no endereço 
www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas. 
3. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na prova objetiva. 
3.1. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o candidato poderá participar 
condicionalmente da etapa seguinte. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial 
obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não 
obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada em Jornal (is) de circulação no Município de Guararema e região, e 
disponibilizada nos sites www.guararema.sp.gov.br e www.vunesp.com.br. 
5. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será conhecido, bem como não será conhecido aquele que 
não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes do “link” Recursos na página 
específica do Concurso Público. 
6. Não será aceito e conhecido recurso interposto por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto neste Capítulo. 
7. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. 
8. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova. 
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X – DA CONTRATAÇÃO 
1. A contratação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as necessidades da Prefeitura do Município de 
Guararema. 
2. A convocação será feita mediante publicação em jornal (is) de circulação no Município de Guararema e região e telegrama expedido, 
pela Prefeitura Municipal de Guararema, e entregue pelos correios, para o endereço informado pelo candidato no ato da inscrição. 
3. Por ocasião da contratação, deverão ser comprovadas, mediante a apresentação dos devidos documentos (originais e cópias) as 
seguintes condições: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, 
no caso de estrangeiros; 
b) ter 18 anos completos na data de contratação; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares e apresentar certificado de reservista ou dispensa; 
d) ser eleitor, estar quite com a Justiça Eleitoral e apresentar comprovantes de votação nas duas últimas eleições; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do emprego público, dentre os quais comprovante de escolaridade e habilitação legal para 
o exercício da profissão; 
g) atestado de antecedentes criminais; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego público, comprovada em avaliação médica; 
i) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
j) certidão de nascimento ou casamento; 
k) cédula de identidade – RG ou RNE; 
l) 2 fotos 3x4 recentes; 
m) inscrição no PIS/PASEP; 
n) certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; 
p) caderneta de vacinação dos filhos menores de 14 anos. 
3.1. Por ocasião da contratação, deverá ser assinada pelo candidato declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos 
públicos, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. 
3.2.No momento do recebimento dos documentos para a contratação, será afixada 1 (uma) fotografia atualizada 3x4 cm do  
candidato no Cartão de Autenticação Digital - CAD, e, na sequência, será  coletada a impressão digital no Cartão, para  confirmação da 
digital e/ou assinatura, coletados no dia da realização da(s) prova(s). 
4. O não atendimento dentro do prazo estipulado na convocação ou a manifestação por escrito de desistência implicará a exclusão 
definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros. 
 
 
XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e nas demais normas 
legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
2. Quando da contratação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes do capítulo X – DA CONTRATAÇÃO. 
2.1. 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. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à contratação e à preferência na 
contratação. 
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contado da data da sua homologação, podendo ser prorrogado, a 
critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Prefeito de Guararema a homologação deste Concurso Público. 
6. 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 a ser publicado em jornal(is) de circulação no Município de 
Guararema e região e no site da VUNESP. 
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não serão objetos de avaliação da 
prova neste Concurso Público. 
7.1. A legislação municipal citada no ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO estará disponível para consulta nos sites: 
www.vunesp.com.br e www.guararema.sp.gov.br. Via impressa estará disponível para consulta na sede da Biblioteca Pública Municipal, 
situada na Rua Rangel Júnior, 21, Centro, Guararema. 
8. As informações sobre o presente Concurso Público serão prestadas, exclusivamente, pela Fundação VUNESP, por meio do Disque 
VUNESP, e pela internet, no site www.vunesp.com.br, sendo que após a classificação definitiva as informações serão de responsabilidade 
da Prefeitura Municipal de Guararema. 
9. Em caso de alteração de algum dado cadastral até a emissão da classificação definitiva, o candidato deverá requerer a atualização à 
Fundação VUNESP, após o que e durante o prazo de validade deste Certame, pessoalmente, à Prefeitura Municipal de Guararema. 
10.A Prefeitura Municipal de Guararema e a Fundação VUNESP se eximem das despesas decorrentes de viagens e estadas dos 
candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e/ou objetos esquecidos ou danificados no local 
ou sala de prova. 
11. A Prefeitura Municipal de Guararema 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. 
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12. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão publicados em jornal(is) de 
circulação no Município de Guararema e região e divulgados no site www.vunesp.com.br. 
12.1. Extrato deste Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
13. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial de Brasília. 
14. Os questionamentos posteriores à publicação da classificação final, relativos a casos omissos ou duvidosos, serão julgados pela 
Prefeitura Municipal de Guararema .  
15. Decorridos 12 (doze) meses da data da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a incineração da prova e demais 
registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos. 
16. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura Municipal de Guararema poderá anular a inscrição, prova 
ou contratação do candidato, verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no Certame. 
17. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às convocações nas datas 
estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 
 
