
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO 
Praça Antonio Evangelista da Silva, n º 1544 - Fone /fax: (18) 3282-1224 

Cx. Postal, 84, e-mail: pmts@pmts.com.br  
CNPJ n.º 44.951.515/0001-42  

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2010 

 
A Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio , Estado de São Paulo, torna público na forma prevista no artigo 

37 da Constituição Federal a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E PROVAS E TÍTULOS,  
para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados, os que vagarem e os que forem criados, dentro do 
prazo de validade previsto no presente Edital, providos pelo Regime Estatutário - Lei Municipal n.º 1.067/94 de 
27/12/1994. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado 
de conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e pertinentes. 
   

1. Nomenclatura - Carga Horária - Referência - Vagas - Vencimentos -Taxa Inscrição - Requisitos 
 

1.1 NÍVEL ALFABETIZADO   
 

Nomenclatura C/H Ref. Vagas  
Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc. (R$) Requisitos Especiais 

Auxiliar de Serviço Braçal 40 01-B 20 510,00 18,50 - 
Gari 40 01-B 08 510,00 18,50 - 
Lavador e Lubrificador 40 03 01 783,76 18,50 - 
Margarida para o Distrito de 
Planalto do Sul 40 01-B 02 510,00 18,50 - 

Mecânico 40 04 01 811,88 18,50 - 

Motorista 40 04 12 811,88 18,50 CNH na categoria “D” ou 
superior 

Motorista para o Distrito de 
Planalto do Sul 40 04 01 811,88 18,50 CNH na categoria “D” ou 

superior 

Operador de Máquinas 40 04 01 811,88 18,50 CNH na categoria “C” ou 
superior 

Operador de Patrol 40 04 01 811,88 18,50 CNH na categoria “C” ou 
superior 

Operador de Trator Agrícola 40 03 2 783,76 18,50 CNH na categoria “C” ou 
superior 

Servente – Laudenor de 
Souza/Água Branca – Saúde 40 01-B 01 510,00 18,50 - 

Servente de Pedreiro 40 02 01 771,01 18,50 - 
Vigilante 40 02 11 771,01 18,50 Certificado do curso de vigia 
 
1.1.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Nomenclatura C/H Ref. Vagas  
Venc.  

(R$) 
Taxa de 

Insc. (R$) Requisitos Especiais 

Agente de Organização Escolar 40 02 06 771,01 24,50 - 
Agente de Saneamento 40 03 03 783,76 24,50 - 
Auxiliar Administrativo 40 03 20 783,76 24,50 Conhecimentos de Informática 

Bombeiro 40 05 02 953,33 24,50 

Ter estatura mínima descalço e 
descoberto, de 1,65 m (um metro 

e sessenta e cinco) verificado 
quando da execução da prova de 

condicionamento físico; 
Tratando-se de candidato do 

sexo masculino possuir 
certificado de reservista de 1ª ou 

2ª categoria ou certificado de 
dispensa de incorporação do 
serviço militar; Se funcionário 
público, não ter respondido ou 

não estar respondendo processo 
administrativo; Possuir carteira 

nacional de habilitação categoria 
B e Curso de Brigada de 

Incêndio e Primeiros Socorros. 



 

1.1.2 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

Nomenclatura C/H Ref. Vagas  
Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc. (R$) Requisitos Especiais 

Assistente Contábil 40 05 02 953,33 34,00 Técnico em Contabilidade 
Técnico em Farmácia 40 05 01 953,33 34,00 Curso de Técnico em Farmácia 
 
1.1.3 NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU NORMAL SUPERIOR 
 

Nomenclatura C/H Ref. Vagas  
Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc. (R$) Requisitos Especiais 

Professor Coordenador Creche 40 T3-NI 02 1.837,71 39,00 
Habilitação Específica para 

Educação Infantil 
Professor Coordenador 
Educação Infantil 40 T3-NI 02 1.837,71 39,00 Habilitação Específica para 

Educação Infantil 

Professor Coordenador Ensino 
Fundamental 40 T3-NI 02 1.837,71 39,00 

Habilitação Específica para as 
séries iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano) 

Professor Creche – PEB I 24 TI-NI 12 1.059,26 39,00 Habilitação Específica para 
Educação Infantil 

Professor Ensino Fundamental 
– PEB I 24 TI-NI 09 1.059,26 39,00 

Habilitação Específica para as 
séries iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano) 
 
1.1.4 NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO  
 

Nomenclatura C/H Ref. Vagas  
Venc.  

(R$) 
Taxa de 

Insc. (R$) Requisitos Especiais 

Advogado 20 09 02 1.646,46 39,00 Registro na OAB 
Arquiteto 40 09 01 1.646,46 39,00 Registro no CREA 
Assessor de Imprensa 40 09 01 1.646,46 39,00 Comunicação Social  
Assistente Social 40 07 03 1.301,21 39,00 Registro no CRESS 
Dentista B 20 07 02 1.301,21 39,00 Registro no CRO 

Diretor de Escola 40 T4-NI 03 2.039,99 39,00 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com habilitação em 
Administração Escolar ou Pós 
Graduação em Gestão Escolar 

Enfermeiro 40 09 01 1.646,46 39,00 Registro no COREN 

Enfermeiro do Trabalho 40 09 01 1.646,46 39,00 Especialização em Enfermagem 
do Trabalho 

Engenheiro Agrônomo 40 09 01 1.646,46 39,00 Registro no CREA 
Engenheiro Civil A 20 09 01 1.646,46 39,00 Registro no CREA 
Fisioterapeuta 30 08 01 1.473,82 39,00 Registro no CREFITO 

Médico do Trabalho 20 14 01 2.514,77 39,00 
Especialização ou Pós 

Graduação em Medicina do 
Trabalho 

Médico Ginecologista 20 14 01 2.514,77 39,00 
Registro no CRM com 

Especialização em Ginecologia 

Médico Pediatra 20 14 01 2.514,77 39,00 Registro no CRM com 
Especialização em Pediatria 

Professor Coordenador 
Ciências, Física e Biologia 40 T3-NI 01 1.837,71 39,00 Licenciatura Plena em Ciências 

ou Física ou Biologia 

Professor Coordenador 
Educação Especial 40 T3-NI 01 1.837,71 39,00 

Curso Normal com 
Especialização em Educação 
Especial ou Graduação em 

Educação Especial – Habilitação 
na área de Deficiência Física e 

Mental ou Curso de Nível 
Superior em Pedagogia com 
Especialização em Educação 

Especial na área de Deficiência 
Física e Mental 

Professor Coordenador História, 
Geografia, Educação Moral e 
Cívica e Sócio Ambiental 

40 T3-NI 01 1.837,71 39,00 Licenciatura Plena em História 
ou Geografia  



 

Professor de Artes 30 TI-NI 01 1.322,83 39,00 Licenciatura Plena em Educação 
Artística 

Professor de Educação Moral e 
Cívica 30 TI-NI 01 1.322.83 39,00 Habilitação Plena em História ou 

Geografia. 

Professor de Informática 30 TI-NI 04 1.322,83 39,00 
Graduação em Tecnologia em 

Informática 

Professor de Iniciação ao Teatro 17 TI-NI 01 750,55 39,00 Licenciatura em Artes, com 
Especialização em Teatro. 

Professor de Música 30 TI-NI 01 1.322,83 39,00 Licenciatura Plena em Música 
Psicólogo 40 08 02 1.473,82 39,00 Registro no CRP 

Supervisor de Ensino 40 T4-NI 02 2.039,99 39,00 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com habilitação em 
Administração Escolar ou Pós 
Graduação em Gestão Escolar 

Vice-Diretor de Escola 40 T3-NI 03 1.837,71 39,00 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com habilitação em 
Administração Escolar ou Pós 
Graduação em Gestão Escolar 

 
1.2.     - São atribuições:  

 

AUXILIAR DE SERVIÇO BRAÇAL - Atribuições: Executar serviços de abrir valas no solo, utilizando ferramentas manuais 
apropriadas; Limpar ralos e bocas-de-Iobo; Tapar buracos; Auxiliar na pintura de sinalizações; Carregar e descarregar veículos, 
empilhando os materiais nos locais indicados; Transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas, de acordo 
com instruções recebidas; Auxiliar no plantio, poda, adubagem, pulverização de herbicidas para conservação e ornamentação de 
praças, parques e jardins; Capinar canteiros de praça, parques, jardins e demais logradouros públicos; Auxiliar na execução de 
serviços de guias e sarjetas; Preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas auxiliares em construções; Assentar tubos de 
concreto, sob supervisão, na realização de obras públicas; Auxiliar na construção de palanques, andaimes, redes de esgoto pluvial, 
caixas de redes de inspeção, bocas-de-Iobo e outras obras; Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de 
trabalho que não exijam conhecimentos especiais; Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado e 
executar outras atividades compatíveis com o cargo, determinadas pelo chefe Imediato. 
 
GARI - Atribuições: Executar trabalhos de coleta de lixo nas ruas e logradouros públicos coletando o lixo domiciliar, em residências, 
hospitais, farmácias, estabelecimentos comerciais, industriais ou de qualquer natureza, percorrendo a pé; Acompanhar o caminhão 
coletor efetivando a coleta de lixo e a depositando no coxo; Efetivar manobra mecânica de acionamento de sistema hidráulico para 
prensa e compactação do lixo recolhido; Executar coleta de galhadas e carregar e descarregar veículos na coleta de galhadas; 
Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado e executar outras atividades compatíveis com o cargo, 
determinadas pelo chefe imediato. 
 
LAVADOR E LUBRIFICADOR - Atribuições: Lavar, polir, lubrificar os veículos e máquinas da frota municipal, visando a boa 
conservação dos mesmos, entre outras tarefas correlatas. 
 
MARGARIDA PARA O DISTRITO DE PLANALTO DO SUL - Atri buições: Executar trabalhos manuais que requerem certo esforço 
físico, auxiliando na conservação de vias e logradouros públicos, praças e Jardins; Executar trabalho rotineiro de limpeza em geral 
em praças, jardins, logradouros públicos limpeza dos sanitários públicos; Varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, 
utilizando vassouras, ancinhos e outros instrumentos similares, para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito, 
empurrando carrinho de mão, varrendo e juntando o lixo; Armazenar o lixo em local determinado para futura coleta, sujeitando-se as 
intempéries do dia ou da noite; Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado e executar outras 
atividades compatíveis com o cargo, determinadas pelo chefe imediato. 
 
MECÂNICO - Atribuições: Executar tarefas relativas à regulagem, conserto, substituição de peças ou partes de veículos, máquinas 
pesadas e demais equipamentos eletromecânicos, entre outras tarefas correlatas. 
 
MOTORISTA - Atribuições: Dirigir veículos automotores de transporte de carga e passageiros, e conservá-los em perfeitas 
condições de aparência e funcionamento, entre outras tarefas correlatas. 
 
MOTORISTA PARA O DISTRITO DE PLANALTO DO SUL - Atri buições: Dirigir veículos automotores de transporte de carga e 
passageiros, e conservá-los em perfeitas condições de aparência e funcionamento, entre outras tarefas correlatas. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS, OPERADOR DE PATROL E OPERADOR  DE TRATOR AGRÍCOLA - Atribuições: Operar Patrol, 
Retro Escavadeira e Trator Agrícola, de acordo com a opção escolhida, para carregamento e descarregamento de material, roçada 
de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins, entre outras tarefas correlatas. 
 
SERVENTE – LAUDENOR DE SOUZA/ÁGUA BRANCA – SAÚDE - Atribuições: Executar trabalhos rotineiros de limpeza, em 
geral os bens que compõem o acervo do patrimônio municipal; Ajudar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios; Fazer o 
serviço de faxina em geral; Remover o pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; Limpar escadas, pisos e 
passarelas, tapetes e utensílios; Arrumar e limpar banheiros e toaletes; Lavar e encerar assoalhos; Coletar lixo dos depósitos, 
colocando-os nos recipientes apropriados; Lavar vidros, espelhos e persianas; Fazer café e, eventualmente, servi-lo; Fechar portas, 
Janelas e vias de acesso; Manter a higiene limpeza dos móveis e utensílios, equipamentos e prédios; Responsabilizar-se pela 
manutenção e conservação do equipamento utilizado e executar outras atividades compatíveis com o cargo; determinadas pelo 
chefe imediato. 
 

 
 



 

 
SERVENTE DE PEDREIRO - Atribuições: Executar serviços na conservação, recuperação e construção de prédios; Auxiliar o 
pedreiro no desempenho de todas as suas funções; Transportar materiais até os locais de execução dos serviços; Preparar massas, 
misturas e similares; Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado e executar outras atividades 
compatíveis com o cargo, determinadas pelo chefe imediato.  
 
VIGILANTE - Atribuições: Exercer vigilância, rondando as dependências e observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para 
evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança, entre outras tarefas correlatas. 
 
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - Atribuições: Controlar a movimentação dos alunos no recinto da escola e em suas 
imediações, orientando-os quanto às normas de comportamento desejável; Providenciar atendimento aos alunos em casos de 
enfermidade ou acidentes; Atender os professores em sala de aula nas solicitações de materiais escolares e nos problemas 
disciplinares ou de assistência aos alunos; Executar outras tarefas auxiliares relacionadas ao apoio administrativo técnico-
pedagógico que forem atribuídas; pela Direção; Informar a Direção da Unidade e a Coordenação sobre a conduta dos alunos e 
registrar as ocorrências; Colaborar na execução de atividades cívicas, sociais e culturais da Escola e em trabalhos curriculares 
complementares; Colaborar na divulgação de avisos e instruções de interesse da administração da Escola; Manter seu 
relacionamento profissional dentro da ética, entre outras tarefas correlatas.    
 
AGENTE DE SANEAMENTO - Atribuições: Executar trabalhos de fiscalização no campo da higiene pública sanitária, entre outras 
tarefas correlatas. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Atribuições: Executar, sob supervisão direta, tarefas simples e rotineiras de apoio administrativo e 
financeiro; Atender ao público interno e externo, prestando informações, recebendo recados e correspondência; Atender às 
chamadas telefônicas, anotando e enviando recados; Redigir e operar microcomputadores para elaborar textos de cartas, 
documentos, avisos, ofícios, tabelas e outros documentos correlatos; Preparar, receber e expedir toda a correspondência, bem 
como, dar entrada aos processos protocolando e registrando em fichas próprias; Catalogar documentos e etc; Operar máquinas 
copiadoras, fax, sistemas internos de comunicação telefônica; Exercer outras atividades semelhantes e compatíveis do mesmo grau 
de dificuldade/responsabilidade, entre outras tarefas correlatas. 
 
BOMBEIRO - Atribuições: Realizar campanhas para promover a segurança dos usuários do Balneário Municipal; Promover a 
segurança dos usuários do Balneário; Executar serviços de socorro ou salvamento; Zelar pelo bom funcionamento do espaço do 
Balneário; Manter o bom relacionamento com os usuários do Balneário e com a Administração, entre outras tarefas correlatas. 
 
ASSISTENTE CONTÁBIL - Atribuições: Executar, sob supervisão, a contabilização financeira, orçamentária e patrimonial da 
Prefeitura, entre outras tarefas correlatas. 
 
PROFESSOR COORDENADOR CRECHE - Atribuições: Organizar o setor de orientação de forma garantir a coordenação e o 
acompanhamento das atividades do corpo docente de creche e das crianças pequenas no desempenho de suas funções; Coordenar 
a execução do Plano Pedagógico, zelando pela integração do corpo docente com relação aos seus objetivos, conteúdos 
programáticos e avaliações; Participar da definição de critérios para a formação das turmas; Colaborar com a direção da escola na 
seleção de critérios para a escolha de profissionais para ministrar aula tendo como fundamento a Legislação Municipal e outras 
instâncias; Montar e executar projetos de treinamento de pessoal em serviço nas atividades de creche, cursos, reuniões de 
planejamento e assistência técnica; Preparar reuniões pedagógicas em consonância com as expectativas e necessidades do grupo; 
Analisar os planos de ensino dos professores para análises, controle e retro informação; Montar e coordenar o desenvolvimento do 
processo ensino aprendizagem, articulando um contato mais efetivo com as famílias dos alunos; Exercer outras atividades inerentes 
ao cargo em caso de solução de situações problema relacionadas na sua área de atuação – creche. 
 
PROFESSOR COORDENADOR EDUCAÇÃO INFANTIL - Atribuiçõ es: Organizar o setor de orientação de forma garantir a 
coordenação e o acompanhamento das atividades do corpo docente da Educação Infantil e das crianças pequenas no desempenho 
de suas funções; Coordenar a execução do Plano Pedagógico da Educação Infantil, zelando pela integração do corpo docente com 
relação aos seus objetivos, conteúdos programáticos e avaliações; Participar da definição de critérios para a formação das turmas; 
Controlar o desenvolvimento escolar; Colaborar com a direção da escola na seleção de critérios para a escolha de profissionais para 
ministrar aula tendo como fundamento a Legislação Municipal e outras instâncias; Montar e executar projetos de treinamento de 
pessoal em serviço, cursos, reuniões de planejamento e assistência técnica; Preparar reuniões pedagógicas em consonância com 
as expectativas e necessidades do grupo; Analisar os planos de ensino dos professores para análises, controle e retro informação; 
Montar e coordenar o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem, articulando um contato mais efetivo com as famílias dos 
alunos; Exercer outras atividades inerentes ao cargo em caso de solução de situações problema relacionadas na sua área de 
atuação – Educação Infantil. 
 
