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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2010 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, faz saber que fará realizar neste Município, através da empresa 
Viclam Treinamento e Comercio Ltda., no período DE 28 DE JUNHO A 28 DE JULHO DE 
2010, com supervisão da Comissão nomeada pela PORTARIA nº 270/2010, INSCRIÇÕES 
para Concurso Público para o preenchimento de cargos públicos existentes, conforme 
descrição constante do item 2 – DOS CARGOS, do presente Edital. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1   O presente Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas, de acordo com o 
constante da Tabela do item 2 – DOS CARGOS mais as que vagarem e/ou forem criadas 
durante o prazo de validade do Concurso Público, sendo que o provimento ocorrerá 
segundo o interesse do serviço e a disponibilidade orçamentária existente. 
1.2   O Concurso Público para todos os efeitos tem validade de 02 (dois) anos contados a 
partir da data de sua homologação, a qual será publicada no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, podendo ser prorrogado por igual período. 
1.3 As etapas do Concurso Público serão publicadas no jornal “Cantareira News”, no mural 
da Prefeitura de Franco da Rocha e nos sites www.francodarocha.sp.gov.br e 
www.viclamtreinamento.com.br 
1.4 É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar os Editais, 
Comunicados e demais publicações referentes a este Concurso Público através dos 
meios de comunicação determinados no item 1.3 deste edital. 
1.5   O período de validade estabelecido para este Concurso Público não gera para a 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA a obrigatoriedade de aproveitar todos 
os candidatos aprovados. A aprovação gera, para o candidato, apenas o direito à 
preferência na nomeação, dependendo da sua classificação no Concurso Público. 
1.6   Os candidatos aprovados, em todas as fases e nomeados, estarão sujeitos ao que 
dispõe as legislações federal, estaduais e municipais pertinentes e às presentes instruções 
especiais. 
 

 
2 – TABELAS DOS CARGOS 

CARGO VAGAS ESCOLARIDAE/ 
REQUISITO 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
R$ 

VALOR 
INSCRIÇÃO

Engenheiro   03 Superior em Engenharia 
Civil e registro no CREA 

40 horas 
semanais 

2.432,66 R$ 45,00 

Arquiteto  02 Superior em Arquitetura 
e registro no CREA 

40 horas 
semanais 

2.432,66 R$ 45,00 

Contador  01 Superior em Ciências  
Contábeis e registro no  
CRC 

40 horas 
semanais 

2.432,66 R$ 35,00 

Técnico em Edificação  03 Ensino Médio com Curso  
Técnico em Edificações 

40 horas 
semanais 

1.019,81 R$ 35,00 

Médico Clinico Geral  20 Superior em Medicina e  
Registro no CRM 

12 horas 
semanais 

3.117,87 R$ 45,00 

Médico Pediatra 15 Superior em Medicina 
especialização na  
área e registro no CRM 

12 horas 
semanais 

3.117,87 R$ 45,00 
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Médico Cirurgião Geral 05 Superior em Medicina 
especialização na  
área e registro no CRM 

12 horas 
semanais 

3.117,87 R$ 45,00 

Médico Infectologista 01 Superior em Medicina 
especialização na  
área e registro no CRM 

12 horas 
semanais 

3.117,87 R$ 45,00 

Auxiliar de Enfermagem  20 Ensino Médio com  
Técnico em enfermagem 
e registro no COREN 

36 horas 
semanais 

  595,35 R$ 25,00 

Auxiliar de Serviços Gerais
(Ler atentamente a  
descrição do cargo) 

 50 Alfabetizado  40 horas 
semanais 

  498,33 R$ 25,00 

Procurador Municipal  03 Superior em Direito e 
Registro na OAB 

20 horas 
semanais 

2.432,66 R$ 45,00 

Agente Vistor  05 Ensino 
Fundamental Completo 

40 horas 
semanais 

  555,32 R$ 35,00 

 
2.1 A descrição dos cargos e a bibliografia sugerida ou programa de provas encontra-se no 
ANEXO I e II do presente edital que faz parte integrante e inseparável deste edital. 
2.2 Os cargos constantes nesta Tabela serão regidos pelo Estatuto dos Funcionários 
Públicos de Franco da Rocha. 

 
3- DOS REQUISITOS BÁSICOS 

3.1 REQUISITOS GERAIS PARA INSCRIÇÃO 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no Artigo 13, do 
Decreto Nº. 70.436/72; 
b) Ter 18 anos completos na data final da inscrição; 
c) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral. 
e) Possuir a escolaridade em conformidade com o especificado no ITEM 2 – DOS 
CARGOS. 

3.2 REQUISITOS GERAIS PARA ADMISSÃO 
a) Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos 
e eleitorais, bem como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o 
desempenho de suas funções; 
b) Possuir CPF (Cadastro das Pessoas Físicas) atualizado; 
c) Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível 
com o exercício das funções que competem ao cargo; 
d) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos 
desabonadores; 
e) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria 
compulsória nos termos do Artigo 40 inciso II da Constituição Federal; 
f) Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital. 
g) Ser aprovado em todas as etapas do Concurso, na forma estabelecida no presente 
Edital 

3.3 A comprovação da documentação hábil, de que o candidato possui os requisitos aqui 
exigidos para o Concurso Público, será solicitada por ocasião da nomeação para o cargo 
público e a não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de 
aproveitamento do candidato em decorrência de sua habilitação no Concurso Público, 
anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição. 
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4- DA INSCRIÇÃO 
4.1 As inscrições estarão abertas no período de 28 DE JUNHO A 28 DE JULHO DE 2010  
 
4.2 - INSCRIÇÕES VIA INTERNET 

4.2.1 A inscrição deverá ser feita via internet através do site 
www.viclamtreinamento.com.br. 
Para quem não tem acesso a internet a inscrição poderá ser feita comparecendo DE 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9h00 às 16h00 (exceto feriados) NO CENTRO 
SOCIAL URBANO (CSU) SITUADO NA RUA NELSON RODRIGUES, Nº 100 – 
CENTRO – FRANCO DA ROCHA, Nesse caso o candidato deverá levar documento de 
identidade original. 