Informações  
- Fundação VUNESP 
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes – São Paulo - CEP 05002-062 
Horário: dias úteis - das 08 horas às 13 horas e das 14horas às 17 horas 
Disque VUNESP: fone (11) 3874-6300 - dias úteis - das 08 horas às 20 horas 
Site: www.vunesp.com.br 
 
- Prefeitura Municipal de Guararema 
Praça Cel Brasílio Fonseca, 35 – Centro – Guararema, SP – CEP 08900-000 
Horário: dias úteis – das 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas 
Site: www.guararema.sp.gov.br 

                                                                                                                                              Guararema, 05 de junho de 2009. 
 

MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
No que se refere à legislação indicada, informa-se que deve ser considerada a legislação vigente e suas atualizações, tendo como base até 
a data da publicação oficial do Edital. 

ENSINO  SUPERIOR COMPLETO 
Emprego: Advogado    
Conhecimentos Específicos:Direito Constitucional: Constituição Federal de 1988: 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. Direito Civil: Do Direito de Família: 
casamento. Efeitos jurídicos. 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. 



 
 

 16 

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 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 relação jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal. Tributos municipais. 
Direito do Trabalho: Consolidação das Leis do Trabalho; Súmulas do TST. Conceitos fundamentais. Princípios. Direito Penal: Código Penal 
- 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 - 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.Leis Municipais: Lei Orgânica do Município; 2037/00 e suas 
alterações (2066/01 e 2159/02); 2280/04. 
 
Emprego: Analista de Desenvolvimento Social (Assistente Social)    
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Conhecimentos Específicos:Constituição Federal, Estadual – artigos relacionados à família, infância e adolescência. Noções de Direito: 
família e sucessões. Metodologia do Serviço Social. Ética Profissional. Política Social e Serviço Social. Serviço Social e Família. Serviço 
Social e interdisciplinaridade. Conhecimento detalhado sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n.º 8.069, de 13 de julho 
de 1990), abrangendo: linhas de ação, diretrizes e entidades. Medidas de proteção à criança e ao adolescente. Da prática de ato infracional. 
Das medidas pertinentes ao pai ou responsável. Do Conselho Tutelar: estrutura, atribuições, competência e conselheiros. Do acesso à 
justiça da infância e da juventude. Dos crimes e das infrações administrativas praticados contra a criança e o adolescente. Disposições 
finais e transitórias. Conselho detalhado sobre a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal n.º 8.742, de 7 de dezembro de 
1993). Das definições e dos objetivos. Estatuto do Idoso (Lei Federal n o. 10.741); Política nacional de Assistência Social; Norma 
Operacional Básica – NOB/SUAS.Dos princípios e das diretrizes. Da organização e da gestão. Dos benefícios, dos serviços, dos programas 
e dos projetos de assistência social. Do financiamento da assistência social. Das disposições gerais e transitórias.Leis Municipais: 1883/98 
e suas alterações (1940/99); 1884/98; 2364/06; 2366/06.Decretos Municipais: 1952/01, 1953/01 e 1956/01. 
 
Emprego: Analista de Gestão Pública (Administrador)   
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Conhecimentos Específicos:Dinâmica Organizacional: a organização como um sistema social; cultura organizacional; downsizing; 
terceirização; estrutura de poder. Sistemas e Métodos: teoria geral de sistemas; sistemas de informação gerencial; modelagem dos 
processos de negócios; produtividade e qualidade; reengenharia; B2B, B2C. Recursos Humanos: planejamento de pessoal; gestão de 
competências; principais técnicas de avaliação; administração de desempenho; treinamento e desenvolvimento; sistemas de remuneração; 
relacionamento interpessoal; motivação e liderança. Marketing: fundamentos de comunicação; fundamentos de marketing; processo de 
criação e utilização de mídias, e-commerce; desenvolvimento de produtos; relacionamento com clientes. Administração Pública: órgãos da 
administração pública direta e indireta; princípios da administração pública; concessão e permissão de serviços públicos; lei de 
responsabilidade fiscal (noções). Contabilidade: sistema contábil; demonstrações financeiras; custos; técnicas de orçamento e controle. 
Análise Econômico-Financeira: análise por indicadores; análise do retorno de investimento; cálculos e interpretação da alavancagem 
financeira; estrutura e custo de capital; fluxo de caixa; mercado de capitais; grupos econômicos: fusões, incorporações, cisão e aquisições; 
investimentos de curto e longo prazo; matemática financeira (noções). Comércio Exterior: sistemas de contas nacionais; taxa de câmbio e 
moedas (noções); organizações e blocos econômicos; o papel dos órgãos de fomento e controle do comércio exterior brasileiro; 
instrumentos de política e comércio exterior. Suprimentos: administração de compras; pesquisa de mercado; licitação.Lei Federal: 101/00; 
8666/93 e suas alterações.Lei Municipal: 2280/04. 
 