PROFESSOR COORDENADOR ENSINO FUNDAMENTAL - Atribuiç ões: Organizar o setor de orientação de forma garantir a 
coordenação e o acompanhamento das atividades do corpo docente e discente no desempenho de suas funções; Coordenar a 
execução do Plano Pedagógico, zelando pela integração do corpo docente com relação aos seus objetivos, conteúdos 
programáticos e avaliações; Participar da definição de critérios para a formação das classes; Controlar o rendimento escolar; 
Participar da elaboração dos planos de recuperação dos educandos; Colaborar com a direção da escola na seleção de critérios para 
a escolha de profissionais para ministrar aula tendo como fundamento a Legislação Municipal e outras instâncias; Montar e executar 
projetos de treinamento de pessoal em serviço, cursos, reuniões de planejamento e assistência técnica; Preparar reuniões 
pedagógicas em consonância com as expectativas e necessidades do grupo; Analisar os planos de ensino dos professores para 
análises, controle e retro informação; Montar e coordenar o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem, articulando um 
contato mais efetivo com as famílias dos alunos; Exercer outras atividades inerentes ao cargo em caso de solução de situações 
problema relacionadas na sua área de atuação – Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 
 



 

PROFESSOR CRECHE – PEB I - Atribuições: Atentar para os princípios éticos; Participar efetivamente das formações continuadas 
voltadas para atendimento da creche; Conhecer e respeitar as leis, normas e regulamentos a que esteja sujeito; Comparecer ao 
local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas atividades com eficiência, zelo e presteza; Zelar pelo bom nome 
do local de trabalho; Cumprir a jornada e ou carga horária assumida na íntegra; Dedicar-se em prol do desenvolvimento das crianças 
pequenas da unidade escolar, utilizando processos que acompanhem o progresso científico da educação; Promover e incentivar a 
participação, o diálogo e a cooperação entre as crianças, demais educadores e a comunidade em geral; Participar do processo de 
planejamento, execução e avaliação das atividades escolares bem como dos segmentos da unidade para os quais for designado; 
Registrar suas atividades programadas e os resultados em documentos próprios; Manter-se atualizados; Respeitar as crianças 
pequenas como sujeito do processo educativo, entre outras tarefas correlatas. 
 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – PEB I - Atribuições:  Atentar para os princípios éticos; Conhecer e respeitar as leis, 
normas e regulamentos a que esteja sujeito; Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas 
atividades com eficiência, zelo e presteza; Zelar pelo bom nome do local de trabalho; Cumprir a jornada e ou carga horária assumida 
na íntegra; Dedicar-se em prol do desenvolvimento dos alunos da unidade escolar, utilizando processos que acompanhem o 
progresso científico d educação; Promover e incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os alunos, demais educadores 
e a comunidade em geral; Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares bem como dos 
segmentos da unidade para os quais for designado; Registrar suas atividades programadas e os resultados em documentos 
próprios; Manter-se atualizados; Participar efetivamente das oportunidades de formação continuada; Respeitar os alunos, como 
sujeito do processo educativo, entre outras tarefas correlatas. 
 
TÉCNICO EM FARMÁCIA - Atribuições: Atuar no recebimento, triagem, armazenamento e dispensação de medicamentos e 
produtos farmacêuticos sob supervisão do farmacêutico responsável; Realizar conferência e aviamento de receitas, orientando 
pacientes quanto a utilização dos medicamentos; Auxiliar no controle de qualidade de produtos farmacêuticos; Operar o sistema de 
cadastramento de pacientes; Zelar pela manutenção e limpeza de instrumentos e do ambiente de trabalho; Identificar fundamentos 
de higiene, saneamento e profilaxia, visando promover  ações de saúde junto ao paciente;  Auxiliar com a equipe de saúde na 
prestação de primeiros socorros a vítimas de acidentes ou mal súbito, visando a manutenção da vida e a prevenção de 
complicações até a chegada do atendimento especializado; Prevenir, controlar e avaliar a contaminação por meio da utilização de 
técnicas adequadas de transporte, armazenamento, descarte de fluidos e de resíduos, assim como de limpeza e/ou desinfecção de 
ambientes e equipamentos, no intuito de se proteger e proteger o paciente contra os riscos biológicos; Identificar as técnicas de 
armazenamento e dispensação; Identificar e classificar os diversos medicamentos, as diferentes formas farmacêuticas sua 
composição e forma de administração; Identificar a correta técnica de conservação dos medicamentos, fatores intrínsecos e 
extrínsecos que alteram a conservação dos mesmos; Executar e manter a organização dos produtos recebidos, respeitando as 
peculiaridades inerentes aos medicamentos; Diferenciar nomes genéricos, comerciais e químicos de medicamentos e princípios 
ativos; Identificar as diferentes concentrações dos medicamentos; Interpretar as legislações e normas de segurança e os elementos 
básicos de prevenção de acidentes no trabalho, avaliando as condições de trabalho e as situações de risco; Avaliar e utilizar 
recursos de informática básicos sempre que necessário; Planejar sistema de cadastramento de pacientes por programas de saúde; 
Identificar situações que representem riscos ou desrespeito à integridade física, mental, moral e social dos cidadãos, selecionando 
procedimentos que possam evitá-los; IIdentificar os principais sistemas de dispensação de medicamentos, interpretando a legislação 
que regula as atividades de dispensação de produtos farmacêuticos e as determinações da vigilância sanitária e dos direitos do 
usuário; Caracterizar o processo organizacional na farmácia, relacionando os produtos; Interpretar prescrições médicas, aplicando 
as determinações legais quanto ao atendimento de prescrições, inclusive com relação a medicamentos sujeitos ao controle especial, 
dentro dos princípios técnicos e éticos; Ler e interpretar os dados constantes de bulas de medicamentos a fim de orientar os 
pacientes; Analisar perda de materiais decorrente de problemas de estocagem, de manejo e de vencimento do prazo de validade, 
buscando mecanismos para evitar tais ocorrências; Interpretar e avaliar ações dos medicamentos e aplicar técnicas de atendimento 
e orientações a pacientes; Interpretar e aplicar as normas das boas práticas de dispensação de medicamentos e outras tarefas 
correlatas.  
 
ADVOGADO - Atribuições: Prestar assistência jurídica em áreas relacionadas à aplicação de leis, decretos e regulamentos, 
examinando processos específicos, emitindo pareceres e elaborando documentos jurídicos de interesse da Prefeitura; Pesquisar, 
analisar e interpretar a legislação e regulamentos em vigor nas áreas legislativa, constitucional, fiscal e tributária, de recursos 
humanos e outras; Examinar processos específicos, emitir pareceres e elaborar documentos jurídicos pertinentes; Analisar e 
elaborar minutas de contratos, convênios, petições, contestações, réplicas, memoriais e demais documentos de natureza jurídica; 
Pesquisar jurisprudência, doutrina e analogia; Emitir parecer, de acordo com sua área de atuação, sobre assunto de sua 
especialidade; Prestar informação jurídica à Administração Municipal, quando solicitado. Acompanhar processos judiciais; Realizar 
audiência; Desempenhar outras atividades específicas da profissão de Advogado, entre outras tarefas correlatas. 
 
ARQUITETO - Atribuições: Executar atividades referentes a edificações, conjuntos arquitetônicos e monumentos, arquitetura 
paisagística e de interiores; planejamento físico, local, urbano e territorial; Estudo, planejamento, projeto e especificação; 
Assistência, assessoria e consultoria; Direção de obra e serviço técnico. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 
técnico; Desempenho de cargo e função técnica; Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica e 
extensão; Elaboração de orçamento; Padronização, mensuração e controle de qualidade; Execução de obra e serviço técnico; 
Fiscalização de obra e serviço técnico; Produção técnica e especializada; Condução de equipe de instalação, montagem, operação, 
reparo ou manutenção; Execução de instalação, montagem e reparo; Operação e manutenção de equipamento e instalação; 
Execução de desenho técnico; entre outras tarefas correlatas.  
 
ASSESSOR DE IMPRENSA - Atribuições: Zelar pela imagem da Prefeitura; Informar e promover divulgação por meio dos veículos 
de grande circulação, bem como à imprensa local, sobre as ações do governo; Oferecer pautas às redações; Responder aos órgãos 
de divulgação reclamações, sugestões, e pedidos dos leitores, ouvintes e expectadores; Auxiliar as diretorias do processo de 
divulgação de atividades perante os mais diversos setores da sociedade; Leitura dirigida aos jornais diários e de bairros; Clipping; 
Subsidiar o administrador e porta-vozes em entrevistas; Realizar arquivos de dados de imagens/jornais; Realizar cobertura e registro 
fotográfico de eventos e atividades de natureza ou de interessa institucional; Gerenciar trabalhos audiovisuais; Produzir material 
jornalístico para informativos e para divulgação e atualização do site oficial da Prefeitura Municipal; Desempenhar atividades 
correlatas inerentes ao cargo. 
 
ASSISTENTE SOCIAL - Atribuições: Planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos 
programas que atendam as necessidades e interesse da população Municipal, entre outras tarefas correlatas. 
 



 

DENTISTA B - Atribuições: Atender os escolares e a comunidade em geral, realizando tratamento curativo (restaurações, 
extrações, raspagens, curetagem subgengival e outros) e preventivo (aplicação de flúor, selantes, profilaxia e escovação diária); 
Realizar atendimentos de urgência; Encaminhar usuários para tratamentos de referência odontológica, oferecidos pelo Sistema 
Único de Saúde; Examinar os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao cirurgião dentista, utilizando instrumentais 
ou equipamentos odontológicos por via direta, para verificar patologias da boca; Identificar as afecções quanto à extensão e à 
profundidade, utilizando instrumentos especiais, radiologia ou exames complementares para estabelecer diagnósticos, prognóstico e 
plano de tratamento; Aplicar anestesias tronco-regionais, infiltrativas terminais e tópicas ou qualquer outro tipo regulamentadas pelo 
Conselho Federal de Odontologia, para promover conforto e facilitar a execução do tratamento; Efetuar remoção de tecido cariado e 
restauração dentária, utilizando instrumentos, aparelhos e materiais odontológicos adequados para restabelecer a forma e a função 
do elemento dentário; Executar a remoção mecânica da placa dental e do cálculo e tártaro supra e subgengival, utilizando-se meios 
manuais e ultrassõnicos; Realizar RX odontológico para diagnóstico de enfermidades, oferecidos pela rede  Sistema Único de 
Saúde; Proceder perícias odonto-administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados e laudos 
previstos em normas e regulamentos; Realizar exames nas escolas e na comunidade por meio tátil-visual para controle 
epidemiológico e tratamento de doenças bucais; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e 
instrumentais utilizado em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Elaborar, coordenar e executar programas 
educativos e de atendimento odontológico preventivo voltados para a comunidade; Realizar ações de educação em saúde bucal 
individual e coletiva, visando motivar e ampliar os conhecimentos sobre o assunto, bem como despertar a responsabilidade do 
indivíduo no sucesso do tratamento; Prestar orientações sobre higiene bucal e comportamento alimentar para a comunidade; 
Orientar, coordenar e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos Técnicos de Higiene Dental e pelos Auxiliares de Consultório 
Dentário; Levantar e avaliar dados sobre a saúde bucal da comunidade; Participar do planejamento das ações que visem a saúde 
bucal da população; Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 
DIRETOR DE ESCOLA - Atribuições: Organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola, coordenando a elaboração do 
Plano escolar; Organizar e administrar com propriedade todos os segmentos da Unidade; Assegurar a compatibilização do Plano 
escolar com o Plano Decenal; Representar a escola juridicamente; Assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos 
regulamentos, diretrizes e normas emanadas dos órgãos estaduais, federais e do município; Prever e organizar os recursos físicos, 
materiais humanos e financeiros para atender as necessidades da Escola a curto, médio e longo prazo; Garantir a normalidade de 
funcionamento e organização da escola; Convocar e presidir reuniões; Aplicar penalidade disciplinares a membros do corpo docente, 
discente e técnicos administrativos de acordo com a Legislação Vigente bem como as dispostas nos Regimento Interno da escola; 
Garantir o cumprimento dos períodos letivos previstos; Superintender os trabalhos da secretaria, rubricando os livros e assinando 
toda e qualquer documentação; Decidir sobre a regularização das ausências de docentes e funcionários com base na legislação 
reguladora, entre outras tarefas correlatas. 
 
ENFERMEIRO - Atribuições: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação 
para a continuidade da assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições 
legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; Executar as ações de assistência integral em todas as 
fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária, no nível de sua competência; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando 
necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na 
Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar 
a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; Supervisionar e coordenar 
ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas 
funções; entre outras tarefas correlatas. 
 
ENFERMEIRO DO TRABALHO - Atribuições: Estudar as condições de segurança e periculosidade da Prefeitura, efetuando 
observações nos locais de trabalho e discutindo-as em equipe, para identificar as necessidades no campo da segurança, higiene e 
melhoria do trabalho; Elaborar e executar planos e programas de proteção à saúde dos empregados, participando de grupos que 
realizam inquéritos sanitários, estudam as causas de absenteísmo, fazem levantamentos de doenças profissionais e lesões 
traumáticas, procedem a estudos epidemiológicos, coletam dados estatísticos de morbidade e mortalidade de trabalhadores, 
investigando possíveis relações com as atividades funcionais, para obter a continuidade operacional e aumento da produtividade; 
Executar e avaliar programas de prevenções de acidentes e de doenças profissionais ou não-profissionais, fazendo análise da 
fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho do menor e da mulher, para propiciar a preservação de 
integridade física e mental do trabalhador; Prestar primeiros Socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou doença, fazendo 
curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos e tratamentos e providenciando o posterior atendimento médico 
adequado, para atenuar consequências e proporcionar apoio e conforto ao paciente; Elaborar e executar ou supervisionar e avaliar 
as atividades de assistência de enfermagem aos trabalhadores, proporcionando-lhes atendimento ambulatorial no local de trabalho, 
controlando sinais vitais, aplicando medicamentos prescritos, curativos, instalações e teses, coletando material para exame 
laboratorial, vacinações e outros tratamentos, para reduzir o absenteísmo profissional; Organizar e administrar o setor de 
enfermagem da empresa, provendo pessoal e material necessário, treinando e supervisionando auxiliares de enfermagem do 
trabalho, atendentes e outros, para promover o atendimento adequado às necessidades de saúde do trabalhador; Treinar 
trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de trabalho, para reduzir a incidência de acidentes; 
Planejar e executar programas de educação sanitária, divulgando conhecimentos e estimulando a aquisição de hábitos sadios, para 
prevenir doenças profissionais, mantendo cadastros atualizados, a fim de preparar informes para subsídios processuais nos pedidos 
de indenização e orientar em problemas de prevenção de doenças profissionais, entre outras tarefas correlatas. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - Atribuições: Exercer as atribuições básicas do cargo referente a engenharia rural; Construções para 
fins rurais e suas instalações complementares; Irrigação e drenagem para fins agrícolas; Fitotecnia e Zootecnia; Melhoramento 
animal e vegetal; Recursos naturais renováveis; Ecologia; Agrometereologia; Defesa sanitária; Química agrícola; Alimentos; 
Tecnologia de transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); Beneficiamento e conservação dos produtos 
animais e vegetais; Zimotecnia; Agropecuária; Edafologia; Fertilizantes e corretivos; Processo de Cultura e de utilização de solo; 
Microbiologia agrícola; Biometria; Parques e jardins; Mecanização na agricultura; Implementos agrícolas; Nutrição animal; 
Agrostologia; Bromatologia e rações; Economia rural e crédito rural; Realizar atividades de nível superior que envolvam o 
assessoramento aos membros do Ministério Público em processos administrativos e judiciais oriundos de diversas áreas de atuação 
do Ministério Público, prestando informações técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias de sua área de 
formação, indicando a fundamentação técnica, métodos e parâmetros aplicados; Atuar em projetos e convênios; entre outras tarefas 
correlatas. 
 



 

ENGENHEIRO CIVIL A - Atribuições: Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil; Preparar planos e métodos de 
trabalho; Orientar a construção, a manutenção e o reparo das obras, assegurando os padrões técnicos; Fiscalizar e acompanhar as 
obras públicas em execução no município; entre outras tarefas correlatas. 
 
FISIOTERAPEUTA - Atribuições: Aplicar métodos e técnicas fisioterápicos em pacientes para obter o máximo de recuperação 
funcional dos órgãos e de tecidos lesados, entre outras tarefas correlatas. 
 
MÉDICO DO TRABALHO - Atribuições: Executar exames periódicos de todos os trabalhadores e em especial daqueles expostos a 
maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais, fazendo o exame clínico e interpretando resultados de exames 
complementares, para controlar as condições de saúde dos mesmos e assegurar a continuidade operacional e a produtividade; 
Executar exames médicos especiais em trabalhadores do sexo feminino, menores, idosos ou portadores de subanomalidades, 
fazendo anamnese, exame clínico e outros procedimentos, para detectar possíveis danos à saúde decorrentes dos trabalhos 
executados; Fazer tratamento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas da saúde, para prevenir 
consequências mais graves ao trabalhador; Avaliar, juntamente com outros profissionais, condições de insegurança, visitando 
periodicamente os locais de trabalho, para sugerir medidas destinadas a remover ou atenuar os riscos existentes; Participar, 
juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde dos trabalhadores, analisando 
em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros, para obter a redução de 
absenteísmo e a renovação da mão-de-obra, bem como para a emissão de laudos para subsidiar processos; Consultar e emitir 
laudos de perícia médica (licenças médicas) e perícia judicial; Desenvolver ações e programas que tem como objetivo principal a 
prevenção e controle de qualquer tipo de doença que possa vir afetar a comunidade; Participar das atividades de prevenção de 
acidentes, proferindo palestras, comparecendo a reuniões e assessorando em estudos e programas, para reduzir as ocorrências de 
acidentes de trabalho; Proceder aos exames médicos destinados à seleção ou orientação de candidatos, para possibilitar o 
aproveitamento dos considerados aptos; Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.  
 