     4.2.2 Ao fazer sua inscrição, o candidato receberá no E-MAIL especificado por ele na 
ficha de inscrição a confirmação que a inscrição foi enviada, mas a confirmação de 
que sua inscrição foi efetivada será enviada somente após o pagamento do BOLETO 
BANCÁRIO. 
Após o término das inscrições, será divulgada a homologação das inscrições numa 
relação em que constarão os dados dos candidatos no site e no Quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal. 
4.2.3 O valor da inscrição deverá ser paga somente através do boleto bancário em 
qualquer agência bancária ou terminal de autoatendimento, até a data determinada 
no BOLETO. Inscrições pagas após a data limite não será aceitas.  A inscrição via 
Internet serão encerradas às 16 (dezesseis) horas do dia 28 de Julho de 2010. 

4.3 No dia da realização da prova, o candidato deverá levar o comprovante de inscrição 
(boleto bancário) e o documento original de identidade com foto conforme item 4.15 
deste edital. 
4.4 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito em dinheiro ou em cheque do 
candidato (sendo vedada à utilização de cheques de terceiros) no valor da inscrição (um 
cheque para cada inscrição), acarretando, no caso deste ser devolvido, por qualquer 
motivo, o cancelamento da inscrição. 
4.5 O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, nem serão aceitos 
pedidos de isenção de recolhimento e alteração de inscrição. 
4.6 Não será aceita inscrição por via postal, fax, condicional, provisória, ou fora do período 
estabelecido de 28 de junho a 28 de julho de 2010. 
4.7 Para os candidatos que farão inscrição NO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) 
será admitida a inscrição por terceiros mediante procuração simples do 
interessado, acompanhada de cópia legível de documento de identidade do 
candidato e do procurador. Esses documentos serão retidos. Não há necessidade 
de reconhecimento de firma na procuração.  
4.8 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu 
representante no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.  
4.9 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato ou seu procurador. Aquele que preenchê-la incorretamente, rasurar ou prestar 
informações inverídicas, mesmo que o fato seja constatado posteriormente, será excluído 
do Concurso Público. 
4.10 O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada ou em Braille), 
de sala ou condição especial deverá requerê-la durante o período de inscrição, em 
campo específico na Ficha de Inscrição. O candidato que não o fizer, seja qual for 
o motivo alegado, não será atendido.  
4.11 Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha de Inscrição somente 
poderão sofrer alterações no caso de mudança de endereço, fato que deverá ser 
devidamente fundamentado e encaminhado à Comissão do Concurso Público até a data da 
homologação do presente Concurso. Após a homologação do mesmo, o pedido deverá ser 
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encaminhado para o setor de Recursos Humanos da PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO 
DA ROCHA. 
4.12 A inscrição do candidato resultará no conhecimento e na tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, às quais não poderá alegar desconhecimento. O 
DEFERIMENTO da inscrição dar-se-á, automaticamente, mediante o correto 
preenchimento e assinatura da ficha de inscrição, e ao pagamento da taxa de inscrição 
correspondente. 
4.13 Na hipótese de caso(s) de indeferimento(s) das inscrições, haverá manifestação 
escrita, que será divulgada através de publicação de acordo com o item 1.3, dentro do 
prazo de até 10 (dez) dias contados do encerramento das mesmas.  
4.14 Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou 
pelo Ministério das Relações Exteriores, Carteira Nacional de Habilitação (modelo atual com 
foto), Cédula de Identidade para Estrangeiros (no prazo de validade), Cédula de Identidade 
fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento 
de identidade, como por exemplo, as emitidas pelos Conselhos Regionais ou Autarquias 
Corporativas e a Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
 

5- DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
5.1 Em cumprimento ao artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal e artigo 37, 
parágrafos 1º e 2º, do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a 
Lei nº 7.853/89 que determina a reserva de 5% (cinco por cento) das vagas a portadores 
de deficiência, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo, fica 

reservada  

a) 01 vaga para o cargo de Engenheiro,  
b) 01 vaga para Técnico em Edificações, 

 c) 01 vaga para o cargo de Médico Clinico Geral, 
  d) 01 vaga para o cargo de Médico Pediatra, 
 e) 01 vaga para o cargo de Médico Cirurgião Geral, 
 f) 01 vaga para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, 
 g) 03 vagas para Auxiliar de Serviços Gerais, 
 h) 01 vaga para o cargo de Procurador Municipal e 
 i) 01 vaga para o cargo de Agente Vistor. 