Emprego: Analista de Saúde (Fisioterapeuta)  
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Conhecimentos Específicos:Fundamentos e técnicas de atendimento na fisioterapia. Conceitos de reabilitação.O trabalho em equipe na 
reabilitação. O papel de cada profissional na equipe de reabilitação. O profissional da reabilitação frente à equipe de reabilitação. 
Reabilitação: paralisia cerebral, acidente vascular cerebral, parkinsonismo, síndrome de Down, hanseníase, paralisias periféricas, afecções 
de músculos e tendões, escolioses, doenças reumáticas, cardiopatias, amputações, pneumopatias. Conceito e aplicação: exercícios ativos, 
exercícios ativos assistidos, exercícios resistidos, exercícios passivos, exercícios isométricos, mecanoterapia, hidroterapia, termoterapia, 
crioterapia, massoterapia e eletroterapia. Fisioterapia em ginecologia: noções de anatomia e fisiologia em ginecologia. Onco mama. Onco 
genital. Uroginecologia. Endocrinologia (climatério). Algias pélvicas crônicas. Leis Municipais: 2037/00 e suas alterações (2066/01 e 
2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. 
 
Emprego: Analista de Saúde (Fonoaudiólogo)  
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
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. Leis Municipais: 2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas 
alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. 
 
Emprego: Analista de Saúde (Psicólogo)  
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
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 
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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). Leis Municipais: 2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 
2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09 
 
Emprego: Analista de Saúde (Terapeuta Ocupacional)   
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
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). Leis Municipais: 2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 
2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09 
 
Emprego: Arquiteto Urbanista   
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Conhecimentos Específicos:Fundamentos do projeto – percepção e elaboração da forma e do espaço; repertório de arquitetura moderna e 
contemporânea brasileira e mundial. Elaboração e avaliação de programas de necessidades - diagramas funcionais (organogramas), 
dimensionamento de necessidades e de ambientes. Representação em desenho técnico. Topografia – sistemas de referência horizontal e 
vertical, norte geográfico e norte magnético, curvas de nível, convenções topográficas; precisão de levantamentos topográficos. Condições 
de implantação das edificações – adequação físico-ambiental ao sítio, inserção urbana, atendimento a normas urbanísticas e edilícias. 
Índices urbanísticos – conceitos básicos quanto ao aproveitamento e ocupação dos lotes e ao controle de densidades. Normas ambientais 
aplicáveis a projetos de arquitetura e urbanismo – conceitos e parâmetros relativos a áreas de preservação permanente, unidades de 
conservação, impacto ambiental e licenciamento ambiental; modalidades de licenciamento ambiental definidas na legislação e normas 
federais e do Estado de São Paulo. Desempenho de edificações e seus sistemas, elementos e componentes – conceituação básica, 
requisitos, atributos, critérios e métodos. Circulação e segurança nas edificações – aspectos de projeto e execução; dimensionamento 
segundo as lotações previstas; normas de segurança contra incêndio; acessibilidade das edificações – NBR 9050. Habitabilidade das 
edificações – exigências de segurança, salubridade e conforto térmico e acústico; orientação de ambientes e proteção de fachadas; 
conceitos básicos de condicionamento térmico e de condicionamento acústico das edificações; iluminação natural e artificial; parâmetros de 
iluminação e ventilação das edificações e dos ambientes conforme a legislação estadual pertinente (Código Sanitário do Estado de São 
Paulo). Estruturas e fundações – tipologia, sistemas estruturais, materiais e sistemas construtivos; pré-dimensionamento. Instalações 
prediais – definições básicas dos projetos específicos e interferências com o projeto de arquitetura. Cadernos de encargos, especificações 
técnicas e critérios de medição de obras e serviços. Estimativa de custos, orçamentação e controle de custos de obras e serviços; medidas 
de racionalização de custos – aspectos de projeto e execução. Programação e controle de obras – redes de PERT-CPM, diagramas de 
Gantt, Curvas S. Licitações de obras e serviços – definições, aspectos técnicos, modalidades de licitação; instrumentos de controle de 
obras. Saúde e segurança do trabalho em canteiros de obras. Legislação profissional e ética profissional.Lei Municipal: 2572/09. 
 