MÉDICO GINECOLOGISTA - Atribuições: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica dentro de sua 
especialização; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou 
informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a 
evolução da doença; Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; Realizar 
pequenas cirurgias; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Prestar atendimento em urgências clínicas; Encaminhar pacientes 
para atendimento especializado, quando for o caso; Assessorar a elaboração e participar de campanhas educativas no campo da 
saúde pública e medicina preventiva; Proceder perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados 
e laudos previstos em normas e regulamentos; Realizar reuniões com familiares de pacientes a fim de prestar informações e 
orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Participar de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com 
grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 
Realizar diagnóstico da comunidade; Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos ou nas comunidades visando a 
divulgação de fatores de risco que favorecem a enfermidade; Acompanhar pacientes que estão em internação domiciliar; 
Encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; Promover reuniões com profissionais da área para discutir 
qual a melhor conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Levantar indicadores de saúde da comunidade para 
avaliação do impacto das ações em saúde implementadas pela equipe sobre a melhoria na saúde da população; Participar dos 
processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados a população Participar do planejamento das ações na área da saúde; 
Participar da organização dos serviços de saúde; Realizar auditorias e sindicâncias médicas; Atuar em funções cujas atividades 
referem-se à saúde e serviços sociais, ensino e pesquisa; Atuar em equipe multidisciplinar do Programa de Saúde da Família (PSF); 
Prescrever através de nomenclatura genérica conforme determinação legal;  Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua 
especialização  profissional. 
 
MÉDICO PEDIATRA - Atribuições: Prestar assistência médica dentro de sua especialidade, em postos de saúde e demais 
unidades assistenciais da Prefeitura, bem como elaborar, executar, e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública, 
entre outras tarefas correlatas, relativos à sua especialização profissional. 
 
PROFESSOR COORDENADOR CIÊNCIAS, FÍSICA E BIOLOGIA -  Atribuições: Organizar o setor de orientação de forma garantir 
a coordenação e o acompanhamento das atividades do corpo docente e discente no desempenho de suas funções; Coordenar a 
execução do Plano Pedagógico, zelando pela integração do corpo docente com relação aos seus objetivos, conteúdos 
programáticos e avaliações; Participar da definição de critérios para a formação das classes; Controlar o rendimento escolar; 
Participar da elaboração dos planos de recuperação dos educandos; Colaborar com a direção da escola na seleção de critérios para 
a escolha de profissionais para ministrar aula tendo como fundamento a Legislação  Municipal e outras instâncias; Montar e executar 
projetos de treinamento de pessoal em serviço, cursos, reuniões de planejamento e assistência técnica; Preparar reuniões 
pedagógicas em consonância com as expectativas e necessidades do grupo; Analisar os planos de ensino dos professores para 
análises, controle e retro informação; Montar e coordenar o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem, articulando um 
contato mais efetivo com as famílias dos alunos; Exercer outras atividade inerentes ao cargo em caso de solução de situações 
problema relacionadas na sua área de atuação. 
 
PROFESSOR COORDENADOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atribuiçõ es: Organizar o setor de orientação de forma garantir a 
coordenação e o acompanhamento das atividades do corpo docente e discente no desempenho de suas funções; Coordenar a 
execução do Plano Pedagógico, zelando pela integração do corpo docente com relação aos seus objetivos, conteúdos 
programáticos e avaliações; Participar da definição de critérios para a formação das classes; Controlar o rendimento escolar; 
Participar da elaboração dos planos de recuperação dos educandos; Colaborar com a direção da escola na seleção de critérios para 
a escolha de profissionais para ministrar aula tendo como fundamento a Legislação  Municipal e outras instâncias; Montar e executar 
projetos de treinamento de pessoal em serviço, cursos, reuniões de planejamento e assistência técnica; Preparar reuniões 
pedagógicas em consonância com as expectativas e necessidades do grupo; Analisar os planos de ensino dos professores para 
análises, controle e retro informação; Montar e coordenar o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem, articulando um 
contato mais efetivo com as famílias dos alunos; Exercer outras atividade inerentes ao cargo em caso de solução de situações 
problema relacionadas na sua área de atuação: Promover a formação continuada voltada para Educação Especial. 
 



 

PROFESSOR COORDENADOR HISTÓRIA, GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO  MORAL E CÍVICA E SÓCIO AMBIENTAL - Atribuições: 
Organizar o setor de orientação de forma garantir a coordenação e o acompanhamento das atividades do corpo docente e discente 
no desempenho de suas funções; Coordenar a execução do Plano Pedagógico, zelando pela integração do corpo docente com 
relação aos seus objetivos, conteúdos programáticos e avaliações; Participar da definição de critérios para a formação das classes; 
Controlar o rendimento escolar; Participar da elaboração dos planos de recuperação dos educandos; Colaborar com a direção da 
escola na seleção de critérios para a escolha de profissionais para ministrar aula tendo como fundamento a Legislação Municipal e 
outras instâncias; Montar e executar projetos de treinamento de pessoal em serviço, cursos, reuniões de planejamento e assistência 
técnica; Preparar reuniões pedagógicas em consonância com as expectativas e necessidades do grupo; Analisar os planos de 
ensino dos professores para análises, controle e retro informação; Montar e coordenar o desenvolvimento do processo ensino 
aprendizagem, articulando um contato mais efetivo com as famílias dos alunos; Exercer outras atividades inerentes ao cargo em 
caso de solução de situações problema relacionadas na sua área de atuação. 
 
PROFESSOR DE ARTES - Atribuições: Atentar para os princípios éticos; Conhecer e respeitar as leis, normas e regulamentos a 
que esteja sujeito; Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas atividades com eficiência, 
zelo e presteza; Zelar pelo bom nome do local de trabalho; Cumprir a jornada e ou carga horária assumida na íntegra; Dedicar-se em 
prol do desenvolvimento dos alunos da unidade escolar, utilizando processos que acompanhem o progresso científico d educação; 
Promover e incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os alunos, demais educadores e a comunidade em geral; 
Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares bem como dos segmentos da unidade para 
os quais for designado; Registrar suas atividades programadas e os resultados em documentos próprios; Manter-se atualizados; 
Participar efetivamente das oportunidades de formação continuada; Respeitar os alunos, como sujeito do processo educativo 
incentivando-os na percepção de que a arte é fonte de cultura; entre outras tarefas correlatas. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA - Atribuições:  Atentar para os princípios éticos; Conhecer e respeitar as leis, 
normas e regulamentos a que esteja sujeito; Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas 
atividades com eficiência, zelo e presteza; Zelar pelo bom nome do local de trabalho; Cumprir a jornada e ou carga horária assumida 
na íntegra; Dedicar-se em prol do desenvolvimento dos alunos da unidade escolar, utilizando processos que acompanhem o 
progresso científico da educação; Promover e incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os alunos, demais 
educadores e a comunidade em geral; Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares bem 
como dos segmentos da unidade para os quais for designado; Registrar suas atividades programadas e os resultados em 
documentos próprios; Manter-se atualizados; Participar efetivamente das oportunidades de formação continuada; Respeitar os 
alunos, como sujeito do processo educativo; Promover ações  para a formação da consciência cívica  e de nacionalidade,  entre 
outras tarefas correlatas. 
 
PROFESSOR DE INFORMÁTICA - Atribuições: Atentar para os princípios éticos; Conhecer e respeitar as leis, normas e 
regulamentos a que esteja sujeito; Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas atividades 
com eficiência, zelo e presteza; Zelar pelo bom nome do local de trabalho; Cumprir a jornada e ou carga horária assumida na 
íntegra; Dedicar-se em prol do desenvolvimento dos alunos da unidade escolar, utilizando processos que acompanhem o progresso 
científico d educação; Promover e incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os alunos, demais educadores e a 
comunidade em geral; Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares bem como dos 
segmentos da unidade para os quais for designado; Registrar suas atividades programadas e os resultados em documentos 
próprios; Manter-se atualizados; Participar efetivamente das oportunidades de formação continuada; Respeitar os alunos, como 
sujeito do processo educativo; Desenvolver projeto para formação continuada em informática aos docentes da unidade, bem suporte 
na manutenção dos equipamentos; entre outras tarefas correlatas. 
 
PROFESSOR DE INICIAÇÃO AO TEATRO - Atribuições: Atentar para os princípios éticos; Conhecer e respeitar as leis, normas e 
regulamentos a que esteja sujeito; Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas atividades 
com eficiência, zelo e presteza; Zelar pelo bom nome do local de trabalho; Cumprir a jornada e ou carga horária assumida na 
íntegra; Dedicar-se em prol do desenvolvimento dos alunos da unidade escolar, utilizando processos que acompanhem o progresso 
científico d educação; Promover e incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os alunos, demais educadores e a 
comunidade em geral; Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares bem como dos 
segmentos da unidade para os quais for designado; Registrar suas atividades programadas e os resultados em documentos 
próprios; Manter-se atualizados; Participar efetivamente das oportunidades de formação continuada; Respeitar os alunos, como 
sujeito do processo educativo; Demonstrar a importância da ficção na representação da realidade, entre outras tarefas correlatas. 
 
PROFESSOR DE MÚSICA - Atribuições: Atentar para os princípios éticos; Conhecer e respeitar as leis, normas e regulamentos a 
que esteja sujeito; Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas atividades com eficiência, 
zelo e presteza; Zelar pelo bom nome do local de trabalho; Cumprir a jornada e ou carga horária assumida na íntegra; Dedicar-se em 
prol do desenvolvimento dos alunos da unidade escolar, utilizando processos que acompanhem o progresso científico d educação; 
Promover e incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os alunos, demais educadores e a comunidade em geral; 
Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares bem como dos segmentos da unidade para 
os quais for designado; Registrar suas atividades programadas e os resultados em documentos próprios; Manter-se atualizados; 
Participar efetivamente das oportunidades de formação continuada; Respeitar os alunos, como sujeito do processo educativo; 
Incentivar o gosto pela música e canto coral, entre outras tarefas correlatas. 
 
PSICÓLOGO - Atribuições: Aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades nas 
áreas clínica, educacional e do trabalho, entre outras tarefas correlatas. 
 
SUPERVISOR DE ENSINO - Atribuições: Conhecer a natureza, a organização e o funcionamento: da educação escolar, suas 
relações com o contexto histórico-social e com o desenvolvimento humano; da gestão/administração do sistema escolar, seus níveis 
e modalidades de ensino; Conhecer os fundamentos e as teorias do processo de ensinar e aprender; Relacionar princípios, teorias e 
normas legais a situações reais; Identificar os impactos de diretrizes e medidas educacionais, objetivando a melhoria do padrão de 
qualidade do ensino e aprendizagem; Comunicar-se com clareza com diferentes interlocutores e em diferentes situações; Socializar 
informações e conhecimentos; Conduzir democraticamente suas práticas; Identificar criticamente a interferência das estruturas 
institucionais no cotidiano escolar; Promover o desenvolvimento da autonomia da escola e o envolvimento da comunidade escolar; 
Buscar e produzir conhecimentos relativas à formação permanente de pessoal; Compreender e valorizar o trabalho coletivo no 
exercício profissional; Ter disponibilidade de trabalhar em grupo, reconhecendo e respeitando as diferenças pessoais e as 
contribuições dos participantes, entre outras tarefas correlatas. 
 



 

VICE-DIRETOR DE ESCOLA - Atribuições: Assessorar a direção da unidade em todas as atividades desenvolvidas no âmbito da 
escola; Substituir o Diretor da Escola nos seus impedimentos legais; Responder pela unidade escolar no período que lhe for 
determinado pela direção; Acompanhar as ações do professor coordenador dando respaldo para o cumprimento das atividades 
pedagógicas. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1.  - As inscrições poderão ser feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br no período de 31 

de maio a 10 de junho de 2010 , respeitando para fins de recolhimento da taxa o horário bancário, devendo 
para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 

- Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se 
inscrever. 

- Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ , escolha o cargo, preencha todos os campos 
corretamente, clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO  e posteriormente visualizará a Declaração e 
Termo de Aceitação, em seguida clique em CONCORDO/GERAR BOLETO  para gerar o boleto para 
pagamento da taxa de inscrição;  

- Na seqüência imprima o Boleto Bancário e recolha o valor correspondente em qualquer banco ou 
instituição financeira autorizada. 

- A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, 
sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato. 

- O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento  
das inscrições , entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais 
e respeitando-se para tanto o horário da rede bancária ou instituição financeira autorizada e os autos 
atendimentos, inclusive bankline, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de não ser 
processada e recebida. 

- Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu 
CONSULTE, em seguida, selecione o Concurso correspondente à inscrição desejada, após isso 
clique em imprimir comprovante de inscrição; 

- Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Portadores de Necessidades Especiais deverão 
encaminhar via sedex o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como pedido de 
condição especial para a prova, caso necessite , até o último dia de inscrição na via original ou 
cópia reprográfica autenticada, para CONSESP, sita a Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 
17900-000 – Dracena – SP, acompanhado do respectivo Laudo Médico e explicitação do CID. 

 
2.1.1  - As inscrições via internet, também poderão ser feit as no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h,  na 

sede do Clube Taquaruçu, situado na Rua Manoel Cami lo de Carvalho, nº 31, Antigo Passeio Tico-tico, 
em Teodoro Sampaio – SP. 
 

2.1.2  - O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovado sua efetivação dentro do prazo previsto 
para inscrição. 
 

2.1.3  - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 
 

2.1.4  - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 
 

2.1.5  - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição 
efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com a CONSESP (18) 3822-6464, para verificar o ocorrido. 
 

2.1.6  - A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não 
efetivação da mesma. 
 

2.1.7  - Os candidatos poderão inscrever-se para até dois cargos, desde que haja compatibilidade de horário de 
provas, conforme dispõe o presente Edital, devendo para tanto proceder duas inscrições. 
 

2.2     - São condições para inscrição:  
 

2.2.1  - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 
 

2.2.2  - Ter até a data da posse idade mínima de 18 anos; gozar de boa saúde física e mental; estar no gozo dos 
direitos políticos e civis e, se do sexo masculino, estar quite com o serviço militar. 
 

2.2.3  - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação deverá comprovar que preenche todos os requisitos 
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga. 
 

2.2.4  - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 
 



 

2.2.5  - Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas, Operador de Patrol e Operador de Trator 
Agrícola, possuir habilitação na categoria “C” ou superior e para os candidatos aos cargos de Motorista e 
Motorista para o Distrito de Planalto do Sul  possuir habilitação na categoria “D” ou superior. O Candidato 
deve estar ciente que somente será autorizado a se submeter à prova prática se portar a carteira de 
habilitação original na categoria exigida, com validade na data da realização das mesmas, de conformidade 
com C.T.B. – Código de Trânsito Brasileiro, nenhum condutor poderá dirigir na via pública sem portar seu 
respectivo documento de habilitação na via original e da classe correspondente ao veículo dirigido.  
 

2.2.6 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado. 
 

2.3     - Se aprovado e nomeado o candidato, por ocasião da posse ou contratação deverá apresentar, além dos 
documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas 
últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, C.P.F., Prova de 
Escolaridade e Habilitação Legal , duas fotos 3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado, 
exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e demais necessários que lhe 
forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 

 
 
3. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE 

 
3.1      - As pessoas PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 

37 da Constituição Federal e pela Lei Nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os cargos em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
 

3.1.1   - Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, 
ser-lhes-á reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas existentes para cada cargo, 
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso. 

 
3.1.2   - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos demais 

concursados, com estrita observância da ordem classificatória.   
 

3.1.3   - Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 
Federal Nº 3.298/99. 

 
3.1.4   - As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 

particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário 
e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios 
previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, 
através de ficha de inscrição especial. 
 

3.1.5   - O candidato deverá encaminhar via sedex ou carta com aviso de recebimento para a  CONSESP, sita a Rua 
Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 17900-000 - Dracena - SP, até o último dia de inscrição, na via original 
ou cópia reprográfica autenticada: 

a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova. 

b) Indicar o município para o qual se inscreveu 
c) Solicitação de prova especial, se necessário. 
d) A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de qualquer providência. 

 
3.1.6   - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não encaminharem dentro 

do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
 

3.1.7   - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão 
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
 

3.1.8   - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados como 
não PNE e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 

 
3.1.9   - O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá 

impetrar recurso em favor de sua situação. 
 

3.1.10 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 

 
3.1.11 - Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial 



 

ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como 
deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de 
PNE o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo 
constar apenas na lista de classificação geral. 