5.2 Será considerada como deficiência àquela conceituada na medicina especializada de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de 
capacitação laboral; 
a) Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva 
passíveis de correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos; 
b) O candidato com deficiência visual (cego) prestará a prova mediante leitura através do 
sistema Braille e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille, devendo levar, 
para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção. 
c) No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá declarar, no campo 
próprio da ficha de inscrição, sua intenção de concorrer às vagas reservadas aos deficientes 
físicos, mencionando a deficiência da qual é portador. 
d) O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do processo, se 
confirmada tal situação, em qualquer fase deste Concurso Público, sujeitando-se às 
consequências legais pertinentes. 
e) Os candidatos portadores de deficiência classificados serão submetidos à perícia 
específica destinada a verificar a existência da deficiência declarada e a compatibilidade de 
sua deficiência com o exercício das atribuições do CARGO especificado neste Edital, 
devendo apresentar, obrigatoriamente, quando convocado para perícia médica, laudo 
médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
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código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a 
provável causa da deficiência. 
f) Os portadores de deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que concerne: 

f.1) ao conteúdo das provas; f.2) à avaliação e aos critérios de aprovação; f.3) 
ao horário e ao local de aplicação das provas; f.4) à nota mínima exigida para 
todos os demais candidatos. 

g) Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de 
deficiência, essas serão preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de 
classificação. 
h) A publicação do RESULTADO FINAL do Concurso Público será feita em duas listas, 
contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de 
deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos, observada a respectiva 
ordem de classificação. 
i) Na medida em que forem sendo oferecidas as vagas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FRANCO DA ROCHA, convocarão, para o seu provimento, os candidatos pela ordem de 
classificação, respeitando-se o número de vagas destinadas aos portadores de deficiência, 
como mencionado no item 5.1, o que implicará convocar candidatos portadores de 
deficiência pela ordem de classificação neste grupamento, possibilitando o efetivo respeito 
ao percentual de vagas reservadas. 
j) O candidato portador de deficiência, que no ato da inscrição não declarar essa condição 
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação posteriormente. 

 
6- DAS PROVAS 

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

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

 
7- DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

7.1 As provas serão realizadas no Município de FRANCO DA ROCHA/SP, sendo que a data 
da prova e as informações sobre horários e locais para realização das mesmas serão 
divulgadas, oportunamente, através de Edital de Convocação nos meios de comunicação 
especificados no ITEM 1.3 deste Edital. 
7.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva 
com antecedência de 30 (minutos) munido, OBRIGATORIAMENTE, de: 

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

7.3 Somente serão admitidos para realizar a prova o candidato que estiver munido de 
documento de identidade original com foto, descritos no item 4.15, devendo estar em 
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

a) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de 
Ocorrência, Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de 
Habilitação (modelo antigo sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade 
Funcional de natureza pública ou privada. 

     b) Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e 
data de nascimento deverão ser corrigidos no dia da prova objetiva, em formulário 
específico, junto ao fiscal da sala. 
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7.4 Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horário 
constantes no Edital de Convocação, e: 

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

7.5 A COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO não se responsabilizará por eventuais 
coincidências de horários das provas com outros compromissos dos candidatos, uma vez 
que os mesmos serão definidos e divulgados oportunamente por Edital de Convocação. 
7.6 No ato da realização da prova objetiva, serão fornecidos o Caderno de Questões e o 
Gabarito Oficial, no qual o candidato deverá assinalar as respostas.  
7.7 Ao terminar a prova objetiva, o candidato deve entregar o Caderno de Questão e o 
Gabarito Oficial, devidamente assinado, ao fiscal da sala. Não serão computadas as 
questões em branco, as questões com duas ou mais alternativas assinaladas e as questões 
rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, uma vez que se houver marcas ou rasuras fora do campo reservado o ponto 
não será computado, prejudicando o desempenho do candidato. 
7.8 Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas 
de impressão que impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas. 
7.9 No decorrer da prova, o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou 
irregularidade na formulação de alguma questão deverá manifestar-se junto ao Fiscal de 
Sala que anotará na folha de ocorrências para posterior análise da banca examinadora. 
7.10  Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a 
todos os candidatos, independente da formulação de recursos. 
7.11 Não serão fornecidos exemplares ou cópias do Caderno de Questões a 
candidatos ou à instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o 
encerramento do Concurso. 
7.12 Os candidatos que tiverem dúvidas quanto às questões de prova poderão anotar o 
número da questão e protocolar recurso dentro do prazo determinado em edital após a 
aplicação da prova escrita, também podem pedir ao fiscal da sala para anotar na folha de 
ocorrência qualquer dúvida sobre questões para posterior análise. Esses recursos e 
alegações não dão motivo ao candidato para vista de prova. 
7.13 Ao final das provas, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, 
sendo liberados somente quando ambos as tiverem concluído. 
7.14 O Gabarito Oficial deverá ser divulgado em até 03 (três) dias após a realização da 
prova nos meios de comunicação especificados no item 1.3 do Edital. 

 
8- DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

8.1 As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo que cada 
questão valerá o correspondente a 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. 
8.2 Será considerado aprovado e classificado o candidato que obtiver 50 (cinquenta) ou 
mais pontos na prova.  
8.3 O candidato que obtiver MENOS de 50 (cinquenta) pontos na prova estará 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 

 
9– DA CLASSIFICAÇÃO 

A nota final do candidato aprovado no Concurso Público será igual à: 
9.1 Nota da prova objetiva para os cargos de Engenheiro, Arquiteto, Contador, Técnico em 
Edificação, Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Médico Cirurgião Geral, Médico 
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Infectologista, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Serviços Gerais, Procurador Municipal e 
Agente Vistor. 
9.2 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente do valor da nota 
final. 
9.3 Em caso de igualdade na Classificação final, terão preferência, sucessivamente, o 

candidato que: (a) tiver mais idade; b) tiver maior número de filhos menor 
de 18 anos; c) sorteio. 