Emprego: Cirurgião-Dentista  
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Conhecimentos Específicos:Anatomia, histologia e fisiologia do sistema estomatognático: diagnóstico bucal, exame da cavidade oral,  
anamnese e exame clínico, exames complementares, anatomia e histologia bucal, fisiologia e patologia bucal, microbiologia e bioquímica 
bucal. Semiologia e tratamento da cárie dentária e doenças periodontais. Semiologia e tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia 
e tratamento das afecções da maxila e da mandíbula. Semiologia e tratamento das afecções pulpares. Radiologia odontológica: técnica e 
interpretação radiográfica.  Anestesiologia odontológica: mecanismos de ação, técnicas, cuidados e acidentes anestésicos. Dentística 
operatória restauradora: preparo cavitário, tratamento restaurador atraumático (ART), adequação do meio bucal e proteção do complexo 
dentina polpa. Materiais dentários forradores e restauradores. Terapêutica e farmacologia de interesse na clínica odontológica. Cirurgia oral 
menor: indicações e contra-indicações, exodontias, cuidados pré e pós-operatórios. Princípios de traumatologia do sistema 
estomatognático: urgências e emergências em odontologia. Oclusão: noções gerais, prevenção de más oclusões. 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. Biossegurança e ergonomia. Atendimento aos pacientes portadores de necessidades especiais. Leis 
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Municipais: 2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 
2535/08);2137/02;2564/09. 
 
Emprego: Contador   
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
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 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.Leis Federais: 4320/64; 101/00; 8666/93 e suas alterações. 
 
Emprego: Enfermeiro   
 Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades: 
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro semestre de 2009, 
divulgados na mídia local e/ou nacional. 
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 
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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. Leis Municipais: 2037/00 e suas alterações (2066/01 
e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. 
 
Emprego: Engenheiro (Civil)   
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Conhecimentos Específicos:Elaboração de projetos: arquitetônico, estrutural, instalações elétricas, instalações hidráulico-sanitárias, 
saneamento e dimensionamento de conjuntos moto-bomba. Orçamentos: qualificação de serviços, composição de preços, cronograma 
físico-financeiro, medições de serviços executados. Execução de obras: reconhecimento de cadastro de interferências, infraestrutura, 
superestrutura, cobertura de madeira e metálica, acabamento, impermeabilização. Obras de recuperação: reformas, reforços de fundação, 
controle de recalque, reaterros, recuperação de concreto aparente, impermeabilizações, estanqueidades de águas de infiltração. 
Conhecimento de informática, especificamente Autocad.Lei Municipal: 2572/09. 
 
Emprego: Farmacêutico   
 Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
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. Leis Municipais: 2037/00 e suas 
alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. 
 