 
3.1.12 - Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, esta não poderá ser argüida para justificar 

a concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 

4.   DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 
4.1     - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos para os cargos Professor Coordenador 

Creche, Professor Coordenador Educação Infantil, Profe ssor Coordenador Ensino Fundamental, 
Professor Creche – PEB I, Professor Ensino Fundamental –  PEB I, Diretor de Escola, Professor 
Coordenador Ciências, Física e Biologia, Professor C oordenador Educação Especial, Professor 
Coordenador História, Geografia, Educação Moral e Cí vica e Sócio Ambiental, Professor de Artes, 
Professor de Educação Moral e Cívica, Professor de Inf ormática, Professor de Iniciação ao Teatro, 
Professor de Música, Supervisor de Ensino e Vice-Diret or de Escola e exclusivamente de provas para os 
demais cargos. 
 

4.1.1  - A duração da prova será de 3h (três horas) , já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas, 
exceto para o cargo de ADVOGADO , cuja prova será objetiva com questões na forma de múltipla escolha e 
dissertativa na forma de produção de Peça Jurídica, cuja duração da prova será de 3h30 (três horas e trinta 
minutos) assim divididas: 2h (duas horas) para as provas objetivas de testes de múltipla escolha e 1h30 
(uma hora e trinta minutos) para a elaboração da peça. 
 

4.1.2   - Para o cargo: BOMBEIRO o Concurso Público será exclusivamente de provas e será realizado em duas 
fases, a saber: 
 
1ª FASE – Provas Objetivas (escrita) – Eliminatória e Classificatória  
2ª FASE – Teste de Aptidão Física – Eliminatória e Classificatória 
 

4.1.3  - O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de 
UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL :  
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
 

4.1.3.1- Os candidatos aos cargos de Operador de Máquinas, Operador de Patrol, Operador d e Trator Agrícola, 
Motorista e Motorista para o Distrito de Planalto do  Sul deverão portar e apresentar, por ocasião da prova 
prática, sua Carteira de Habilitação, sem restrições na categoria exigida pelo Edital e dentro do prazo de 
validade. 
 

4.1.4  - As provas objetivas (escritas)  desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 
escolha, na forma estabelecida no presente Edital. 
 

4.1.5  - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
 

4.1.6  - A prova dissertativa , para o cargo ADVOGADO  consistirá na elaboração de Peça Jurídica a ser proposta, 
com base no Conteúdo Programático constante do presente Edital. 
 

4.1.7 - A prova prática  objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato de forma teórica e por 
meio de demonstração prática das atividades inerentes ao cargo ou função, respeitando-se o conteúdo 
programático descrito no presente Edital.  
 

4.1.8  -   Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina 
calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, “WALKMAN” ou qualquer material que 
não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos “celulares” deverão ser 
desligados e deixados sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova. 
 

4.1.9  -   Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado 
pela Comissão de Concurso. 
 

4.1.10 -   O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 hora do horário previsto para o 



 

início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões 
e respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, 
que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 
 

4.1.11 - Por razões de segurança e direitos autorais, a CONSESP - Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais 
Ltda., não fornecerá exemplares do caderno de questões a candidatos ou a instituições de direito público ou 
privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público. 

  
 

5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 
NÍVEL ALFABETIZADO   
 
AUXILIAR DE SERVIÇO BRAÇAL 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  
10 10 10 SIM 

 
GARI 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  
10 10 10 SIM 

 
LAVADOR E LUBRIFICADOR 

Língua Portu guesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  
10 10 10 SIM 

 
MARGARIDA PARA O DISTRITO DE PLANALTO DO SUL 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  
10 10 10 SIM 

 
MECÂNICO 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  
10 10 10 SIM 

 
MOTORISTA e MOTORISTA PARA O DISTRITO DE PLANALTO DO SUL 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  

10 10 10 10 SIM 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS, OPERADOR DE PATROL e OPERADOR DE TRATO R AGRÍCOLA 
Conhecimentos Esp ecíficos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  

10 10 10 10 SIM 
 
SERVENTE – LAUDENOR DE SOUZA/ÁGUA BRANCA – SAÚDE 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  
10 10 10 SIM 

 
SERVENTE DE PEDREIRO 

Língua Portuguesa  Matemáti ca Conhecimentos Gerais  Prática  
10 10 10 SIM 

 
VIGILANTE 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  
10 10 10 

 
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos  Gerais  

10 10 10 10 
 
AGENTE DE SANEAMENTO 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Digitação  

10 10 10 10 SIM 
 



 

BOMBEIRO 
Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  TAF 

10 10 10 SIM 
 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
ASSISTENTE CONTÁBIL 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
TÉCNICO EM FARMÁCIA 
Conhec imentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU NORMAL SUPERIOR  
 
PROFESSOR COORDENADOR CRECHE 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Educacionais  

10 10 10 10 
 
PROFESSOR COORDENADOR EDUCAÇÃO INFANTIL 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Educacionais  

10 10 10 10 
 
PROFESSOR COORDENADOR ENSINO FUNDAMENTAL 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos  Educacionais  

10 10 10 10 
 
PROFESSOR CRECHE – PEB I 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Educacionais  

10 10 10 10 
 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – PEB I 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos  Educacionais  

10 10 10 10 
 
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO  
 
ADVOGADO 

Conhecimentos 
Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos 

Gerais 
Conhecimentos 

Básicos de Informática Peça Jurídica 

20 10 05 05 SIM 
 
ARQUITETO 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 05 05 
 
ASSESSOR DE IMPRENSA 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos de 
Informática 

20 10 05 05 
 
ASSISTENTE SOCIAL 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 05 05 
 
DENTISTA B 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 05 05 
 
DIRETOR DE ESCOLA 

Conhecimentos  
Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 

de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 



 

ENFERMEIRO 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 05 05 
 
ENFERMEIRO DO TRABALHO 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 05 05 
 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 05 05 
 

ENGENHEIRO CIVIL A 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 05 05 
 
FISIOTERAPEUTA 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 05 05 
 
MÉDICO DO TRABALHO 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Conhecimentos Gerais Saúde Pública  
20 10 10 

 
MÉDICO GINECOLOGISTA 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Conhecimentos Gerais Saúde Pública  
20 10 10 

 
MÉDICO PEDIATRA 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Conhecimentos Gerais Saúde Pública  
20 10 10 

 
PROFESSOR COORDENADOR CIÊNCIAS, FÍSICA E BIOLOGIA 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 
de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 
PROFESSOR COORDENADOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 
de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 

PROFESSOR COORDENADOR HISTÓRIA, GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA E SÓCIO AMBIENTAL 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 
de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 

PROFESSOR DE ARTES 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 
de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 
de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Conhecimentos Educacionais  

20 10 10 
 

PROFESSOR DE INICIAÇÃO AO TEATRO 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 
de Informática 

Conhecimentos 
Educacionais 

20 10 10 10 



 

PROFESSOR DE MÚSICA 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimen tos Básicos 
de Informática 

Conhecimentos 
Educacionais 

20 10 10 10 
 
PSICÓLOGO 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
SUPERVISOR DE ENSINO 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 10 10 10 
 
VICE-DIRETOR DE ESCOLA 

Conhecimentos 
Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 

de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 

 
5.1     - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média. 

 
5.2     - Serão convocados para as provas práticas para os quais prevê o Edital, candidatos aprovados e classificados 

na proporção citada abaixo, aplicando-se em caso de igualdade de notas os critérios de desempate previstos 
no presente Edital. 

 
Cargos  Nº de candidatos classificados para prova prática  

Auxiliar Administrativo 05 (cinco) vezes o número de vagas 
Auxiliar de Serviço Braçal 10 (dez) vezes o número de vagas 
Bombeiro 20 (vinte) vezes o número de vagas 
Gari 10 (dez) vezes o número de vagas 
Lavador e Lubrificador 10 (dez) vezes o número de vagas 
Margarida para o Distrito de Planalto do Sul 30 (trinta) vezes o número de vagas 
Mecânico 10 (dez) vezes o número de vagas 
Motorista 15 (quinze) vezes o número de vagas 
Motorista para o Distrito de Planalto do Sul 15 (quinze) vezes o número de vagas 
Operador de Máquinas 10 (dez) vezes o número de vagas 
Operador de Trator Agrícola 10 (dez) vezes o número de vagas 
Operador Patrol 10 (dez) vezes o número de vagas 
Servente – Laudenor de Souza/Água Branca – Saúde 10 (dez) vezes o número de vagas 
Servente de Pedreiro 10 (dez) vezes o número de vagas 

 
 

6.   DOS TÍTULOS 

 
6.1   - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos para os cargos Professor Coordenador Creche, 

Professor Coordenador Educação Infantil, Professor Coo rdenador Ensino Fundamental, Professor 
Creche – PEB I, Professor Ensino Fundamental – PEB I, Dir etor de Escola, Professor Coordenador 
Ciências, Física e Biologia, Professor Coordenador Ed ucação Especial, Professor Coordenador 
História, Geografia, Educação Moral e Cívica e Sócio  Ambiental, Professor de Artes, Professor de 
Educação Moral e Cívica, Professor de Informática, Pr ofessor de Iniciação ao Teatro, Professor de 
Música, Supervisor de Ensino e Vice-Diretor de Escola  e exclusivamente de provas para os demais 
cargos. 
 
Serão considerados os seguintes Títulos: 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

Doutorado 20 (vinte) pontos - máximo um título 
Mestrado 15 (quinze) pontos - máximo um título 
Pós-Graduação latu sensu 10 (dez) pontos - máximo um título 

 
6.1.1 - O candidato que se inscrever para mais de um cargo deverá entregar os títulos em envelopes separados, não 

sendo considerados em hipótese alguma os títulos apresentados para cargo diferente daquele descrito no 
envelope. 
 

6.2     - Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo assinatura  
e identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a conclusão do curso. 



 

 
6.3     - A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “20 (vinte) pontos”. 

 
6.4     - Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para classificação final. 

 
6.5     - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação”  e não de “aprovação”.  

 
6.6     - Os candidatos deverão apresentar na data das provas , até 30 (trinta minutos) após o encerramento das 

mesmas , em salas especialmente designadas , cópia reprográfica autenticada de eventuais títulos que 
possuam, conforme item 6.1 do presente Edital. Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer 
forma, fora do dia e horário acima determinados e estes deverão ser apresentados e entregues em envelope 
identificado com nome, cargo e número de inscrição do candidato,  conforme modelo abaixo, que após 
conferência será fechado, emitindo-se comprovante de recebimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7     - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão ser 
autenticadas ou acompanhadas do original, para serem autenticadas pelo receptor e vistadas pelo candidato. 
 

6.8     - Não haverá segunda chamada para entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do 
candidato que não os apresentou no dia e horário determinados. 
 

6.9     - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados se o 
candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 
 

6.10    - Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 365 dias corridos, contado da data da 
homologação do Concurso. 
 

6.11  - Quando o título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos para o cargo, o outro deverá ser também 
apresentado, sob pena de ser considerado como pré-requisito e não como título.  

 
 
7.   DAS NORMAS 

 
7.1     - LOCAL – DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 20 de junho de 2010 , nos horários abaixo 

descritos, em locais a serem divulgados através de Edital próprio que será afixado no local de costume da 
Prefeitura, através de jornal com circulação no município e através do site www.consesp.com.br, com 
antecedência mínima de 3 (três) dias. As provas práticas e TAF  serão realizadas em data, locais e horários a 
serem divulgados através do Edital que publicará o Resultado das provas objetivas (escritas).   

 

8h  14h 
Auxiliar de Serviço Braçal  Margarida para o Distrito de Planalto do Sul 
Gari  Motorista para o Distrito de Planalto do Sul 
Lavador e Lubrificador  Operador de Patrol 
Mecânico  Vigilante 
Motorista  Assistente Contábil 
Operador de Máquinas  Professor Coordenador Creche 
Operador de Trator Agrícola  Professor Creche – PEB I 
Servente – Laudenor de Souza/Água Branca – 
Saúde  Professor Ensino Fundamental – PEB I 

Servente de Pedreiro  Enfermeiro do Trabalho 
Agente de Organização Escolar  Engenheiro Civil A 
Agente de Saneamento  Fisioterapeuta 
Auxiliar Administrativo  Médico do Trabalho 
Bombeiro  Médico Ginecologista 
Professor Coordenador Educação Infantil  Médico Pediatra 
Professor Coordenador Ensino Fundamental  Professor Coordenador Educação Especial 
Técnico em Farmácia  Professor Coordenador História, Geografia, Educação 

Moral e Cívica E Sócio Ambiental 
Advogado  Professor de Educação Moral E Cívica 
Arquiteto  Professor de Iniciação ao Teatro 



 

Assessor de Imprensa  Professor de Música 
Assistente Social  Supervisor de Ensino 
Dentista B  Vice-Diretor de Escola 
Diretor de Escola  Professor de Informática 
Enfermeiro   
Engenheiro Agrônomo   
Professor Coordenador Ciências, Física e Biologia   
Professor de Artes   
Psicólogo   

 
7.1.1 -  Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CONSESP e a 

Prefeitura poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma 
data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e através do site 
www.consesp.com.br  
 

7.2     - Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o cartão de 
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim apenas informativo; 
 

7.3     - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão 
Examinadora do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas 
o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e 
restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da provas. 
 

7.4   - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
 

7.5   - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e os candidatos 
deverão comparecer, no mínimo 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, após o que 
os portões serão fechados não sendo permitido  a entrada de candidatos retardatários.  
 

7.6  - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso da Prefeitura, 
devendo ainda manter atualizado seu endereço. 

 
 

8.  DAS MATÉRIAS 

 
8.1     - As matérias  constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as seguintes:  

 

NÍVEL ALFABETIZADO   
 

Língua Portuguesa : Análise e interpretação de textos; Alfabeto; Formas comuns de tratamento; Plural e 
Singular; Aumentativo e Diminutivo; Feminino e Masculino; Ortografia; Tipos de frases: afirmativa, negativa, 
interrogativa e exclamativa; Substantivo; Adjetivo; Sinônimos e Antônimos; Significado das palavras; Letras 
maiúsculas/minúsculas. 
Matemática : As quatro operações; Noções de dúzia; Unidade, Dezena, Centena e Milhar; Arroba; problemas 
sobre peso, tempo, medidas de massa e área.  
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades 
Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências 
Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque 
Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
 

Conhecimentos Específicos :  
 

AUXILIAR DE SERVIÇO BRAÇAL -  (Prático)  Varrição de superfícies diversas; Noções de Segurança no 
Trabalho; Conhecimento e uso de ferramentas: enxada, foice, pé de cabra, pá, lima, vassoura, escovão, outros; 
Carregamento e descarregamento de terra, areia e entulhos em caminhões; Conservação de ferramentas 
diversas; Carregamento e empilhamento de tijolos, blocos, telhas; Uso de carriolas e similares; Abertura de 
valas com utilização de ferramentas manuais; Limpeza de veículos e máquinas; Carregamento e 
descarregamento de objetos como: madeiras, móveis, maquinários; Conhecimentos básicos de hidráulica e 
eletricidade; Hierarquia; Noções básicas de primeiros socorros. 
 

GARI - (Prático)  Noções de higiene e limpeza; Destinação do lixo; Destinação do lixo hospitalar; Equipamentos 
para a segurança e higiene; Normas de segurança; Hierarquia. 
 

LAVADOR E LUBRIFICADOR -  (Prático)  Conhecimento dos materiais utilizado, na lavagem; Lubrificantes; 
Conhecimento técnico das partes a lubrificar; Graxeiras; Óleos; Baterias; Equipamentos de segurança no 
trabalho; Produtos químicos utilizados na lavagem de automotivos; Cuidados especiais  na lavagem de 
motores; Pressão da água; Pressão do ar.  
 



 

MARGARIDA PARA O DISTRITO DE PLANALTO DO SUL  - (Prático)  Noções de higiene e limpeza; 
Destinação do lixo; Destinação do lixo hospitalar; Equipamentos para a segurança e higiene; Normas de 
segurança; Hierarquia. 
 

MECÂNICO - (Prático)  Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas; Conhecimentos da norma de 
segurança; Explosão; Óleos e lubrificantes; Motor; Transmissão; Suspensão; Ignição; Peças de reposição; 
Sistemas de medidas utilizadas para as peças, roscas e parafusos; Conhecimentos básicos da função; Noções 
de Manutenção Geral. 
 

MOTORISTA e MOTORISTA PARA O DISTRITO DE PLANALTO DO SUL -  LEGISLAÇÃO E REGRAS DE 
CIRCULAÇÃO:  Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de 
Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica 
básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 
2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR : Condução e operação veicular das diversas espécies 
compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do 
painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo; Carregamento e 
descarregamento de materiais, inclusive com basculamento. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS, OPERADOR DE PATROL e OPERADOR DE TRATO R AGRÍCOLA -  
LEGISLAÇÃO E REGRAS DE CIRCULAÇÃO:  Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de 
circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio 
Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, 
Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR:  
Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; 
Manutenção do veículo; Direção e operação veicular de máquinas leves e pesadas motorizadas e não 
motorizadas. 
 
SERVENTE – LAUDENOR DE SOUZA/ÁGUA BRANCA – SAÚDE -  (Prático)  Noções de limpeza e higiene; 
Limpeza de pisos, tapetes, móveis e objetos diversos; Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, 
vidraças e persianas; Limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos e pias; Uso e cuidado com matérias de 
limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo; Limpeza de ruas e coleta de lixo; Produtos apropriados 
para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc; Preparo e distribuição de café, chá, suco, etc; 
Pequenos reparos em instalações, mobiliários e utensílios; Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, 
laboratórios, escolas, bem como de móveis e utensílios; Vigilância de patrimônio; Serviços de protocolo e 
entrega de correspondências internas e externas. Prevenção de acidentes; Noções de segurança no trabalho; 
Noções de primeiros socorros. 
 