 
10 – DO RECURSO 

10.1 O candidato poderá apresentar recurso no prazo de três (3) dias úteis contados, 
respectivamente: 

a) Da divulgação do edital; 
b) Da homologação das inscrições; 
c) Da realização das provas objetivas; 
d) Da divulgação dos Gabaritos; 
e) Do resultado das provas e classificação. 

10.2 No caso de recurso em pendência, o candidato participará, condicionalmente, da fase 
subsequente do Concurso Público. 
10.3 O recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 

a) Argumentação lógica e consistente; 
b) Capa constando o nome, o número de inscrição e a assinatura do candidato; 
c) Ser entregue em duas vias originais datilografados ou digitado, sob pena de ser 
preliminarmente indeferido.  

10.4 Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações e prazos estabelecidas neste 
edital serão preliminarmente indeferidos.  
10.5 O pedido de recurso deverá ser encaminhado à Comissão do Concurso 
Público e protocolado no setor de protocolo da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
FRANCO DA ROCHA, de segunda à sexta-feira, das 9 (nove) às 16 (dezesseis) 
horas. 
10.6 Não serão aceitos recursos feitos através de cartas, e-mail, telefone ou qualquer outro 
meio que não seja o descrito no item 10.5. 
10.7 Recebido o pedido de recurso, a Comissão do Concurso Público decidirá pela 
manutenção ou ato recorrido, dando-se ciência da referida decisão ao interessado. 
10.8 O recurso apresentado fora do prazo estabelecido no item 10.1 será indeferido. 
10.9 Se do exame de Recursos resultar anulação de questão(ões) ou de item(ns) de 
questão, a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) e/ou item(ns) será atribuída a 
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.  

 
11- DA CONVOCAÇÃO 

11.1 A convocação para preenchimento do CARGO PÚBLICO obedecerá à ordem de 
classificação final estabelecida quando da homologação do Concurso Público. 
11.2 Por ocasião da convocação para preenchimento da vaga, será exigida do candidato a 
documentação relativa à confirmação das condições estabelecidas no presente Edital, sendo 
que a sua inexistência ou eventual irregularidade implicará na imediata eliminação do 
candidato aprovado no Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da sua 
inscrição. 

a) O candidato deverá apresentar os documentos pessoais conforme solicitação da 
Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha. 
b) Entregar também 1 (uma) foto 3 X 4 recente. 

11.3 A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital impedirá a 
formalização DA NOMEAÇÃO. 
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11.4 O chamamento para preenchimento da vaga ao cargo será feito por convocação via 
correio por telegrama, ou por publicação em jornal de circulação no Município de Franco 
da Rocha. 
11.5 Para efeito de preenchimento da vaga, o candidato convocado será submetido à 
Perícia Médica, de caráter eliminatório promovida pela Prefeitura Municipal de Franco da 
Rocha/SP, que avaliará a capacidade física e mental de acordo com a especificidade do 
trabalho. 
11.6 O candidato que, ao ser convocado para assumir a vaga do cargo público, recusar, 
desistir por escrito ou depois de admitido, que deixar de entrar em atividade no prazo 
estipulado pela Administração, perderá o direito decorrente de sua classificação.  

 
12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova; 
b) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de 
Convocação; 
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar um dos documentos exigidos nos termos deste Edital, 
para a realização da prova; 
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
f) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 1 (uma) 

hora; 
g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de 
calculadoras, livros, notas ou impressos não permitidos; 
h) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico 
de comunicação (pagers, celulares, etc.); 
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 
j) Não devolver integralmente o material solicitado; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

12.5 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem 
respeito ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, 
circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado. 
12.6 Os documentos não exigidos judicial ou extra-judicialmente, serão arquivados 
durante um ano, após esse período serão incinerados, se a contratante não manifestar 
por escrito a intenção de manter os documentos em arquivo. 
12.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso Publico, 
especialmente nomeada pela PORTARIA nº 270/2010. 
12.8 Caberá ao Prefeito do Município de Franco da Rocha a homologação do Concurso 
Público. 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é 
publicado o presente edital nos sites www.francodarocha.sp.gov.br e 
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www.viclamtreinamento.com.br, e para leitura no local das inscrições e no mural da 
Prefeitura de Franco da Rocha/SP e o resumo publicado no Diário Oficial do Estado.  
 
Franco da Rocha/SP, 22 de junho de 2010. 
 
 
 
 
 
 

MARCIO CECCHETTINI 
Prefeito do Município de Franco da Rocha 
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

CARGO: ENGENHEIRO 
Elaborar, planejar, implementar, avaliar e executar os planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano, sistema viário, controle de uso e ocupação do solo, habitação e 
preservação do meio ambiente, emitindo pareceres e atuando também na assistência às 
licitações e na fiscalização em sua área de atuação.   

 
CARGO: ARQUITETO 
Elaborar planos e projetos associados à arquitetura, especialmente nas áreas de 
planejamento urbano e edificações, desenvolver estudos de viabilidade econômico-
financeira e ambiental, atuando também na assistência às licitações e na fiscalização em 
sua área de atuação.  

 

CARGO: CONTADOR 
Planejar, coordenar e executar os trabalhos de registro e perícias contábeis, participando da 
administração dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais da Administração 
Municipal, responsabilizando-se pela prestação de contas aos órgãos de controle externo.  