Emprego: Fiscal Tributário  
 Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Conhecimentos Específicos:Direito Constitucional: Sistema Tributário Nacional: Princípios Gerais; Das Limitações do Poder de Tributar; Dos 
Impostos do Municípios; Da Repartição de Receitas Tributárias; Da Repartição de Receitas Tributárias. Direito Tributário: Tributo. Conceito. 
Natureza Jurídica e Espécies. Obrigação Tributária Principal e Acessória. Fato Gerador. Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade. 
Capacidade Tributária. Domicílio Tributário. Responsabilidade Tributária: Conceito. Responsabilidade dos Sucessores de terceiros e por 
Infrações. Crédito Tributário. Conceito. Lançamento. Modalidades. Pagamento Indevido. Exclusão de Crédito Tributário. Isenção. Anistia. 
Garantias e Privilégios do Crédito Tributário. Contabilidade: Princípios Contábeis Fundamentais. Patrimônio. Competentes  Patrimoniais: 
Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou patrimônio Líquido). Fatos Contábeis e Respectivas Variações Patrimoniais. Contas Patrimoniais e de 
Resultado. Sistema de Contas. Plano de Contas. Escrituração. Conceito e Métodos. Processo de Escrituração. Escrituração de Operações 
Financeiras. Escrituração de Operações Típicas. Livros de Escrituração. Obrigatoriedade. Funções. Formas de Escrituração. Erros de 
Escrituração e suas Correções. Balancete de Verificação. Balanço Patrimonial: Obrigatoriedade e Apresentação. Demonstração do 
Resultado do Exercício. Apuração da Receita Líquida. Direito Administrativo: Atos Administrativos: Conceito, requisitos, elementos, 
pressupostos e classificação. Serviços Públicos: conceito e classificação, competência para prestação de serviços, confecções, permissões 
e autorizações, convênios e consórcios administrativos, crimes contra o patrimônio público, contra a administração pública de 
responsabilidade dos funcionários públicos, de abuso de autoridade de improbidade e os Sistemas Financeiro e Tributário. Legislação 
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Municipal: Código Tributário Municipal. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana: Fato Gerador. Contribuinte. Base de 
Cálculo. Alíquota. Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza: Fato Gerador. Contribuinte. Responsável Tributário. Substituto Tributário. 
Retenção na Fonte Pagadora: Local de Incidência. Base de Cálculo. Obrigações Acessórias. Arbitramento. Estimativa. Alíquotas. Lista de 
Serviços. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e Direitos Reais: Fato Gerador. Incidência. Imunidades. Não Incidência. 
Base de Cálculo. Alíquota. Contribuinte. Responsável. Taxas Decorrentes do Efetivo Exercício do Poder de Polícia Administrativa: Espécies 
de Taxas e suas Respectivas Hipóteses de Incidência: Taxas de Licença para localização. Taxa de Licença para Funcionamento. Taxa de 
Licença para Exercício de Atividade de Comércio Eventual ou Ambulante. Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares. Taxa de 
Licença para Publicidade. Contribuição de Melhoria: Fato Gerador. Contribuinte. Base de Cálculo. Administração Tributária: Fiscalização 
Tributária. Dívida Ativa. Certidão Negativa. Procedimento Tributário: Notificação. Ciência dos Atos de Decisões. Procedimento. Medidas 
Preliminares. Termo de Fiscalização. Apreensão de Bens. Livros e Documentos. Notificação Preliminar. Auto de Infração e Imposição de 
Multa. Consulta. Responsabilidade do Fiscal Tributário. Matemática Financeira: Juros Simples: Juro ordinário, comercial e exato. Taxa 
percentual e unitária: nominal, proporcional e equivalente. Prazos, taxas e capital médio. Equivalência de capitais. Juros Compostos. Taxas 
Proporcional, equivalente. Convenção linear e exponencial de capitais. Anuidade ou rendas certas: montante e valor atual. Estatística: 
Médias de posição: Média aritmética. Propriedades da média. Cálculo simplificado da média. Desvio médio. Variante absoluta. 
Propriedades da variância. Cálculo simplificado da variância. Desvio-padrão.  
Leis Federais: 5172/66; 116/03; 123/06 e suas alterações (127/07 e 128/08).Lei Municipal: 2280/04. 
 
Emprego: Médico   
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Conhecimentos Específicos:Medicina Preventiva: Programas de prevenção primária, secundária e terciária. Programas de promoção da 
saúde. Indicadores epidemiológicos. Medicina do Trabalho: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais. Ergonomia. Organização do Trabalho. Saúde Mental e Trabalho. Fatores de risco ocupacionais. Legislação: Normas 
Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho. Código Sanitário do Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Clínica Médica 
(diagnóstico, tratamento, reabilitação e prevenção): Doenças cardiovasculares. Doenças dermatológicas. Doenças do sistema digestório. 
Doenças hematológicas. Doenças imunológicas. Doenças infectocontagiosas. Doenças metabólicas e do sistema endócrino. Doenças 
neurológicas. Doenças osteomusculares. Doenças otorrino-laringológicas. Doenças psiquiátricas. Doenças pulmonares. Doenças renais. 
Doenças reumatológicas. Intoxicações exógenas. 
Políticas 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. Leis Municipais: 
2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. 
 
Emprego: Médico Clínico Geral   
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Conhecimentos Específicos:Medicina Preventiva: Programas de prevenção primária, secundária e terciária. Programas de promoção da 
saúde. Indicadores epidemiológicos. Medicina do Trabalho: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais. Ergonomia. Organização do Trabalho. Saúde Mental e Trabalho. Fatores de risco ocupacionais. Legislação: Normas 
Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho. Código Sanitário do Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Clínica Médica 
(diagnóstico, tratamento, reabilitação e prevenção): Doenças cardiovasculares. Doenças dermatológicas. Doenças do sistema digestório. 
Doenças hematológicas. Doenças imunológicas. Doenças infectocontagiosas. Doenças metabólicas e do sistema endócrino. Doenças 
neurológicas. Doenças osteomusculares. Doenças otorrino-laringológicas. Doenças psiquiátricas. Doenças pulmonares. Doenças renais. 
Doenças reumatológicas. Intoxicações exógenas. 
Políticas 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. Leis Municipais: 
2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. 
 