SERVENTE DE PEDREIRO - (Prático)  Funções; Ferramentas utilizadas; Materiais utilizados na construção; 
Normas de Segurança. 
 
VIGILANTE -  A prova versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. 
 
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
Língua Portuguesa : Fonema; Sílaba; Ortografia; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, 
preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância 
nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; 
Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado); Análise e 
Interpretação de Textos.  
Matemática : Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões 
(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras 
de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; 
Fração Algébrica; Geometria Plana.  
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades 
Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências 
Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque 
Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
 
Conhecimentos Específicos :  
 
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR -  Deveres e obrigação do inspetor de alunos; Disciplina e vigilância 
dos alunos; Hierarquia na escola; Controle e movimentação do aluno; Orientação aos alunos quanto as normas 
da Escola; Controle e movimento dos alunos nas imediações da Escola; Colaborar na instrução e divulgação 
de avisos; Observar e orientar os setores , sobre o comportamento dos alunos; Apoio aos professores; 
Colaboração nas atividades extra - classe; Primeiros socorros aos alunos; Outras tarefas auxiliares; Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Lei Estadual nº 13.541 de 07/05/2009 que dispõe sobre a proibição de fumar nas 
escolas; Telefones de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros; Noções básicas de 
computação: Conhecimento de teclado; Noções elementares do Sistema Operacional do Windows; Word e 
Excel. 
 



 

AGENTE DE SANEAMENTO  - Competências; Atribuições; SUS; Hierarquia; Noções sobre Saneamento; 
Saneamento de alimentos; Combate à poluição; Saneamento do meio; Saúde Pública - Conceito; Objetivos; 
Noções de combate ao mosquito Aedes Aegypti; Noções gerais sobre saneamento básico; Visita Domiciliar; 
Higiene; Noções básicas sobre saneamento: abastecimento de água, sistemas de esgoto, resíduos sólidos; 
Noções básicas sobre saúde pública: higiene, conservação e acondicionamento de gêneros alimentícios 
perecíveis; Normas gerais de fiscalização dos serviços públicos de saneamento e saúde; Noções básicas 
sobre saúde coletiva e preservação do meio ambiente; Noções básicas sobre doenças transmissíveis e não 
transmissíveis; Noções básicas sobre medidas de prevenção para controle de doenças transmissíveis; Noções 
básicas sobre doenças de transmissão por vetores; Noções básicas sobre medidas de prevenção para controle 
de doenças transmitidas por vetores; Conhecer nominalmente doenças de notificação obrigatória; Conhecer 
esquema básico de vacinação obrigatória no primeiro ano de vida; Código Sanitário Estadual. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO -  Ata – Ofício – Memorando – Certidão – Atestado – Declaração – Curriculum 
Vitae – Procuração – Aviso – Comunicado – Circular – Requerimento – Portaria – Edital – Decreto – Carta 
Comercial – Organograma – Fluxograma – Recebimento e Remessa de Correspondência Oficial – Impostos e 
Taxas – Siglas e Abreviaturas – Formas de Tratamento em correspondências oficiais – Tipos de 
Correspondência – Atendimento ao público –  Noções de Protocolo – Arquivo e as Técnicas de Arquivamento – 
Assiduidade – Disciplina na execução dos trabalhos – Relações Humanas no trabalho – Poderes Legislativo e 
Executivo Municipal – Leis Ordinárias e Complementares – Constituição Federal Art. 6º a 11 – Conhecimentos 
Básicos em Word for Windows e Excel – Uso do correio eletrônico e Internet. 
 
BOMBEIRO -  A prova versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.  
 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros 
Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O 
Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação 
gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: 
Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e 
Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – 
Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos 
Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – 
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA 
CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades de defeitos de um texto – Coesão 
Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
Matemática : Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação 
de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e 
imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três 
simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de 
expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; 
PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; 
Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, 
co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação 
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema 
de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades 
Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências 
Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque 
Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
 
Conhecimentos Específicos :  
 
ASSISTENTE CONTÁBIL  - Patrimônio Público; Lançamento; Receitas; Despesas; Tributos; Participação do 
Município em Tributos Estaduais e Federais; Aziendas Públicas; Bens Públicos; Estágios da receita 
orçamentária; Lei 4.320 de 17/03/1964; Contabilidade Pública; Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações: Lei 
8883/94, 9648/98 e 9854/99; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000); Noções sobre 
Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e 
Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook). 
 
TÉCNICO EM FARMÁCIA -  Noções de hierarquia; Normas de conduta; Leitura de receitas; Higiene e 
Segurança no trabalho; Ética e trabalho; Trabalho em Equipe; Qualidade na prestação de serviço; Relações 
interpessoais e atendimento ao público; Noções de organização e funcionamento de farmácia. Almoxarifado: 
controle de entrada e saída de medicamentos. Cuidados a serem observados na estocagem. Dispensação de 
medicamentos. Reconhecimento e localização dos medicamentos. Interpretação de guias dos medicamentos. 
Noções de farmacologia. Noções de classificação de medicamentos quanto à classe terapêutica; Conceitos de 
medicamento, remédio, genérico, similar; Noções de farmacotécnica. Conceitos de fórmulas farmacêuticas. 



 

Técnicas de manipulação de medicamentos alopáticos, fitoterápicos. Vidraria utilizada em laboratório de 
manipulação: reconhecimento, manuseio e lavagem. Manuseio de substâncias tóxicas e cáusticas. Pesos e 
medidas: conhecimento das unidades de massa e de volume. Balanças usadas na farmácia. Mudanças de 
estado físico dos corpos. Misturas homogêneas e heterogêneas: processos de separação. Processo de 
esterilização. Fórmula e nomenclatura de óxidos e ácidos. Descarte do lixo farmacêutico. Resoluções ANVISA 
para a área farmacêutica,Noções de saúde pública. Preparação de fórmulas. Noções de higiene e segurança, 
Portaria 344/98 – SVS/MS (12/05/1998). Noções de Anatomia e Fisiologia Humana.  
 
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO  OU NORMAL SUPERIOR  
 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros 
Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O 
Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação 
gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: 
Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e 
Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – 
Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos 
Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – 
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA 
CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades de defeitos de um texto – Coesão 
Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
Matemática : Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação 
de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e 
imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três 
simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de 
expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; 
PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; 
Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, 
co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação 
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema 
de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades 
Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências 
Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque 
Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
Conhecimentos Educacionais:  Constituição da República Federativa do Brasil - 1988: Capítulo III - Seção I - 
Da Educação - Artigos 205 a 214; Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei nº 
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Título I – Das Disposições Preliminares; Título II - Dos 
Direitos Fundamentais - Capítulos I a V, Título III – Da Prevenção; Livro II (Parte Especial) Título I ao Título V. 
 
Conhecimentos Específicos :  
 
PROFESSOR COORDENADOR CRECHE e PROFESSOR COORDENADOR EDUCAÇÃO I NFANTIL -  Idéias 
14 (Experiências de desenvolvimento de pessoal na área do ensino pré-escolar no Estado de São Paulo); 
Idéias 7 – O cotidiano da pré –escola – F.D.E. 1990; Uma Nova Metodologia de Educação Pré-Escolar – Orly 
Zucatto Mantovani de Assis – Editora Artes Médicas; Piaget para a educação pré-escolar – Constance Kamii 
Rheta Devries – Editora Artes Médicas; A criança e o número – Constance Kamii – Editora Papirus; Avaliação 
Mediadora – Jussara Hoffmann – Editora Mediação; Lei 9394/96; Convivendo com a Pré-Escola (Teoria e 
Prática da Educação Pré-Escolar) - Denise Branco de Araújo, Célia Regina Mineiro, Nancy Trindade Kozoly, 
Editora – Ática; Atividades na Pré-Escola - Idalina Ladeira Ferreira; Sarah P. Souza Caldas, Editora Saraiva; 
Pré-Escola: Uma Nova Fronteira Educacional - Paulo Nathanael Pereira de Souza, Editora – Livraria Pioneira 
São Paulo; Modelo Pedagógico para Educação Pré-Escolar - Secretaria de Estado da Educação – São Paulo, 
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas Fundação para o livro Escolar; Prática Psicomotora na Pré-
Escola - Vera Miranda Gomes, Editora Ática; Pré Escola, tempo de educar - Maria Lucia Thiessen, Ana Rosa 
Beal, Editora Ática; A Educação Pré-Escolar (Fundamentos e Didática) - Marieta Lúcia Machado Nicolau, 
Editora Ática;  Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil /Ministério da Educação e do Desporto, 
Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998 – Volumes 1, 2 e 3; A Psicologia da Criança 
– Jean Piaget e B. Inhelder – Editora Bertrand Brasil S.A. – Rio de Janeiro – RJ; Plano Escolar – caminho para 
a autonomia – Akiko Oyafuso e Eny Maia – Esxtra Publishing Comf. Ltda; Por que Planejar? Como Planejar? – 
Maximiliano Menegolla e Ilza Martins Sant’Anna – Editora Vozes; Piaget. Vygotsky. Wallon – teorias 
Psicogenéticas em discussão – Yves De La Taille – Summus Editorial Ltda; Avaliação na Pré-escola – Jussara 
Hoffmann – Editora Mediação; O Educador e a Moralidade Infantil – Uma visão construtivista – Telma Pileggi 
Vinha – Mercado de Letras Edições e Livraria Ltda – Campinas – SP; Jogos em Grupo na Educação Infantil – 
Constance Kamii e outros; Conversando sobre Educação em Valores Humanos – Marilu Martinelli – Editora 
Peirópolis; Revisitando a Pré-escola – Regina Leite Garcia – Editora Cortez; Pensamento Pedagógico 
Brasileiro – Moacir Gadotti; Aprendizagem da Linguagem Escrita – Liliana Tolchinsky Landsmann; Piaget – O 
diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio – Maria da Glória Seber; Lei Federal nº 11.274, de 06 



 

de fevereiro de 2006. Altera a redação dos artigos 29,30, 32 e 87 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de nove anos para o 
ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. 
 
PROFESSOR COORDENADOR ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSOR CRECHE – PEB I e PROFESSOR 
ENSINO FUNDAMENTAL – PEB I -  Referências Bibliográficas : Psicologia na Educação – Davis, Claudia – 
Editora Cortez; Uma Escola para o povo – Nidelcoff, Maria Tereza – Editora Brasiliense; Avaliação Mediadora – 
Hoffmann, Jussara, – Editora Mediação; Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem – Luria, A.R. Vygostky 
– SP – Ícone – EDUSP/88; Lei Federal 9.394/96; Caderno idéias 19 e 20; Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Vol. 1 a 10 – Séc. de Educação Fundamental Brasília – MEC/S; E;F; Temas Transversais e Educação – Maria 
Dolors Busquets e outros – Editora Ática; Avaliação da aprendizagem escolar – Cipriano Luckesi; A importância 
do ato de Ler – Paulo Freire – Editora Cortez; Lei n. º 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Reflexões 
sobre alfabetização – Emília Ferreiro – Editora Cortez; Ensino: as abordagens do processo – Maria da Graça 
N. Mizukami; Planejamento: Plano de Ensino-Aprendizagem e Projeto Educativo – Celso dos Santos 
Vasconcelos; A formação social da mente – L. Vygotsky – Editora Martins Fontes – SP; O educador e a 
moralidade infantil – uma visão construtivista – Telma Pileggi Vinha – Mercado de Letras edições e Livraria 
Ltda. – Campinas – SP; Educação como prática da Liberdade – Paulo Freire – Editora Paz e Terra S/A; 
Construtivismo de Piaget a Emília Ferreiro – Maria da Graça Azenha – Editora Ática; Diagnóstico e tratamento 
dos Problemas de Aprendizagem – Sara Paín – Editora Artes Médicas Sul Ltda – Porto Alegre – RS; Violência 
e Educação – Regis de Morais – Papirus Editora - (Cap. 1, 2, 3 e 4); Aprendizagem Escolar e Construção do 
Conhecimento – César Coll Salvador – Editora Artes Médicas Sul Ltda – Porto Alegre – RS; Pensamento e 
Linguagem – L. S. Vygotsky – Livraria Martins Fontes Editora Ltda – São Paulo – SP; Escola – leitura e 
produção de textos – Ana Maria Kaufman e Maria Elena Rodríguez – Editora Artes Médicas Sul Ltda – Porto 
Alegre – RS; Os sete saberes necessários à Educação do Futuro – Edgar Morin – Editora Cortez – São Paulo – 
SP; A Organização do Currículo por projetos de trabalho – Fernando Hernandez Montserrat Ventura – Editora 
Artes Médicas - (Cap. 5, 6 e 7); Repensando a Didática – Antonia Osina Lopes, Ilma Passos Alencastro Veiga 
e outros – Papirus Editora; A criança na fase inicial da escrita – a alfabetização como processo discursivo – 
Ana Luiza Bustamante Smolka – Editora Cortez; Pensamento Pedagógico Brasileiro – Moacir Gadotti; 
Aprendizagem da Linguagem Escrita – Liliana Tolchinsky Landsmann; Piaget – O diálogo com a criança e o 
desenvolvimento do raciocínio – Maria da Glória Seber; Lei Federal nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006. 
Altera a redação dos artigos 29,30, 32 e 87 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de nove anos para o ensino fundamental, 
com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. 
 
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO  
 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros 
Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O 
Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação 
gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: 
Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e 
Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – 
Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos 
Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – 
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA 
CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades de defeitos de um texto – Coesão 
Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades 
Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências 
Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque 
Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
Conhecimentos Básicos de Informática:  Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); 
Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio 
eletrônico (Outlook). 
Conhecimentos Educacionais : Constituição da República Federativa do Brasil - 1988: Capítulo III - Seção I - 
Da Educação - Artigos 205 a 214; Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei nº 
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Título I - Das Disposições Preliminares; Título II - Dos Direitos 
Fundamentais - Capítulos I a V, Título III - Da Prevenção; Livro II (Parte Especial) Título I ao Título V 
Conhecimentos Gerais Saúde Pública : Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República 
Federativa do Brasil – 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. Código de Ética Médica. Atualidades sobre 
Saúde Pública e Medicina Geral. Saúde Pública. Medicina Social e Preventiva. Código de Processo Ético.  
 
Conhecimentos Específicos:   
 
ADVOGADO -  DIREITO CONSTITUCIONAL : Princípios Fundamentais; Direitos e Garantias Fundamentais; 



 

Organização do Estado; Organização dos Poderes; Defesa do Estado e das Instituições Democráticas; 
Tributação e Orçamento; Ordem Econômica e Financeira e Ordem Social. DIREITO CIVIL: Das pessoas 
naturais; das pessoas jurídicas; do domicílio; das diferentes classes de bens; Fatos, atos e negócios jurídicos; 
Prescrição e Decadência; Das Obrigações; Dos Contratos em Geral; dos Atos Unilaterais; Dos Títulos de 
Crédito; Da Responsabilidade Civil; Das Preferências e Privilégios Creditórios; Do empresário; Da Sociedade 
Empresarial; Da Sociedade Personificada e Não Personificada; Do Estabelecimento Empresarial; Registro, 
Prepostos, Gerente, Escrituração; Da Posse; Dos direitos Reais, da Propriedade; Superfície; Servidão; 
Usufruto; Uso; Habitação; Direitos do Comprador; Penhor, hipoteca e anticrese; Do inventário e Partilha. 
DIREITO PENAL : Crimes Fiscais e Crimes praticados por funcionários públicos, Punibilidade em Matéria 
Tributária. PROCESSO CIVIL: Partes e Procuradores, Todos os tipos de intervenção de terceiros; 
Competências; Perícias, Prazos; Citações, Intimações, Valor da Causa, Formação e Extinção do processo, 
Procedimento sumário, Procedimento ordinário; Recursos (todos); Medidas Cautelares; Reintegração de 
Posse, Prestação de Contas, Ações Possessórias; Nunciação de Obra Nova, Usucapião; Divisão de 
Demarcação do solo; Herança Jacente; Prescrição e Decadência. DIREITO TRIBUTÁRIO – Fato Gerador, 
Base de Cálculo, Imunidade, Isenção, Fontes e princípios do direito tributário, impostos federais, estaduais e 
municipais, taxas, contribuições de melhoria, obrigação tributária; Desconsideração da pessoa jurídica, 
Prescrição e Decadência. DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios Administrativos, Contratos Administrativos, 
Responsabilidade Civil da Administração, Responsabilidade dos Servidores; Administração Pública: Estrutura, 
Atividade, Fins e Poderes; Serviços e Servidores Públicos; Intervenção na Propriedade e do Domínio 
Econômico; Controle da Administração; Organização Administrativa; Licitações e Pregão Eletrônico; DIREITO 
DO CONSUMIDOR: Proteção Contratual, Responsabilidade Civil; Ações Coletivas, Sanções Administrativas e 
Responsabilidade Penal, Prescrição e Decadência. DIREITO DO TRABALHO: Contrato de Trabalho e 
anotações na CTPS, Horas extras, Rescisão e Despedida Indireta; Verbas Rescisórias e Indenizatórias; Dano 
Moral e Assédio Moral; Identificação profissional; duração do trabalho; contrato individual de trabalho; 
Organização Sindical; Justiça e processo do trabalho; Adicionais; Fontes e princípios do Direito do Trabalho, 
Prescrição e Decadência, Estágio e Aprendizado. ADVOCACIA : Estatuto do Advogado e Código de Ética e 
Disciplina. GERAL : Improbidade Administrativa, Ação Popular; Ação Civil Pública, Estatuto da Cidade; 
Mandado de Segurança, Recuperação de Empresas, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, 
Habeas Corpus, Lei de Responsabilidade Fiscal e Interesses Difusos e Coletivos, Execução Fiscal e 
Legislação Específica de cada assunto. 
 