 

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO 
Realizar levantamento topográfico e executar controle tecnológico e materiais e solo: 
Interpretar projetos e especificações técnicas; Executar esboços e desenhos técnicos; 
Elaborar planilhas de quantidade e custos para orçamento da obra; Organizar arquivo 
técnico; Inspecionar qualidade de materiais e serviços; Tomar providencias no que se refere 
a conservação, reparo e guarda os equipamentos disponíveis na obra; Atividades de 
planejamento, execução fiscalização e medidas de obra. Outras tarefas corretas ao cargo. 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
E MÉDICO INFECTOLOGISTA. 
Prestar assistência médica nas unidades de saúde municipais, participar da elaboração e 
execução de programas de saúde pública, realizar atendimentos em situações de urgência, 
emergência e plantões, requisitar, analisar e interpretar exames, emitir laudos,  atestados 
inclusive de óbitos e participar do planejamento, da implementação, execução e avaliação 
das políticas públicas municipais.  
 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
Auxiliar técnicos de enfermagem e enfermeiros na realização de suas atividades, 
responsabilizando-se pela limpeza e desinfecção de materiais não descartáveis e pela 
reposição de materiais nos consultórios e salas de atendimento ao público. 

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Executar atividades operacionais em construções, reformas e manutenção de prédios 
públicos assim como em equipamentos. Executar serviços de limpeza nos próprios 
municipais, responsabilizando-se pela varrição e coleta de lixo nas áreas externas; 
Armazenar, controlar e requisitar os materiais e equipamentos necessários ao cumprimento 
de suas atribuições. 
 
 
 



 

 11

 

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 
Prestar assistência jurídica às diversas unidades administrativas da Prefeitura, representar 
judicial e extrajudicialmente o Município, estudar e redigir minutas de projetos de lei, 
decretos, atos normativos, contratos e convênios, emitir pareceres, aprovar minutas de 
edital de licitações, contratos e termos de alteração contratual e assessorar Comissão de 
Licitações e Pregoeiros. 

 

CARGO: AGENTE VISTOR 
Fiscalizar o comércio ambulante nas vias e logradouros públicos, fiscalização de normas 
municipais relacionados ao uso e ocupação do solo, código de posturas e demais normas do 
comércio 
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ANEXO II – BIBLIOGRAFIA OU PROGRAMAS DE PROVA. 

 

CARGO: ENGENHEIRO 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
ABRAM, ISAAC Manual Prático de Terraplenagem 
AZEVEDO NETTO, J.M: ALVAREZ, Guilhermo Acosta. Manual de hidráulica 
CANHOLI, Aluísio Pardo. Drenagem Urbana e controle de enchentes 
CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 
FALCONI, F.F; HACHICH, WALDEMAR. Fundações: Teoria e Prática -2 edição 
FOGLIATTI, M. C.; FILIPPO, S.; GOUDARD, B. Avaliação de Impactos Ambientais 
Aplicação aos Sistemas de Transporte. 
GUEDES, F.M. Caderno de Encargos – 5 edição – Ed. PINI 
GUERRIN, A. Traité de Betón Arme 
MARGARIDO, Aluízio Fontana. Fundamentos de estruturas 
MONTENEGRO, Gildo A. Desenho arquitetônico 
SENÇO, W. Manual de Técnicas de Projetos Rodoviários. Ed. PINI 
ROCHA, A.M. Curso Prático de Concreto Armado 
VIEIRA, Jair Lot. Código sanitário do estado de São Paulo. 
VIGORELLI, Rino (tradução de Torrieri Guimarães). Manual do construtor e mestres de 
obras. 
“NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção”. 
Norma ABNT - NBR6118 
YAZIGI, WALID A técnica de Edificar – Ed. PINI 

 

CARGO: ARQUITETO 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
Código Sanitário do Estado de São Paulo; 
PEVSNER, Nikolaus. Os Pioneiros do Desenho Moderno. Martins Editora. 
SALGADO, Júlio. Técnicas e Práticas Construtivas para Edificação. Ed. Érica. 
BALDAN, Roquemar; COSTA, Lourenço.  AutoCad 2010 - Utilizando Totalmente. Ed. Érica. 
AZEVEDO NETTO, José M; ALVAREZ, Guilhermo A. Manual de Hidráulica. Ed. Edgard 
Blucher. 
Norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos;  
Código de obras de Franco da Rocha  
 