Emprego: Médico Generalista   
 Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Conhecimentos Específicos:Medicina Preventiva: Programas de prevenção primária, secundária e terciária. Programas de promoção da 
saúde. Indicadores epidemiológicos. Medicina do Trabalho: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais. Ergonomia. Organização do Trabalho. Saúde Mental e Trabalho. Fatores de risco ocupacionais. Legislação: Normas 
Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho. Código Sanitário do Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Clínica Médica 
(diagnóstico, tratamento, reabilitação e prevenção): Doenças cardiovasculares. Doenças dermatológicas. Doenças do sistema digestório. 
Doenças hematológicas. Doenças imunológicas. Doenças infectocontagiosas. Doenças metabólicas e do sistema endócrino. Doenças 
neurológicas. Doenças osteomusculares. Doenças otorrino-laringológicas. Doenças psiquiátricas. Doenças pulmonares. Doenças renais. 
Doenças reumatológicas. Intoxicações exógenas. 
Políticas 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. Leis Municipais: 
2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. 
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Emprego: Médico Ginecologista   
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Conhecimentos Específicos:Anatomia e fisiologia do aparelho genital feminino. Patologia do trato genital inferior e leucorréias. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Sangramento genital anormal. Miomas. Endocrinologia ginecológica. Neoplasia de colo uterino. Neoplasia de 
endométrio. Neoplasia de ovário. Neoplasia de mama. Anticoncepção. Climatério. Obstetrícia normal. Doenças específicas da gestação. 
Patologia do parto. Patologia do puerpério (infecção, mastite).Diabetes na gestação. Trabalho de parto prematuro. Rotura prematura de 
membranas. Abortamentos. Moléstia trofoblástica da gestação. Prenhez ectópica. 
Políticas 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. Leis Municipais: 
2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. 
 
Emprego: Médico Oftalmologista  
 Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Conhecimentos Específicos:Noções de anatomia e fisiologia ocular. Correção cirúrgica das afecções palpebrais. Cirurgia da conjuntiva. 
Cirurgia da córnea. Cirurgia da órbita. Traumatismos oculares. Anomalias da refração. Afecções da conjuntiva, córnea e esclera. Afecções 
do trato uveal. Manifestações oculares em doenças do sistema nervoso. Manifestações oculares em doenças sistêmicas. Afecções do 
cristalino. Tumores oculares. Afecções das pálpebras. Afecções da órbita. Afecções das vias lacrimais. Prevenção da cegueira. 
Políticas 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. Leis Municipais: 
2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. 
 
Emprego: Médico Otorrinolaringologista  
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Conhecimentos Específicos:Embriologia e anatomia: conjunto crânio facial, orelha externa, média, interna, cavidades nasal e paranasais, 
boca e faringe, laringe e microcirúrgica da base do crânio.Fisiologia: da orelha externa, média e interna, nariz e cavidades paranasais, boca, 
faringe, anel linfático de Waldeyer, laringe e deglutinação. Microbiologia, fisiopatologia, diagnóstico, abordagem e tratamento das doenças 
da orelha externa, média, interna, cavidade nasal, seios paranasais, boca, faringe e laringe. Exames complementares e de imagem em 
otologia, otoneurologia, audiologia, rinologia, bucofaringologia e cabeça e pescoço. Endoscopia nasal e laríngea. Anatomia cirúrgica e 
técnicas operatórias em otologia, rinologia, bucofaringologia, cabeça e pescoço, plástica e base do crânio. Antibióticos, antifúngicos, 
antiviróticos, antinflamatórios, antihistamínicos, desongestionantes nasais, corticosteróides e anestesias em otorrinolaringologia. 
Emergências em otorrinolaringologia. A relação médico-paciente. PAIR: legislação, abordagem e diagnóstico. Doenças sistêmicas e sua 
interrelação com alterações otorrinolaringológicas. Neoplasias em otorrinolaringologia - diagnóstico e tratamento. Massas cervicais, 
diagnóstico clínico, estadiamento e diagnóstico diferencial. Código de Ética médica. 
Políticas 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. Leis Municipais: 
2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. 
 