ARQUITETO - O mundo antigo (Egito); Arquitetura Grega; Arquitetura Romana; Arquitetura Gótica; Arquitetura 
Renascentista; Arquitetura Barroca; Arquitetura Neoclássica; Arquitetura e a Primeira Revolução Industrial; 
Arquitetura e a Segunda Revolução Industrial; Renovação e Inovações da Arquitetura do século XIX; 
Movimentos internacionais do século XX; A Arquitetura de: Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Vilanova Antigas, 
Lúcio Costa; Arquitetura Contemporânea; Acondicionamento térmico natural aplicado na Arquitetura; Alicerces, 
Madeiramento e Cobertura; Instalação hidráulica e elétrica. 
 
ASSESSOR DE IMPRENSA -  Os meios de comunicação: Rádio, Jornais, Cinemas, Revistas, Televisão, 
Internet; Os meios de comunicação e a sociedade; Os meios de comunicação e o seu ambiente social e 
econômico; Os meios de comunicação e o seu ambiente intelectual; As funções sociais do meio de 
comunicação; O Jornalismo; O profissional do Jornalismo; A história do Jornalismo; O vocabulário jornalístico; 
Direito e Responsabilidade Profissional; Ética Profissional; O poder de comunicação; Lei de Imprensa; 
Técnicas de redação; Entrevistas: abordagens – conhecimentos técnicos; Público alvo.  
 
ASSISTENTE SOCIAL -  Sugestões Bibliográficas:  IAMAMOTO, Marilda Villela/ CARVALHO, Raul de – 
Relações Sociais e Serviço Social no Brasil; NETO, José Paulo – Capitalismo Monopolista e Serviço Social – 
Ed. Cortez; IAMAMOTO, Marilda Villela – Serviço Social na Contemporaneidade - Trabalho e Formação 
Profissional; MAGALHÃES, Selma Marques – Avaliação e Linguagem - Relatórios, Laudos e Pareceres; 
ACOSTA, Ana Rojas/ VITALE, Maria Amália Faller – Família - Redes, Laços e Políticas Públicas; IAMAMOTO, 
Marilda Villela – Seviço Social em Tempo de Capital Fetiche; VASCONCELOS, Ana Maria de – Prática do 
Serviço Social, A – Cotidiano, Formação e Alternativas na Área da Saúde; BRAGA, Lea/ CABRAL, Maria do 
Socorro Reis – Serviço Social na Previdência; PEREIRA, Potyara – Política Social temas e questões; 
GUERRA, Iolanda D. – Instrumentalidade do Serviço Social – 6ª edição; BARROSO, Maria Lúcia – Ética – 
Fundamentos sócio-históricos; BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho – Economia Solidária como Política 
Pública, uma tendência de geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil; COUTO, Berenice Rojas – 
Direito Social e Assistência Social na sociedade brasileira: uma equação possível?; BISNETO, José Augusto – 
Serviço Social e Saúde Mental, uma análise institucional da prática; PONTES, Reinaldo Nobre – Mediação e 
Serviço Social; Revista Serviço Social e Sociedade nº 56 – Assistência Social e Sociedade Civil – Ed. Cortez; 
Revista Serviço Social e Sociedade nº 57 – Temas Contemporâneos – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e 
Sociedade nº 63 – O enfrentamento da pobreza em questão – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade 
nº 71 – Especial Família – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 86 – Espaço Público e Direitos 
Sociais – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 93 – Trabalho e Trabalhadores – Ed. Cortez; 
Revista Serviço Social e Sociedade nº 95 – Especial “Serviço Social: Memória e História” – Ed. Cortez; Revista 
Serviço Social e Sociedade nº 96 – Memória do Serviço Social. Políticas Públicas – Ed. Cortez; Revista Serviço 
Social e Sociedade nº 97 – Serviço Social, História e Trabalho – Ed. Cortez; Revista Serviço Social e 
Sociedade nº 98 – Mundialização do Capital e Serviço Social – Ed. Cortez; PEIXOTO, Clarice 
Ehlers/CLAVAIROLLE, Francoise – Envelhecimento, políticas sociais e novas tecnologias – Rio de Janeiro: 
editora FGV, 2005; Lei nº 8.069 de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 8.742/93 – Lei 
Orgânica da Assistência Social; NOB / SUAS; NOB-RH / SUAS; Lei nº 7.853 – Dispõe sobre o apoio a pessoa 



 

portadora de deficiência; Código de Ética Profissional; Lei nº 8.662/93 – Regulamenta a Profissão de 
Assistente Social; Constituição Federal (Os Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, 
Da Previdência Social, Da Assistência Social, Da Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, 
do Adolescente e do Idoso); Lei nº 9.394 de 20/07/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Lei nº 10.741 
de 01/10/2003 – Estatuto do Idoso; Decreto nº 6.214 de 26/09/2007 – Regulamenta o Benefício da Prestação 
Continuada; Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes; Lei nº 8.080 de 19/09/1990 – Lei 
Orgânica da saúde; NOB/SUS 
 
DENTISTA B -  Odontopediatria; Dentística; Cirurgia e Traumatologia; Odonto Social e Preventiva; Ortodontia; 
Preventiva; Farmacologia; Periodontia; Endodontia; Prótese; Radiologia; Semiologia; Saúde Coletiva; 
Atualidades sobre Saúde Pública; Atualidades sobre Odontologia Geral; Atualidades sobre intervenção 
odontológica à gestante e ao idoso. 
 
DIRETOR DE ESCOLA - Administração escolar e transformação social. A crise do capitalismo e a passagem 
da teoria da Administração à Sociologia das organizações complexas; O papel do Diretor na Administração 
Escolar; As teorias da educação e os problemas da marginalidade; Participação da comunidade na gestão 
Democrática da Escola Pública; O Planejamento Educacional e a Prática dos Educadores; Cidadania – o que 
as escolas e os jovens estão fazendo por ela; A indisciplina na sala de aula; Avaliação escolar e seus 
problemas; A criança enquanto ser em transformação. Concepções de desenvolvimento: correntes teóricas e 
repercussões na escola; A Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem; Planejamento e Currículo na 
escola; Estatuto da criança e do adolescente; Deliberação C.E.E. 11/96; Lei Federal nº 9394/96 (L.D.B.); 
Parâmetros curriculares Nacionais; Modernidade e Educação.  BIBLIOGRAFIA: Administração Escolar – 
Introdução Crítica – PARO, Vitor Henrique – Ed. Cortez; O papel do Diretor na Administração Escolar – 
ALONSO, Myrtes – Ed. da Universidade Católica – DIFEL/ Difusão Editorial S. A; Burocracia e Ideologia – 
Maurício Tragtenberg – Ed. Ática;Psicologia na Educação – DAVIS, Cláudia – Ed. Cortez; Caderno Idéias 12; 
Caderno Idéias 15; Uma Escola para o povo – NIDELCOFF, Maria Teresa – Editora Brasiliense; Avaliação – 
Mito e Desafio – HOFFMANN, Jussara – A Escola e a Compreensão da Realidade - NIDELCOFF, Maria 
Teresa – Editora Brasiliense; Escola e Democracia – SAVIANI, Demerval – Ed. Cortez; Planejamento de 
Ensino e Avaliação – TURRA, Clódia Maria Godoy e outros – Ed. Meridional EMMA; Revista Educação nº 
193,198 e 200 de 1.997; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei 9394/96; Deliberação C.E.E. 11/96; 
Parâmetros Curriculares Nacionais; A Pedagogia das Competências – autonomia ou adaptação? – Marise 
Nogueira Ramos – Editora Cortez; Planejamento – Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político 
Pedagógico – Celso dos Santos Vasconcelos; Escola e Violência – Maria da Consolação Lucinda e outros 
DP&A Editora – Rio de Janeiro; Novas Competências para Ensinar – Philippe Perrenoud – Artmed Editora – 
Porto Alegre – RS; Gestão Democrática da Educação: atuais tendências, novos desafios – Naura S. Carapeto 
Ferreira – Editora Cortez; Disciplina, limite na medida certa – Içami Tiba – Editora Gente – São Paulo (Parte 2 – 
Cap. 1, 2, 3 e 4); Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro – Edgar Morin – Editora Cortez; Gestão 
Democrática na Escola – Dinair Leal da Hora – Papirus Editora – Campinas – SP. 
 
ENFERMEIRO - Enfermagem Geral:  Técnicas Básicas – SSVV, higienização, administração de 
medicamentos, preparação para exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética 
Profissional/Legislação:  Comportamento Social e de Trabalho, sigilo profissional, direitos e deveres do 
Enfermeiro, Código de Ética do Profissional Enfermeiro. Enfermagem em Saúde Pública:  Programas de 
Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, 
doenças de notificação compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Enfermagem Hospitalar:  
Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de material, esterilização e desinfecção, 
infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência:  PCR, choque, hemorragias, ferimentos, afogamento, 
sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras, desmaio, crise 
convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, politraumatismo. 
Pediatria:  Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, alimentação, 
patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em Enfermagem. 
 
ENFERMEIRO DO TRABALHO -  Técnicas Básicas de Enfermagem:  sinais vitais, administração de 
medicações, técnicas de curativo, inalação, higienização, oxigenoterapia, coleta de material para exames, 
utilização de maleta de emergência. Orientação sobre exames admissionais, periódicos e demissionais:  
PCMSO (Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional), PCA (Programa de Conservação Auditiva). 
Ética Profissional:  Código de Ética de Enfermagem, Direitos e Deveres do Paciente. Assistência de 
Enfermagem em:  Doenças Transmissíveis, Vacinação, Doenças de Notificação Compulsória, Diabetes, 
Hipertensão, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Dependência Química (álcool, droga, tabaco, 
benzodiazepínicos), Gestação e trabalho de parto. Doenças Ocupacionais (relacionadas ao trabalho); 
Primeiros Socorros em:  Fraturas e ferimentos, Hemorragias, Queimaduras, paradas Cardíacas, respiratória e 
cardiorespiratória, Choque elétrico, Choque hipovolêmico, Crises convulsivas e histéricas, Envenenamentos e 
intoxicações, Acidentes pelo calor e pelo frio, Sufocamento, Politraumatismo. Atualidades em Saúde do 
Trabalhador; Constituição Federal – Artigos 30, 198  e 200; Lei nº 808 de 19/09/2002; Portaria nº 
11.172/GM de 15/06/2004; Portaria nº 2.437/GM de 07 /12/2005; Ações de Saúde a serem desenvolvidas 
no campo de trabalho. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - 01.  Produção Vegetal:  Conhecimentos básicos sobre práticas culturais, 
pragas, doenças e tratamento Fitossanitário das seguintes explorações: café, algodão, cana-de-açúcar, 
seringueira, citrus, fruticultura tropical, milho, feijão, amendoim, soja, arroz, mandioca, etc...  02.  Extensão 



 

Rural:  Conceitos; Linhas de extensão rural; Elementos essenciais de diagnóstico para fins de programas, 
desenvolvimento e trabalho em microbacias hidrográficas; Noções de comunicação rural.   03.  Preservação 
de Recursos Naturais: Silvicultura e arborização urbana; Manejo da água: irrigação e drenagem; Solo: 
gênese, classificação, capacidade de uso, práticas de conservação, erosão e seu controle; Mecanização 
Agrícola; Fertilidade do solo; Calagem e Adubação.  04.  Sócio Econômico: Crédito Rural: Legislação, 
classificação do crédito rural; Seguro Rural no Estado de São Paulo: Cultura segurada, sistema indenizatório, 
taxas de prêmio e perícias. 05.  Produção, preparo e conservação de sementes e m udas: Conceitos de 
sementes e mudas; Características das sementes; Produção de sementes genéticas, básicas e certificadas; 
Análise de sementes; Propagação vegetativa. 06.  Produção Animal: Bovinocultura de corte e leite; Formação 
e manejo de pastagens: Fenação e Ensilagem.  07.  Horticultura. 
 
ENGENHEIRO CIVIL A -  Desenho Técnico; Topografia; Probabilidade e Estatística; Resistência dos Materiais; 
Estática das Estruturas; Materiais de Construção Civil; Estrutura Metálica e de Madeira; Arquitetura e 
Urbanismo; Geologia; Transporte; Estradas; Hidrologia; Estruturas de Concreto Armado; Mecânica dos solos; 
Concreto Protendido; Fundações; Saneamento Básico; Pontes; Projeto e Construções de Edifícios; Hidrovias e 
Portos; Instalações Hidráulicas e Sanitárias; Instalações Elétricas; Auto Cad. 
 
FISIOTERAPEUTA - Anatomia; Fisiologia; Neurologia; Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia; 
Cinesioterapia; Fisioterapia aplicada à Neurologia - Infantil – Adulto; Fisioterapia aplicada à Ortopedia e 
Traumatologia; Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia; Fisioterapia aplicada à Pneumologia. 
 
MÉDICO DO TRABALHO -  Os efeitos da Ocupação sobre a Saúde: Venenos industriais: metais; Venenos 
industriais: compostos carbônicos; Venenos industriais: gases; Doenças Pulmonares; Doença da Pele; Câncer 
Ocupacional; Acidentes Físicos; Doenças infecciosas; Acidentes e traumatismos; Controle de Acidentes 
Ocupacionais; Os efeitos do trabalho sobre saúde; Serviços de Saúde Ocupacional; P. C. M. S. O.; L. E. R. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA -  Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. 
Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. 
Puberdade Fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções 
menstruais. Doenças sexualmente transmissíveis. Citogenética. Disminorréia. Tensão pré-menstrual. 
Dispotopias genitais. Processos Inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência 
urinário na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e 
malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da 
vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia 
ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias Ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento 
genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias estados hiperandrogênicos. Estados 
hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. 
Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo 
do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Bacia 
obstétrica. Relações Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos 
psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. 
Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos 
plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo 
gravídico-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. 
Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade. 
Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médico-legais em toco-ginecologia. 
Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal. Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. 
Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas 
sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos 
ético-legais da prática obstétrica. 
 
MÉDICO PEDIATRA -  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 cardio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, 
Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespiratória. 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, 
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. 
Meningoencegalires 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. 
 
PROFESSOR COORDENADOR CIÊNCIAS, FÍSICA E BIOLOGIA -  Ecologia:  populações comunidades e 
ecossistemas; energia nos ecossistemas; cadeias e teias alimentares; pirâmides ecológicas; relações 



 

ecológicas, ciclos dos nutrientes; formações fitogeográficas do Brasil. Seres vivos:  classificação dos seres 
vivos; evolução; principais grupos de animais e plantas, sua classificação, morfologia e fisiologia; 
características gerais dos reinos fungi; protista e monera; Citologia e genética:  Tipos de células; estrutura da 
célula; membrana plasmática; citoplasma e organelas celulares; o núcleo celular e o material genético; herança 
mendeliana; grupos sangüíneos; Mecânica:  grandezas físicas, MRU (movimento retilíneo uniforme) e MRUV 
(movimento retilíneo uniformemente variado); forças; peso, massa e gravidade; pressão; astronomia. Óptica, 
ondulatória e termologia:  a luz; lentes e espelhos; refração e reflexão; o som, propagação do som; 
características das ondas sonoras; calor e temperatura; transferência de calor; isolantes térmicos; dilatação dos 
corpos; Eletricidade e magnetismo:  cargas elétricas; eletrização dos corpos; tensão, corrente, potencia e 
resistividade elétrica; circuitos elétricos; associação de resistores; imãs e bobinas. Química:  matéria; 
conservação da matéria; fenômenos físicos e fenômenos químicos; substância pura e mistura; substâncias 
simples e compostas; teorias atômicas; tabela periódica; elementos químicos; isótopos, isóbaros e isótonos; 
reações químicas; funções inorgânicas; Ensino de ciências:  porque ensinar ciências?; construtivismo e ensino 
de ciências; modelo de mudança conceitual; historia e filosofia da ciência; temas transversais; relações ciência-
tecnologia-sociedade-ambiente (CTSA). Parâmetros curriculares Nacionais: Terceiro e quarto  ciclos do 
ensino fundamental: Temas Transversais; Mecânica:  grandezas físicas;  sistema de medidas; vetores; 
impulso de uma força; quantidade de movimento; as leis de Newton; força centrípeta; força gravitacional; 
conservação da quantidade de movimento; força de atrito e resistência do ar; gravidade; força gravitacional; 
campo gravitacional; equilíbrio de forças; momento de uma força; equilíbrio estático; hidrostática; densidade e 
pressão; princípio de Pascal; princípio de Arquimedes; energia, trabalho e potência; energia, conservação de 
energia; trabalho; potência; Termologia:  matéria, temperatura e calor; conceito físico de temperatura; conceito 
físico de calor; variação da temperatura; mudança de estado físico; dilatação dos sólidos e líquidos; dilatação 
dos gases; máquinas térmicas; a primeira lei da termodinâmica; Óptica:  luz e visão; reflexão da luz; espelhos; 
a formação da imagem nos espelhos planos e esféricos; localização e caracterização de imagens nos espelhos 
esféricos; refração da luz; leis da refração da luz; obtenção de imagens por refração; caracterização das lentes 
esféricas delgadas e de suas imagens; reflexão total; a dualidade partícula-onda; a difração da luz; 
Ondulatória:  o som, propagação do som; características das ondas sonoras; propagação do som; movimento 
harmônico simples; molas e pêndulos simples; Eletricidade:  circuitos elétricos; transformadores de energia 
nos aparelhos; corrente elétrica; resistência elétrica; efeito Joule; associação em paralelo e em série de 
resistores e fontes; curto-circuito; a matéria; eletrização; pilhas e baterias; campo elétrico; força elétrica; tensão 
e energia potencial elétrica; eletromagnetismo; bússolas ímãs; interação magnética; campo magnético; 
eletroímã; indução magnética; a lei de Lenz ; a lei de Faraday; as usinas e a distribuição de energia elétrica; 
Biologia celular e genética:  níveis de organização em biologia; A célula; teoria celular; célula eucariótica e 
procariótica; célula animal e célula vegetal; vírus; a membrana plasmática; estrutura da membrana plasmática; 
transporte através da membrana; o citoplasma; as organelas e suas funções; metabolismo energético, 
fotossíntese; núcleo celular; DNA, biotecnologia, cromatina e cromossomos; cariótipo humano normal; a 
natureza do gene; síntese de proteínas; mutações cromossômicas e gênicas; divisão celular; gametogênese; 
embriologia humana; tecidos animais; genética mendeliana; alelos múltiplos, grupos sangüíneos, herança 
ligada ao sexo; herança quantitativa; interação gênica; linkage; mapa cromossômico, genética de populações; 
Fisiologia humana e saúde:  homeostase; o sistema nervoso; os sentidos; sistema endócrino; sistema 
músculo-esquelético; sistema cardiovascular; sistema linfático, sistema imunológico; sistema respiratório; 
sistema digestório; sistema urinário; sistema reprodutor; métodos contraceptivos; DST; principais parasitoses 
brasileiras; noções de saneamento básico; Ecologia:  populações, comunidades e ecossistemas; a energia nos 
ecossistemas; cadeias e teias alimentares; pirâmides ecológicas; relações ecológicas; ciclo dos nutrientes; 
ecologia de populações, biomas, formações fitogeográficas do Brasil; Os seres vivos:  evolução; classificação 
e evolução dos seres vivos; o sistema de cinco reinos; classificação e características dos principais grupos do 
reino animal; classificação e características dos principais grupos do reino vegetal; histologia vegetal; 
morfologia vegetal; fisiologia vegetal; o reino fungi, características e importância econômica; e o reino protista, 
classificação e características dos principais grupos; bactérias, tipos e importância econômica. 
 