CARGO: CONTADOR 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 
LEI No 8.883, DE 8 DE JUNHO DE 1994. 
LEI Nº 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007. 
LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. 
LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964. 
LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. 
DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967. 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA 
CONTABILIDADE BÁSICA – JOSÉ CARLOS MARION – ED ATLAS 10ª EDIÇÃO  
BASES DA CONTABILIDADE – UMA DISCUSSÃO INTRODUTÓRIA – DAVID HASTINGS – 
ED SARAIVA  
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CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO 
PORTUGUÊS (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; tipologia e gêneros textuais; condições de 
textualidade – intertextualidade, coesão, coerência; semântica – sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos e polissemia; linguagem denotativa e conotativa; funções de 
linguagem; figuras de linguagem; variedades linguísticas; crase; encontro vocálico, 
encontro consonantal e dígrafo; ortografia; pontuação; tipos de frases; morfologia; frase, 
oração e período – termos essenciais, integrantes e acessórios – análise sintática; 
período composto por coordenação e subordinação – elementos coesivos; colocação 
pronominal, concordância verbal e nominal, estrutura e formação de palavras; regência 
verbal e nominal, pressupostos e subentendidos. 
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, 
multiplicação e divisão; Múltiplos e Divisores; Potenciação e Radiciação; Sistemas de 
equações do 1º grau com duas variáveis; Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistemas de medidas: comprimento, massa, volume e superfície. 
Funções: Definição, domínio, imagem, contradomínio, função inversa, função afim, 
função linear, função quadrática, função modular e função composta, inequação produto 
e inequação quociente.  – Equações, Inequações e sistemas: 1º e 2º graus. 
Sequencia: Sequência, progressões aritméticas (P.A.), progressões geométricas (P.G.). 
Noções de Probabilidade. 
Porcentagem, juros simples e compostos. 
ESPECIFICAS (20 QUESTÕES) 
ABRAM, ISAAC. Manual Pratico de Terraplenagem 
CANHOLI, Aluísio Pardo. Drenagem Urbana e controle de enchentes 
GUEDES, F.M. Caderno de Encargos – 5 edição – Ed. PINI 
MARGARIDO, Aluízio Fontana. Fundamentos de estruturas. 
MONTENEGRO, Gildo A. Desenho arquitetônico 
ROCHA, A.M. Curso Prático de Concreto Armado 
VIEIRA, Jair Lot. Código sanitário do estado de São Paulo. 
VIGORELLI, Rino (tradução de Torrieri Guimarães). Manual do construtor e mestres de 
obras. 
YAZIGI, WALID A técnica de Edificar – Ed. PINI 
“NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção”. 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. BRASIL. 
Emenda Constitucional nº29. BRASIL. Lei Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o 
Sistema Único de Saúde. BRASIL. Lei Federal 8.142, de 28/12/1990.Dispõe sobre o 
controle social e define critérios de repasse financeiro no Sistema Único de Saúde 
BRASIL. Ministério da Saúde.GM. Portaria nº 2.203/96 Norma Operacional Básica  (NOB-
SUS) 01/06 ;BRASIL. MS.  GM.. Portaria nº 373/02. Norma Operacional de Assistência à 
Saúde do Sistema Único de SaúdeBRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 399, 
22/02/2006, Diretrizes para o Pacto pela Vida, em defesa do SUS. BRASIL. Ministério da 
Saúde;; Portaria MS GM 699, 30/03/2006, Regulamenta as Diretrizes do Pacto pela Vida 
e de Gestão  2010-06-08 Guia de Vigilância Epidemiológica 7ª edição. 2009 Emenda 
Constitucional nº 29 - Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/ 1996 - Norma 
Operacional da Assistência (NOAS-SUS/ 2002) - Pacto Pela Saúde- Consolidação do SUS 
e suas Diretrizes Operacionais- Portaria 399/SUS de 22/02/2006. www.saude.gov.br 
Manual para organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde/ Cadernos da 
Atenção Básica nº 15, 16, 19, 21 www.saude.gov.br/dab 
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     Secretaria de Estado da Saúde-Norma Técnica de 05/06/2009. Infecção Humana 
     pelo Vírus Influenza A (H1N1)Novo Subtipo Viral. 
     Código de Ética Médica/ Conselho Regional de Medicina (CRM). 
    Tratado de Medicina Interna- CECIL- 21ª edição/ 2001 Ed. Guanabara Koogan 
     Medicina Interna – Harison – vol. 1 e 2 – 12ª edição – editora Guanabara Koogan 
     Atualização Terapêutica – F.Cintra do Prado -2003 Ed. Artes Médicas 

Medicina Ambulatorial- condutas médicas na atenção primária. DUNCAN, Bruce B.,      
SCHMIDT, Maria Inês., GIUGLIANI, Elsa R. J.- 3ª edição. Ed. Artmed -2006 

     Medicina Interna- HARRISON 
IV Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial (2002), disponível no site da Sociedade    
Brasileira de Cardiologia – www.cardiol.br e no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia 
– www.sbn.org.br 

     III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias (2001) site: www.cardiol.br 
Consenso Brasileiro sobre Diabetes- diagnóstico e classificação do DM tipo II (2001),      
disponível no site www.diabetes.org.br 

    Normas do Programa de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde-2008. 
 

CARGO: MÉDICO PEDIATRA 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. BRASIL. 
Emenda Constitucional nº29. BRASIL. Lei Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o 
Sistema Único de Saúde. BRASIL. Lei Federal 8.142, de 28/12/1990.Dispõe sobre o 
controle social e define critérios de repasse financeiro no Sistema Único de Saúde BRASIL. 
Ministério da Saúde.GM. Portaria nº 2.203/96 Norma Operacional Básica  (NOB-SUS) 
01/06 ;BRASIL. MS.  GM.. Portaria nº 373/02. Norma Operacional de Assistência à Saúde 
do Sistema Único de SaúdeBRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 399, 
22/02/2006, Diretrizes para o Pacto pela Vida, em defesa do SUS. BRASIL. Ministério da 
Saúde;; Portaria MS GM 699, 30/03/2006, Regulamenta as Diretrizes do Pacto  
pela Vida e de Gestão. Guia de Vigilância Epidemiológica 7ª edição. 2009 
Manual para organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde/ Cadernos da 
Atenção Básica nº 15, 16, 19, 21 www.saude.gov.br/dab 
Secretaria de Estado da Saúde-Norma Técnica de 05/06/2009. Infecção Humana pelo 
Vírus Influenza A (H1N1)Novo Subtipo Viral. 
 ROQUAYROL, M. Z. ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & Saúde. 5ª edição. Editora         
MEDSI,1999. 
 MURAHOVISCHI, J. − Pediatria − Diagnóstico e tratamento − 5 ª ed. − 1.998 - 
MARCONDES, E. − Pediatria Básica − 8ª ed.,  1.991.  - DUNCAN, B. BRUCE, SCHIMIDT, 
DUNCAN, B. B. e GIUGLIANI, R. J. ELSA, e Colaboradores Medicina Ambulatorial − 
Conduta clínica em Atenção Primária, Ed. Artes Médicas, 2006, 3ª ed., --- NELSON,, 
BHERMEAN, KLIGMAN e ARVIN, Tratado de Pediatria, 15º Edição , Ed. Guanabara Koogan. 