Emprego: Médico Pediatra   
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Conhecimentos Específicos;Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento e desenvolvimento: desnutrição, 
obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor, Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recém-nascido e lactente: 
carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cardiocirculatórios: cardiopatias congênitas, choque, 
crise hipertensa, insuficiência cardíaca, reanimação cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: afecções de vias aéreas superiores, 
bronquite, bronquiolite, estado de mal asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios 
metabólicos e endócrinos: acidose e alcalose metabólicas, desidratação aguda, diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, 
insuficiência supra-renal. Distúrbios neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, estado de mal convulsivo. Distúrbios do 
aparelho urinário e renal: glomerulopatias, infecções do trato urinário, insuficiência renal aguda e crônica, síndrome hemolítico-urêmica, 
síndrome nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos: anemias carenciais e hemolíticas, hemorragia digestiva, leucemias e tumores sólidos, 
síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: hepatites virais, insuficiência hepática. Doenças infecto-contagiosas: AIDS, 
diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção hospitalar. Meningoencegalites virais 
e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes: acidentes por submersão. Intoxicações 
exógenas agudas. Violência doméstica. Primeiros-socorros no paciente politraumatizado.  
Políticas 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. 
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Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Leis Municipais: 
2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. 
 
Emprego: Médico Veterinário  
 Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
 Conhecimentos Específicos: Epidemiologia: geral e aplicada: princípios, definições e classificações. Cadeia epidemiológica de transmissão 
das doenças. Métodos epidemiológicos aplicados à saúde pública: definições e conceitos; levantamentos de dados; estatística de 
morbidade; proporções, coeficientes e índices utilizados em estudos de saúde; coeficientes ou taxas de mortalidade, morbidade e 
letalidade. Imunologia: conceitos gerais sobre antígenos e anticorpos; células do sistema imunológico; mecanismos da resposta humoral; 
técnicas imunológicas. Biologia Molecular: conceitos básicos. Zoonoses: conceituação e classificação. Etiologia, patogenia, sintomatologia, 
epidemiologia, diagnóstico, prevenção e controle das seguintes zoonoses: raiva; dengue; febres hemorrágicas; febre amarela; encefalites; 
leptospirose; bruceloses; tuberculoses; salmoneloses; estreptococoses e estafilococoses; doença de Lyme; pasteureloses; yersinioses; 
clostridioses; criptococose; histoplasmose; dermatofitoses; leishmanioses; toxoplasmose; doença de Chagas; criptosporidiose; dirofilariose; 
toxocaríase; teníase/cisticercose; equinococose; ancilostomíases. Biologia, vigilância e controle de populações dos animais domésticos. 
Biologia, vigilância e controle de populações de animais sinantrópicos que podem causar agravos à saúde: quirópteros; roedores; insetos 
rasteiros; artrópodes peçonhentos; mosquitos; carrapatos; pombos. Técnicas cirúrgicas: cirurgias de esterilização em cães e gatos. 
Métodos e técnicas de eutanásia em animais domésticos. Noções gerais de esterilização, desinfecção e biossegurança.  
Políticas 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. Constituição 
Federal: Seção Saúde - Título VIII - Cap. II Seção II – Saúde. Lei Federal n.º 9.605/98 - Lei de Crime Contra o Meio Ambiente. Constituição 
Estadual: Seção Saúde - Título VII - Cap. II  Seção II – Saúde. Código Sanitário Estadual: Lei n.º 10.083 de 23 de setembro de 1998. Lei n.º 
10.145 de 23 de dezembro de 1998. Noções básicas de administração e planejamento. Leis Municipais: 2037/00 e suas alterações 
(2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. 
 
Emprego: Professor de Educação Física   
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
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. Decreto Municipal: 2256/06. 
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. 
 
Emprego: Professor de Educação Infantil   
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
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 
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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. Decreto 
Municipal: 2256/06. 
 
Emprego: Professor de Ensino Fundamental   
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
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.Decreto Municipal: 2256/06. 
 
 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 
Emprego: Agente de Fiscalização de Trânsito     
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Noções de Informática:Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word XP e 2007: 
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 XP e 2007: 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 PowerPoint XP e 2007: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição. Microsoft Windows XP: 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 Específicos:Legislação do Trânsito – Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1.997 – CTB. 
 
Emprego: Agente de Fiscalização Sanitária   
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Noções de Informática:Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word XP e 2007: 
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 XP e 2007: 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 PowerPoint XP e 2007: 
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estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição. Microsoft Windows XP: 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 Específicos:Leis Municipais: 2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 
2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. Código Sanitário do Estado de São Paulo – Lei n.º 10.083, de 23.09.98. 
 
Emprego: Agente de Fiscalização Urbana e Meio Ambiente   
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Noções de Informática:Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word XP e 2007: 
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 XP e 2007: 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 PowerPoint XP e 2007: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição. Microsoft Windows XP: 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 Específicos:Leis Municipais: 1455/90; 2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02). 
 