PROFESSOR COORDENADOR EDUCAÇÃO ESPECIAL -  Referências Bibliográficas : Educação da criança 
excepcional — tradução — Kirk, Samuel, Gallagner — Editora Martins Fontes – 1987; Indivíduo excepcional — 
Telford, C.W. Sawrey, J. M. Zahar, 1978 — Rio de Janeiro; Diretrizes da Educação Especial — Secretaria de 
Estado da Educação — CENP 1987; Wwadswort, Barry J — Inteligência e Afetividade da Criança na Teoria de 
Piaget - Editora Pioneira — 1993; Azenha, Maria da Graça — Construtivismo — de Piaget e Emília Ferreira — 
Editora Ática — 5ª Edição 1997; Lei 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente.; Organização das Nações Unidas. Declaração dos Direitos do Deficiente, de 09 de dezembro de 
1975. SEE, São Paulo; BUENO, J. G. da S. Educação Especial. Integração / Segregação do aluno diferente. 
São Paulo, EDUC, 1993; MANTOAN, M. T. E. A integração de pessoas com deficiência: contribuições para 
uma reflexão sobre o tema. São Paulo, Memnon: editora SENAC, 1997; MARTINS, L. A.R. Educação Integrada 
do portador deficiência mental. Alguns pontos para reflexão. CIDADE, Revista Integração, ano 7, nº 16, 1996, 
p. 27 a 32.; SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. 
Considerações sobre salas de recursos para Alunos de Educação Especial. São Paulo, SE/CENP, 1992; 
Mazzotta, Marcos – Educação Escolar – comum ou especial? – Editora Pioneira; Mazzotta, Marcos – Educação 
Especial no Brasil: História e Políticas Públicas. – Editora Cortez; Carvalho, Rosita Edler Carvalho - A nova 
LDB e a Educação Especial – 4ª Edição Revisada e Atualizada – Editora WVA; Skliar, Carlos (org.) – A surdez: 
um olhar sobre as diferenças – Editora Mediação; Ferreira, Maria Elisa Caputo, Guimarães, Marly – Educação 
Inclusiva, Editora DP&A; Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases – Capítulo V (Da Educação Especial); PCN 
(Adaptações Curriculares). 
 



 

PROFESSOR COORDENADOR HISTÓRIA, GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA E SÓCIO 
AMBIENTAL -  Brasil Colonial: Pacto Colonial: Empresa açucareira, Mineração; Brasil Independente: 1º 
Reinado, 2º Reinado, Regência; Brasil Republicano: Queda do Império – República da Espada - Encilhamento 
(Rui Barbosa) - Revolução de 30 Estado Novo – Governos Militares; Oriente Antigo: Egito - Mesopotâmia - 
Palestina - Pérsia; Antigüidade Clássica:  Grécia e Roma; Feudalismo; Renascimento Cultural; Reformas 
religiosas; Revolução Industrial; Revolução Francesa; Independência dos Estados Unidos e América Latina; 
Fazer e construir a História; A América encontrada pelos europeus; Colonização: Dominação, submissão e 
resistência; A crise do Sistema  Colonial; O Brasil constituindo-se em Estado; O Brasil parece ser o café e o 
café não é o Brasil; Anos 20 / As tensões sociais transformadas em conflitos; O Brasil contemporâneo: O 
movimento da História – permanência e mudanças; Estados Nacionais, Imperialismo e Revoluções; 
Insdustrialização e urbanização; A cidade e o campo; Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação 
Fundamental (História); Os aspectos físicos do território brasileiro, seu aproveitamento econômico e o meio 
ambiente; A industrialização do Brasil e os desequilíbrios ambientais; A produção do espaço geográfico 
brasileiro, suas desigualdades e regionalização; A dinâmica populacional e urbanização brasileira; O contexto 
econômico e a cultura do estado; A nova ordem mundial e a globalização; As transformações no leste europeu; 
Os grandes blocos internacionais de poder e suas áreas de influências; A produção do espaço nos países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos; Os desafios da conservação ambiental: as interações entre sociedade e 
natureza; O ensino da Geografia no Ensino Fundamental e Médio; Geografia do Brasil: Geografia Física - A 
população brasileira - Agricultura e a pecuária - O extrativismo mineral e as fontes de energia - As atividades 
industriais; Geografia Geral: Geografia Física e Humana Geral - Geografia econômica - Os blocos econômicos 
e suas áreas de influências - O bloco norte-americano -Tratado de Livre Comércio - NAFTA - O bloco europeu - 
A comunidade européia - CEE - A bacia do Pacífico - O Japão e os Tigres Asiáticos; Geografia Política: 
Reunificação das Alemanhas - Desmembramento da Rússia e Iugoslávia; Parâmetros Curriculares Nacionais 
para Educação Fundamental (Geografia); Noções de cidadania, valores humanos, respeito, solidariedade, 
ética, moral; Ecologia; Ecossistema; Biodiversidade; Preservação Ambiental e Órgãos Públicos; Organizações 
Ambientalistas; Poluição; Desmatamento; Lixo; Coleta de Lixo; Reciclagem; Saneamento e Aterros. 
 
PROFESSOR DE ARTES - A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A História da Arte 
Arquitetônica; A Educação Musical na Escola; O Teatro; O Jogo dramático teatral na escola; Harmonia de 
cores; Geometria; Projeções Geométricas; Elementos básicos das composições artísticas (coreografias, 
teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas gramáticas articuladoras; O Ensino da Educação Artística no 
Ensino Fundamental: a metodologia do ensino da arte; o desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas 
artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser humano; 
as diferentes linguagens artísticas e a educação; Parâmetros Curriculares Nacionais - Vol. Arte. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA -  Noções de cidadania, valores humanos, respeito, 
solidariedade, ética, moral; Importância dos valores morais, culturais, religiosos, éticos; Direitos e deveres dos 
cidadãos; Uso e significado de símbolos nacionais, estaduais e municipais.  
 
PROFESSOR DE INFORMÁTICA -  Arquitetura de computadores; Conhecimentos de instalação, configuração 
e manutenção de hardware de equipamentos do tipo IBM-PC, incluindo seus periféricos; Obtenção e instalação 
de drivers de dispositivos; Conhecimentos sobre configuração, uso e administração de sistemas operacionais 
Windows (XP e Vista) e Linux; Instalação e organização de programas: direitos e licenças de programas; 
Manutenção de arquivos; Programas antivírus; Políticas de backup; Conhecimentos sobre o pacote Microsoft 
Office versão 2003: Word, Excel, Power Point e Access; Conhecimentos gerais sobre bancos de dados 
relacionais e linguagens SQL e PL/SQL; Conhecimentos sobre redes de computadores, equipamentos e 
dispositivos de rede; Internet: conceitos de sites, navegação, correio eletrônico e protocolos. 
 
PROFESSOR DE INICIAÇÃO AO TEATRO -  História do Teatro: Teatro Grego, Teatro Romano e Teatro 
Brasileiro; Prática de interpretação; Prática de maquiagem, figurino e caracterização; Composição de papel; 
Encenação; Noções de atuação para a câmera e suas linguagens; Técnicas auxiliares de dança, canto e 
conceitos teóricos; Interpretação; Expressão Corporal; Expressão Vocal; Canto; Dramatização; Mímica; 
Brincadeiras Humorísticas; Caracterização Cênica; Exercícios de improvisação; Leitura Dramática; Maquiagem; 
Técnicas de teatro de animação (fantoches). 
 
PROFESSOR DE MÚSICA - Notas musicais; Tom e semitom; Valores musicais positivos e negativos; Clave; 
Sincope; Classificação numérica dos intervalos; Escalas maiores e sustenido; Compassos simples; Compassos 
compostos; Escala cromática; - Ordem dos sustenidos  - Ordem dos Bemóis - Demais alterações; Tons 
vizinhos de Ré maior; Graus modais e tonais; Escalas com tetracóides; Acorde de 7ª; -  Forte  Piano -  Adlibitun 
- Smorzando - Sforzando - Sotto - Ritornello; Vozes masculinas; Vozes femininas; Quartetos. 
 
PSICÓLOGO - Sugestões Bibliográficas:  BRAZELTON, T. Berry [et al] - 3 a 6 anos – Momentos Decisivos 
do Desenvolvimento Infantil – Artmed; MASSIMI, Mariana - História da Psicologia Brasileira da Época Colonial 
até 1934; SKINNER, B.F. - Sobre o Behaviorismo; RAPPAPORT, Clara Regina -Temas Básicos de Psicologia; 
AMIRALIAN, Maria Lúcia T.M. - Psicologia do Excepcional - Volume 8; ZAHAR,Jorge - Freud e o Inconsciente 
– 18ª edição; ANDREY, Alberto A. Andery [et al] - Psicologia Social – O Homem em Movimento - Editora 
Brasiliense; CORDIOLI, Aristides Volpato (org) - Psicoterapias – Abordagens Atuais – Artmed; OLIVEIRA, 
Gislene de Campos - Psicomotricidade – Educação e Reeducação num Enfoque Psicopedagógico; SANTOS, 
Eduardo Ferreira - Psicoterapia Breve/ Abordagens Sistematizada de Situações de Crise - Ed. Àgora; 
GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães / GRUBITS, Sonia (orgs.) - Série Saúde Mental e Trabalho – 



 

Volumes 1, 2 e 3; KAMII, Constance / DEVRIES, Rheta - Piaget para a educação pré-escolar – Artmed; 
VYGOTSKY, L.S. - A Formação Social da Mente - Ed. Martins Fontes; PAIN, Sara - Diagnóstico e Tratamento 
dos Problemas de Aprendizagem – Artmed; RAPPORT, Clara Regina [et al] - Psicologia do Desenvolvimento - 
A Idade Pré-Escolar - Vol.3 - Ed.Pedagógica e Universitária Ltda.; RANGE, Bernard – Psicoterapia 
Comportamental e Cognitiva de Transtornos Psiquiátricos - Editorial Psy, 1998; SCHULTZ, Duane P.; 
SCHULTZ, Sydney Ellen - História da Psicologia Moderna - 8ª edição – Thomson Pioneira, 2005; 
STERNBERG, Robert J. - Psicologia Cognitiva - Artmed – 4ª Ed.; BASTOS, Antonio Virgílio Bittencourt; 
BORGES, Andrade, Jairo Eduardo; ZANELLI, José Carlos - Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil – 
Artmed; Psicologia do Medo – como lidar com temores, fobias, angústias e pânicos; HOLMES, David S. - 
Psicologia dos Transtornos Mentais – Artmed; FORGHIERI, Yolanda Cintrao - Psicologia Fenomenológica - 
Thomson Pioneira; JUNG, Carl Gustav - O Desenvolvimento da Personalidade – Ed. Vozes; SOBOLO, Lis 
Andréa Pereira (autor) - Violência Psicológica no Trabalho e Assédio Moral; SILVEIRA FILHO, Dartiu Xavier da 
(autor) - Drogas: uma compreensão psicodinâmica das farmacodependencias; WERLANG, Blanca Susana 
Guevara (org.) / AMARAL, Anna Elisa de Villemor (org) -Atualizações em métodos projetivos para avaliação 
psicológica; HALL, Calvin Springer; LINDZEY, Gardner; CAMPBELL, John B. - Teorias da Personalidade – 
Artmed; SIMÕES, Edda Augusta Quirino - Psicologia da Percepção II – Temas Básicos de Psicologia - Vol. 10 
– EPU; SERRA, Ana Maria (org. da tradução brasileira) - Fronteiras da Terapia Cognitiva; SILVA, Laura 
Belluzzo de Campos (autor) - Doença Mental Psicose Loucura: representações e práticas da equipe 
multiprofissional de um hospital; GRANDESSO, Marilene A. / BARRETO, Miriam Rivalta (organizadoras) – 
Terapia Comunitária – Tecendo Redes para a Transformação Social – Saúde, Educação e Políticas Públicas – 
Casa do Psicólogo; Psicologia e Direitos Humanos: desafios contemporâneos – Conselho Federal de 
Psicologia (autor); ADRADOS, Isabel (autora) - A Intuição do Psicólogo – Técnicas de abordagem com uso do 
Rorschach; GINGER, Serge - Gestalt – Uma terapia do contato – Summus; CUNHA, Jurema Alcides - 
Psicodiagnóstico – 5ª- edição – Artmed; SHINE, Sidney - Avaliação Psicológica e Lei: Adoção, Vitimização, 
Separação Conjugal, Danos Psíquicos e Outros Temas - Casa do Psicólogo; KNOBEL, Elias - Psicologia e 
Humanização – Assistência aos pacientes graves – Atheneu Editora; PEIXOTO, Clarice Ehlers - 
Envelhecimento, Políticas Sociais e novas tecnologias – FGV; CHEMAMA, Roland / VANDERMERSCH, 
Bernard - Dicionário de Psicanálise – Unisinos; YALOM, Irvin D. & LESZCZ, Molyn - Psicoterapia de Grupo - 5ª 
edição – Artmed; GUICHARD, Jean / HUTEAU, Michel - Psicologia da Orientação –Instituto Piaget; PRIMI, 
Ricardo (org.)/ ALMEIDA, Leandro da Silva (org.)/ CANDEIAS, Adelina (org.)/ ROAZZI, Antonio (org.) - 
Inteligência definição e Medida na Confluência de Múltiplas Concepções; ABENHAIM, Evanir / MACHADO, 
Adriana Marcondes / V. NETO, Alfredo José de / [et al] - Psicologia e Direitos Humanos: Educação Inclusiva – 
Direitos Humanos na Escola - Casa do Psicólogo; Código de Ética do Psicólogo. 
 
SUPERVISOR DE ENSINO - Educação: conceito, fins, objetivos, ensino renovado, a supervisão e o corpo 
docente; Supervisão Escolar: conceito, evolução, características, necessidade; Funções: Relações Humanas 
na Supervisão Escolar, Métodos e técnicas; Etapas da Supervisão; Setores da Supervisão: planejamento,  
comunicação,  material didático, ensino, assistência ao professor, visitas e reuniões, assistência ao educando, 
disciplina, atividades   extra   classe,   relações   com  a  comunidade,  arquivo, avaliação; Planejamento; 
Avaliação; Metodologia. MEC – Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª séries; Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069. 
BIBLIOGRAFIA: BOTH, Ivo José  - Municipalização da Educação / Editora - __; NERICI, Imideo – A 
Supervisão Escolar – Ed. Atlas; AZENHA, Maria da Graça - Construtivismo de Piaget a Emília Ferreiro. Ed. __; 
RANGEL, Mary. Supervisão Pedagógica – Um modelo. Editora Vozes.GADOTTI, Moacir – Pensamento 
Pedagógico Brasileiro. Ed. __; SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. Ed. Cortez; FREIRE, Paulo – 
Educação como prática de liberdade – Ed. __; HOFFMANN, Jussara – Avaliação – Mito de Desafio – Educação 
e Realidade.TURRA, Clódia Maria Godoy e outros – Planejamento de Ensino e Avaliação – Editora Meridional. 
EMMA; NIDELCOFF, Maria Teresa – Uma Escola para o povo- Editora Brasiliense; BUSQUETS, Maria Dolors 
e outros. Temas Transversais em Educação. Editora Ática. 
 