     Guia de Vigilância Epidemiológica (FUNASA/MS) 5ª edição.2002 
     Cadernos de Atenção Básica-nº23/Saúde da Criança-Brasília-DF. 

 

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. BRASIL. 
Emenda Constitucional nº29. BRASIL. Lei Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o 
Sistema Único de Saúde. BRASIL. Lei Federal 8.142, de 28/12/1990.Dispõe sobre o 
controle social e define critérios de repasse financeiro no Sistema Único de Saúde 
BRASIL. Ministério da Saúde.GM. Portaria nº 2.203/96 Norma Operacional Básica  (NOB-
SUS) 01/06 ;BRASIL. MS.  GM.. Portaria nº 373/02. Norma Operacional de Assistência à 
Saúde do Sistema Único de Saúde BRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 399, 
22/02/2006, Diretrizes para o Pacto pela Vida, em defesa do SUS. BRASIL. Ministério da 



 

 15

Saúde;; Portaria MS GM 699, 30/03/2006, Regulamenta as Diretrizes do Pacto pela Vida 
e de Gestão  2010-06-08 Guia de Vigilância Epidemiológica 7ª edição. 2009 
Manual para organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde/ Cadernos da 
Atenção Básica nº 15, 16, 19, 21 www.saude.gov.br/dab 

     Secretaria de Estado da Saúde-Norma Técnica de 05/06/2009. Infecção Humana 
     pelo Vírus Influenza A (H1N1)Novo Subtipo Viral. 

ROQUAYROL, M. Z. ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & Saúde. 5ª edição. Editora 
MEDSI,1999. 
CECIL.Tratado de Medicina Interna. 22ª edição. Guanabara Koogan/RJ. 2002 
HARRISON.Tratado de Medicina Interna. 16ª edição.2006. 
KALLAS. Cirurgia Geral. 
DUNCAN,B.B,SCHMIDT,M.I. Medicina Ambulatorial. 3ª Edição. Ed. Artmed. 2006. 
COPE, Z - Diagnostico Precoce do Abdômen Agudo, RJ Ateneu, 1976  
SCHWARTZ, Princípios da cirurgia – 7º edição -2000  
MORAES, Irany N. Tratado de Clinica Cirúrgica. 1ª Edição. Roca. 
Código de Ética Médica- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/CRM 
 

CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. BRASIL. 
Emenda Constitucional nº29. BRASIL. Lei Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o 
Sistema Único de Saúde. BRASIL. Lei Federal 8.142, de 28/12/1990.Dispõe sobre o 
controle social e define critérios de repasse financeiro no Sistema Único de Saúde 
BRASIL. Ministério da Saúde.GM. Portaria nº 2.203/96 Norma Operacional Básica  (NOB-
SUS) 01/06 ;BRASIL. MS.  GM.. Portaria nº 373/02. Norma Operacional de Assistência à 
Saúde do Sistema Único de SaúdeBRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 399, 
22/02/2006, Diretrizes para o Pacto pela Vida, em defesa do SUS. BRASIL. Ministério da 
Saúde;; Portaria MS GM 699, 30/03/2006, Regulamenta as Diretrizes do Pacto  
pela Vida e de Gestão. Guia de Vigilância Epidemiológica 7ª edição. 2009 
Manual para organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde 
Cadernos da Atenção Básica nº 21 www.saude.gov.br/dab 