Emprego: Agente de Gestão Pública  
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Noções de Informática:Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word XP e 2007: 
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 XP e 2007: 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 PowerPoint XP e 2007: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição. Microsoft Windows XP: 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 Específicos:Leis Municipais: 2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02).Decretos Municipais: 2474/08 e suas 
alterações (2627/09); 2617/09. 
 
Emprego: Agente de Saúde     
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
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Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Noções de Informática:Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word XP e 2007: 
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 XP e 2007: 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 PowerPoint XP e 2007: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição. Microsoft Windows XP: 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 Específicos:Conceito de Saúde. Conceito e estratégias de promoção de saúde. Princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde. Conceito de comunidade e controle social. Ferramentas de trabalho do Agente de Saúde: entrevista e visita domiciliar. 
Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos. Conceito de territorialização, de microárea e área de abrangência. Conceito 
de acolhimento. Conceito de intersetorialidade. Principais indicadores de saúde. Medidas de saneamento básico. Construção de diagnóstico 
de saúde da comunidade. O Agente de Saúde e o acompanhamento da gestante e da criança. O papel do Agente de Saúde nas ações de 
controle da dengue. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Leis Municipais: 2037/00 e suas alterações (2066/01 e 
2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09.Código Sanitário do Estado de São Paulo – Lei 
n.º 10.083, de 23.09.98. 
 
Emprego: Agente de Zoonose   
 Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Noções de Informática:Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word XP e 2007: 
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 XP e 2007: 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 PowerPoint XP e 2007: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição. Microsoft Windows XP: 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 Específicos:Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde. Visita domiciliar. Avaliação das 
áreas de risco ambiental e sanitário. Noções de ética e cidadania. Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento. Noções 
básicas de doenças como leishmaniose visceral e tegumentar, dengue, malária, esquistossomose, dentre outras. Leis Municipais: 2037/00 
e suas alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09.Código Sanitário 
do Estado de São Paulo – Lei n.º 10.083, de 23.09.98. 
 
Emprego: Monitor de Abrigo  
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Noções de Informática:Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word XP e 2007: 
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 XP e 2007: 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 PowerPoint XP e 2007: 
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estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição. Microsoft Windows XP: 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 Específicos:Lei Federal: 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.Leis Municipais: 1883/98 e suas alterações 
(1940/99).Decreto Municipal: 2276/06. 
 
Emprego: Monitor de Acompanhamento Escolar   
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Noções de Informática:Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word XP e 2007: 
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 XP e 2007: 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 PowerPoint XP e 2007: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição. Microsoft Windows XP: 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 Específicos:Lei Federal: 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.Decreto Municipal: 2256/06. 
 
Emprego: Técnico em Enfermagem     
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Noções de Informática:Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word XP e 2007: 
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 XP e 2007: 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 PowerPoint XP e 2007: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição. Microsoft Windows XP: 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 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. Leis Municipais: 2037/00 e suas alterações (2066/01 e 
2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. 
 
Emprego: Técnico em Farmácia  
 Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Acertos. 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. 
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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. 
Atualidades:Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro 
semestre de 2009, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
Noções de Informática:Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word XP e 2007: 
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 XP e 2007: 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 PowerPoint XP e 2007: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição. Microsoft Windows XP: 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 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. 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. Leis Municipais: 2037/00 e suas alterações 
(2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09. 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL- CONCLUSÃO DA  4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Emprego: Auxiliar de Conservação de Serviços  
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 sequências numéricas. Resolução de situações-problema. 
Questões Situacionais: As questões serão elaboradas tendo em vista as atribuições do emprego. 
 
Emprego: Auxiliar de Manutenção e Serviços Públicos  
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 sequências numéricas. Resolução de situações-problema. 
Questões Situacionais: As questões serão elaboradas tendo em vista as atribuições do emprego. 
 
Emprego: Auxiliar de Serviços Especializados  
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 sequências numéricas. Resolução de situações-problema. 
Questões Situacionais: As questões serão elaboradas tendo em vista as atribuições do emprego. 
 
Emprego: Motorista   
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 sequências numéricas. Resolução de situações-problema. 
Questões Situacionais:As questões serão elaboradas tendo em vista as atribuições do emprego.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.  
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ENSINO FUNDAMENTALCOMPLETO- CONCLUSÃO DA  8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Emprego: Operador de Máquinas Pesadas    
Língua Portuguesa:Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Acertos. 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 nominal e verbal. 
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 Específicos:As questões serão elaboradas tendo em vista as atribuições do emprego. 
 
 
 
 
 
 