VICE-DIRETOR DE ESCOLA -  Administração escolar e transformação social. A crise do capitalismo e a 
passagem da teoria da Administração à Sociologia das organizações complexas; O papel do Diretor na 
Administração Escolar; As teorias da educação e os problemas da marginalidade; Participação da comunidade 
na gestão Democrática da Escola Pública; O Planejamento Educacional e a Prática dos Educadores; Cidadania 
– o que as escolas e os jovens estão fazendo por ela; A indisciplina na sala de aula; Avaliação escolar e seus 
problemas; A criança enquanto ser em transformação. Concepções de desenvolvimento: correntes teóricas e 
repercussões na escola; A Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem; Planejamento e Currículo na 
escola; Estatuto da criança e do adolescente; Deliberação C.E.E. 11/96; Lei Federal nº 9394/96 (L.D.B.); 
Parâmetros curriculares Nacionais; Modernidade e Educação.  BIBLIOGRAFIA: Administração Escolar – 
Introdução Crítica – PARO, Vitor Henrique – Ed. Cortez; O papel do Diretor na Administração Escolar – 
ALONSO, Myrtes – Ed. da Universidade Católica – DIFEL/ Difusão Editorial S. A; Burocracia e Ideologia – 
Maurício Tragtenberg – Ed. Ática;Psicologia na Educação – DAVIS, Cláudia – Ed. Cortez; Caderno Idéias 12; 
Caderno Idéias 15; Uma Escola para o povo – NIDELCOFF, Maria Teresa – Editora Brasiliense; Avaliação – 
Mito e Desafio – HOFFMANN, Jussara – A Escola e a Compreensão da Realidade - NIDELCOFF, Maria 
Teresa – Editora Brasiliense; Escola e Democracia – SAVIANI, Demerval – Ed. Cortez; Planejamento de 
Ensino e Avaliação – TURRA, Clódia Maria Godoy e outros – Ed. Meridional EMMA; Revista Educação nº 
193,198 e 200 de 1.997; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei 9394/96; Deliberação C.E.E. 11/96; 
Parâmetros Curriculares Nacionais; A Pedagogia das Competências – autonomia ou adaptação? – Marise 
Nogueira Ramos – Editora Cortez; Planejamento – Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político 
Pedagógico – Celso dos Santos Vasconcelos; Escola e Violência – Maria da Consolação Lucinda e outros 



 

DP&A Editora – Rio de Janeiro; Novas Competências para Ensinar – Philippe Perrenoud – Artmed Editora – 
Porto Alegre – RS; Gestão Democrática da Educação: atuais tendências, novos desafios – Naura S. Carapeto 
Ferreira – Editora Cortez; Disciplina, limite na medida certa – Içami Tiba – Editora Gente – São Paulo (Parte 2 – 
Cap. 1, 2, 3 e 4); Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro – Edgar Morin – Editora Cortez; Gestão 
Democrática na Escola – Dinair Leal da Hora – Papirus Editora – Campinas – SP. 

 
 

9.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
9.1    - Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os seguintes: 

 
 a -   idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 

dando-se preferência ao de idade mais elevada, considerando-se, caso necessário, o horário de 
nascimento. 

 

 b -   maior idade. 
 

9.1.1  - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 
através de sorteio. 
 

9.1.2  - O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número 
de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da 
Loteria Federal do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes 
critérios: 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente; 

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 
 
 

10.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA (1ª fase) 

 
10.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e 

classificatório. 
 

10.1.1 - A nota da prova objetiva será obtida com aplicação da fórmula abaixo: 

xNAP
TQP

NPO
100=   

 

 ONDE: 
 

 NPO  =  Nota da prova objetiva  
 

 TQP  =  Total de questões da prova  
 

 NAP  =  Número de acertos na prova  
 

10.1.2 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) 
pontos. 
 

10.1.3 - O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 
Concurso Público. 

 
 

11.  DA AVALIAÇÃO E FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA DISSERTATIVA  

 
11.1 - A prova dissertativa será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e 

classificatório. 
 

11.1.1 - Para o cargo de ADVOGADO , a prova dissertativa consistirá no desenvolvimento de uma peça jurídica 
proposta pela Comissão Organizadora, extraído do Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos 
constante no presente Edital. 
 

11.1.2 - Não há número pré-fixado de linhas para seu desenvolvimento. 
 

11.1.3 - Os candidatos poderão fazer uso de Códigos e Leis “secas”, não-comentados e sem anotações. 
 

11.1.4 - A avaliação da peça jurídica obedecerá aos seguintes critérios: 
 



 

a - Correto endereçamento – 5,00 (cinco) pontos; 
b - Adequado pólo ativo e passivo – 5,00 (cinco) pontos; 
c - Medida processual adequada – 20,00 (vinte) pontos; 
d - Fundamentação Jurídica – 20,00 (vinte) pontos; 
e - Exposição Regular – 20,00 (vinte) pontos; 
f - Terminologia Jurídica – 10,00 (dez) pontos; 
g - Gramática  – 5,00 (cinco) pontos; 
h - Concordância  – 5,00 (cinco) pontos; 
i - Conclusão Lógica  – 10,00 (dez) pontos; 
 

11.1.5 - Somente serão corrigidas as dissertativas dos candidatos aprovados na prova objetiva. 
 

11.1.6 - Será considerado aprovado na prova “Peça Jurídica” o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 
(cinqüenta) pontos. 

 
 

12. FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO (2ª fase) 

 
12.1   - A prova para o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO constará de cópia, de texto impresso, 

microcomputador, em ambiente gráfico Microsoft Windows e será aplicada por turmas, sendo os candidatos 
chamados em intervalos de 20 minutos. 
 

12.1.1 - A prova será avaliada quanto à produção e erros (números e tipos de erros cometidos na transcrição). 
 

12.1.2 - Em princípio, a nota 100 (cem) será atribuída à transcrição sem erros, em que o candidato tenha produzido 
780 (setecentos e oitenta) toques líquidos em 6 (seis) minutos, ou seja, 130 (cento e trinta) toques líquidos por 
minuto, conforme tabela. Não serão considerados eventuais toques dados como repetição do texto. 

 
TL (Toques líquidos) 

mínimo de: NOTA  TL (Toques líquidos) 
mínimo de: NOTA 

130 100,0  75 45,0 
125 95,0  70 40,0 
120 90,0  65 35,0 
115 85,0  60 30,0 
110 80,0  55 25,0 
105 75,0  50 20,0 
100 70,0  45 15,0 
95 65,0  40 10,0 
90 60,0  35 5,0 
85 55,0  Menor que 35 Zero  
80 50,0    

  
12.1.3 - Os toques líquidos serão calculados levando-se em conta, no tempo estipulado, o número de toques brutos, 

diminuindo-se os erros cometidos, segundo a fórmula: 
 

MINUTOS

ERROSTB
TL

−
=  

 
Onde: 
TL = toques líquidos por minuto 
TB = toques brutos 
ERROS = descontos por erros cometidos  
 

12.1.4 - Os toques brutos correspondem à totalização do número de toques dados pelo candidato, incluindo vírgula, 
espaços, pontos e mudanças de parágrafo. 

 
12.1.5 - Os erros serão observados, comparando-se a transcrição feita pelo candidato com o texto original, 

considerando-se erro cada uma das seguintes ocorrências: 
 
a) palavra, sinal, acento e letra saltada, trocada, invertida, omitida, duplicada; 
b) espaço desnecessário e falta de espaço; 
c) falta ou uso indevido de maiúsculas; 

• DESCONTO = 10 (DEZ) ERRO 
 
d) espaçamento desigual entre as linhas, espaçamento simples ou muito largo; 
e) tabulação desigual, falta de tabulação e colocação de tabulação onde não existe; 



 

f) tamanho da fonte (tamanho da letra) diferente de 12 (doze) 
• DESCONTO = 50 (CINQUENTA) ERROS 

 
g) o conjunto de palavras saltadas ou repetidas (cuja soma esteja entre 31 e 60 caracteres); 

• DESCONTO = 100 (CEM) ERROS 
 
 

13.  DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA (2ª fase) 

 
13.1 -  A prova prática tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e a Agilidade através de avaliação do 

desenvolvimento de tarefas propostas dentro das atribuições inerentes ao cargo. 
 

13.1.1 A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e 
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 
 

13.1.2 A Agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas, 
sendo estas extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital. 
 

13.1.3 A prova prática  será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 
"Capacidade Técnica" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale de “0” 
(zero) a “50” (cinquenta) pontos.  
 

13.1.4 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova prática 
 
 

14.  DA FORMA DE AVALIAÇÃO TAF – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (2ª Fase) 

 
14.1 - A 2ª Fase – TAF para o cargo de BOMBEIRO consistirá de provas de Aptidão Física, conforme TAF constante 

do Anexo I - Tabelas I e II. 
 

14.1.1 - O TAF – Teste de Aptidão Física será avaliado na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos cada teste e terá 
caráter eliminatório e classificatório. 
 

14.1.2 - Todos os candidatos classificados na 1ª fase, conforme item 10.1.2 e 5.2, serão submetidos ao teste de 
aptidão física conforme o seguinte conteúdo programático: 
 
 
PROVA PRÁTICA DE APTIDÃO FÍSICA:  Flexões abdominal, tipo remador (Classificatório / ambos os sexos ), 
Corrida de 50 (cinqüenta) metros (Classificatória / ambos os sexos ), corrida pedestre de 12 (doze) minutos 
(Classificatório / ambos os sexos ). 
 
PONTUAÇÃO E RESPECTIVAS NOTAS: O valor por cada ponto auferido na prova de aptidão física será 
apurado pela seguinte formula: 
 

VMP
100

VPP =  

 
ONDE:  
 
100 = nota máxima 
VPP = valor por ponto 
VMP = valor máximo de pontos 
 
 

Para essa fase os candidatos deverão levar trajes apropriados (calção, camiseta e tênis) para realizar os testes 
diversos e apresentarem junto à coordenadoria da prova, exame médico realizado no máximo (5) cinco 
dias antes do teste físico  (que ficará retido) constando aptidão para realização de exercícios com esforço 
físico. A não apresentação do exame médico considerando-o apto impedirá o candidato de se submeter aos 
testes e o mesmo será considerado eliminado do Processo Seletivo. 
 

14.1.3 - Em razão de condições climáticas ou de força maior, a critério da Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo, a Prova de Avaliação de Condicionamento Físico poderá ser adiada ou interrompida, acarretando 
novo horário e/ou data a ser estipulado e divulgado aos candidatos presentes. 
 

14.1.4 - Serão considerados aprovados na 2ª fase os candidatos que obtiverem “50%” (cinquenta por cento) do total de 
pontos nos testes. 
 

14.1.5 - A classificação final, das duas primeiras fases obedecerá à ordem decrescente resultante da média aritmética 
obtida com a soma das notas das Fases (1ª e 2ª), que não poderá ser inferior a “50” (cinquenta). 



 

15.  DO RESULTADO FINAL 

 
15.1  - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva , o resultado final será a nota 

obtida com o número de pontos auferidos na prova, acrescido dos pontos auferidos com títulos, se houver. 
 

15.2  - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e dissertativa  na forma de produção de peça 
jurídica, a nota final será a média aritmética obtida entre elas. 
 

15.3  - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e prática , a nota final será a média aritmética 
obtida com a soma das notas nas provas objetivas e práticas, cuja fórmula é a seguinte: 

2
NPPNPO

NF
+=  

 ONDE: 
 

 NF = Nota Final  
 

 NPO = Nota na Prova Objetiva  
 

 NPP = Nota na Prova Prática  
 

15.4  - A nota final para o cargo de BOMBEIRO será a média aritmética obtida com a soma das notas nas provas 
objetivas e TAF, cuja fórmula é a seguinte: 
 

2
NTAFNPO

NF
+=

 
 

 ONDE: 
 

 NF = Nota Final  
 

 NPO  =  Nota na Prova Objetiva  
 

 NTAF  =  Nota Teste de Aptidão Física  
 
 

16.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1  - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 

Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
 

16.2  - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados 
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
 

16.3  - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
 

16.4  - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de 3 (três) anos de transição, serão aceitas 
como corretas as duas normas ortográficas. 
 

16.5   - Caberá recurso à CONSESP – Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados da data da divulgação oficial do resultado de classificação em jornal com circulação local, 
excluído-se o dia da publicação para efeito de contagem do prazo, mediante requerimento a ser protocolado 
no setor competente da Prefeitura, que deverá conter o nome do candidato, RG, número de inscrição, cargo 
para o qual se inscreveu e as razões recursais. 
 

16.6   - Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por via eletrônica, devendo ser digitado ou 
datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de questões 
da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível. 
 

16.7   - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A 
Comissão examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não 
cabendo recurso adicional pelo mesmo motivo. 
 

16.8   - Após o ato de Homologação do Concurso Público, as Folhas de Respostas serão digitalizadas, podendo após 
serem incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos. 
 

16.9  - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, 



 

após o resultado final. 
 

16.10  - A validade do presente Concurso Público será de “01” (um) ano, contado da homologação final dos resultados, 
podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 
 

16.11  - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, 
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão 
chamados conforme as necessidades locais, a critério da Administração. 
 

16.11.1- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por 
médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal e apresentação de documentos legais que lhe 
forem exigidos. 
 

16.12 - Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses 
de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 
 

16.13  - Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CONSESP – 
Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 
1595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se 
verificado posteriormente à homologação o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas 
administrativas e judiciais cabível. 
 

16.13.1- Não obstante as penalidades cabíveis, a Comissão Organizadora do certame, poderá, a qualquer tempo, 
anular a inscrição, a prova ou a admissão do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou 
irregularidades na prova. 
 

16.14  - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura através de Comissão 
Fiscalizadora especialmente constituída pelo Decreto nº 1938, de 28 de maio de 2010 e CONSESP – 
Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda. através de Comissão Organizadora especialmente 
constituída pelo Decreto nº 1936 de 26 de maio de 2010. 
 

16.15  - A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de 
cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração. 
 

16.16 - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 
 

16.17  - Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.  
 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
 

Teodoro Sampaio - SP, 28 de maio de 2010. 
 
 
 

José Ademir Infante Gutierrez 
                                                                                                                                     Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO I 
TABELA “1” 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF 
FEMININO 

TESTES FAIXA ETÁRIA - PONTOS 

Abdominal tipo 

remador 
Corrida 50m Corrida 12 min 

Até 21 

anos 

De 22 a 

26 anos 

De 27 a 

31 anos 

De 32 a 

36 anos 

De 37 a 

41 anos 

De 42 ou 

mais 

de 0/9 mais de 13”00 até 1.475 zero zero zero zero zero zero 

10/11 12”76/13”00 1.476/1.500 40 45 50 55 60 65 

12/13 12”51/12”75 1.501/1.525 45 50 55 60 65 70 

14/15 12”26/12”50 1.526/1.550 50 55 60 65 70 75 

16/17 12”01/12”25 1.551/1.575 55 60 65 70 75 80 

18/19 11”76/12”00 1.576/1.600 60 65 70 75 80 85 

20/21 11”51/11”75 1.601/1.625 65 70 75 80 85 90 

22/23 11”26/11”50 1.626/1.650 70 75 80 85 90 95 

24/25 11”01/11”25 1.651/1.675 75 80 85 90 95 100 

26/27 10”76/11”00 1.676/1.700 80 85 90 95 100  

28/29 10”51/10”75 1.701/1.725 85 90 95 100   

30/31 10”26/10”50 1.726/1.750 90 95 100    

32/33 10”01/10”25 1.751/1.775 95 100     

34/35 09”75/10”00 1.776/1.800 100      

Será considerado inapto o candidato que nos testes acima obtiver pontuação inferior a 150 

 
 

TABELA “2” 
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF 

MASCULINO  
TESTES FAIXA ETÁRIA – PONTOS 

Abdominal tipo  

remador 
Corrida 50m Corrida 12 min 

Até 21 

anos 

De 22 a 

26 anos 

De 27 a 

31 anos 

De 32 a 

36 anos 

De 37 a 

41 anos 

De 42 ou 

mais 

de 0/15 mais de 11”00 até 2.050 zero zero zero Zero zero zero 

16/17 10”76/11”00 2.051/2.075 40 45 50 55 60 65 

18/19 10”51/10”75 2.076/2.100 45 50 55 60 65 70 

20/21 10”26/10”50 2.101/2.125 50 55 60 65 70 75 

22/23 10”01/10”25 2.126/2.150 55 60 65 70 75 80 

24/25 09”76/10”00 2.151/2.175 60 65 70 75 80 85 

26/27 09”51/09”75 2.176/2.200 65 70 75 80 85 90 

28/29 09”26/09”50 2.201/2.250 70 75 80 85 90 95 

30/31 09”01/09”25 2.251/2.275 75 80 85 90 95 100 

32/33 08”76/09”00 2.276/2.300 80 85 90 95 100  

34/35 08”51/08”75 2.301/2.325 85 90 95 100   

36/37 08”26/08”50 2.326/2.350 90 95 100    

38/39 08”01/08”25 2.351/2.375 95 100     

40/41 07”75/08”00 2.376/2.400 100      

Será considerado inapto o candidato que nos testes acima obtiver pontuação inferior a 150 

 
 