    Secretaria de Estado da Saúde-Norma Técnica de 05/06/2009. Infecção Humana pelo 
Vírus Influenza A (H1N1) Novo Subtipo Viral. 
ROQUAYROL, M. Z. ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & Saúde. 5ª edição. Editora         
MEDSI,1999. 
SCHIMIDT, DUNCAN, B. B. e GIUGLIANI, R. J. ELSA, e Colaboradores Medicina 
Ambulatorial − Conduta clínica em Atenção Primária, Ed. Artes Médicas, 2006, 3ª ed. 
Guia de Infectologia/ UNIFESP- 2004. 
 VERONESI, Ricardo e -Tratado de Infectologia- 2 vol. 4ª edição 
Manuais do Ministério da Saúde- DST-Abordagem Sindrômica  
Manual do Ministério da Saúde DST/AIDS. Consultar: www.saude.gov.br.  
 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
PORTUGUÊS (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto; tipologia e gêneros textuais; condições de 
textualidade – intertextualidade, coesão, coerência; semântica – sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos e polissemia; linguagem denotativa e conotativa; funções de 
linguagem; figuras de linguagem; variedades linguísticas; crase; encontro vocálico, 
encontro consonantal e dígrafo; ortografia; pontuação; tipos de frases; morfologia; frase, 
oração e período – termos essenciais, integrantes e acessórios – análise sintática; 
período composto por coordenação e subordinação – elementos coesivos; colocação 
pronominal, concordância verbal e nominal, estrutura e formação de palavras; regência 
verbal e nominal, pressupostos e subentendidos. 
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MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, 
multiplicação e divisão; Múltiplos e Divisores; Potenciação e Radiciação; Sistemas de 
equações do 1º grau com duas variáveis; Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Sistemas de medidas: comprimento, massa, volume e superfície. 
Funções: Definição, domínio, imagem, contradomínio, função inversa, função afim, 
função linear, função quadrática, função modular e função composta, inequação produto 
e inequação quociente.  – Equações, Inequações e sistemas: 1º e 2º graus. 
Sequencia: Sequência, progressões aritméticas (P.A.), progressões geométricas (P.G.). 
Noções de Probabilidade. 
Porcentagem, juros simples e compostos. 
ESPECIFICAS (20 QUESTÕES) 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. BRASIL. 
Emenda Constitucional nº29. BRASIL. Lei Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o 
Sistema Único de Saúde. BRASIL. Lei Federal 8.142, de 28/12/1990.Dispõe sobre o 
controle social e define critérios de repasse financeiro no Sistema Único de Saúde 
BRASIL. Ministério da Saúde.GM. Portaria nº 2.203/96 Norma Operacional Básica  (NOB-
SUS) 01/06 ;BRASIL. MS.  GM.. Portaria nº 373/02. Norma Operacional de Assistência à 
Saúde do Sistema Único de SaúdeBRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 399, 
22/02/2006, Diretrizes para o Pacto pela Vida, em defesa do SUS. BRASIL. Ministério da 
Saúde;; Portaria MS GM 699, 30/03/2006, Regulamenta as Diretrizes do Pacto pela Vida 
e de Gestão  2010-06-08 Guia de Vigilância Epidemiológica 7ª edição. 2009 
Manual para organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde/ Cadernos da 
Atenção Básica nº 15, 16, 19, 21 www.saude.gov.br/dab 

     Secretaria de Estado da Saúde-Norma Técnica de 05/06/2009. Infecção Humana pelo 
Vírus   Influenza A (H1N1)Novo Subtipo Viral. 
Legislação em Enfermagem - Código de Ética de Enfermagem do Conselho Regional de 
Enfermagem (COREN) e Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Programa da Criança 
do Ministério da Saúde-Caderno da Atenção Básica nº12. 
Manual de Planejamento Familiar do Ministério da Saúde  -   Programa de DST/AIDS da 
Secretária de Estado da Saúde  -- Manual do Ministério da Saúde -  Controle de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis  -- AIDS e Enfermagem Obstétrica – Heimar de Fátima , 
Miriam Santos Paiva, Sônia Maria O  de Barros – EPU   - Enfermagem em Obstetrícia – 
Geraldo Mota de Carvalho  EPU  -   Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher,   
-   Pré Natal de Alto Risco  - Urgências e Emergências Obstéticas, Controle de Câncer 
Cérvico  Uterino e Mamário– Manual do Ministério da Saúde.  ---  Guia de Vigilância 
Epidemiológica -  Manual do Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde/Centro 
Nacional de Epidemiologia – 1998 --- Normas de Biossegurança)Programa DTS/AIDS da 
Secretária de Estado de Saúde  -  Enfermagem Psiquiátrica Básica – Susan Irving  -  
Enfermagem em Emergência –Julia Ikeda Fortes – EPU  -   Fundamentos da Enfermagem 
-  Julia Ikeda Fortes e Emilia Emi Kavamoto  -EPU   --- Deontologia em  Enfermagem EPU    
-  Administração em Enfermagem,  EPU  -- Enfermagens Cálculos e Administração de 
Medicamentos- Arlete Giovani – Legnar Informática e Editora  -  Manual de Drogas e 
Soluções – Naima da Silva Staut, Maria Doris , Emmy Menalho Duran, Marta Janete 
Mulatti Brigatto  -  EPU  -  Norma do Programa Estadual de Imunização /Manual de 
Vacinação da Secretária de Estado de Saúde  -  SUS – Sistema Único de Saúde- 
Princípios e Diretrizes/Ministério da Saúde   -  Política Nacional da Saúde -  Legislação em 
Enfermagem – Código de Ética de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem e 
Conselho  Federal de Enfermagem -  Programa da Criança do Ministério da Saúde  -  
Programa de Hipertenso e Diabético do Ministério da Saúde  -- Prática de Enfermagem – 
Brunner , Sandra M. Nettina  -7ª edição  vol. 1 2 e 3 Guanabara Koogan. 
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SANTOS. Nívea Cristina Moreira. Urgência e Emergência para a Enfermagem- 5ª edição. 
2008. São Paulo.  

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
PORTUGUÊS (20 QUESTÕES) 
Leitura e interpretação de linguagem verbal escrita e não verbal: gestos, figuras, 
desenhos, etc. Sinônimos, antônimos. Ordem alfabética. Separação silábica e número de 
sílabas. Sílabas tônicas. Ortografia: bem/mal; bom/mau; mas/mais; por que / porque. 
Substantivos. Adjetivos. Verbos: presente, passado e futuro; infinitivo, gerúndio e 
particípio; 1ª, 2ª e 3ª terminação. Pronomes: pessoal do caso reto, oblíquo e de 
tratamento, possessivo, indefinido e demonstrativo. Preposição. Tipos de frase: 
exclamativa, negativa, afirmativa e interrogativa. Sujeito e predicado: noções básicas. 
MATEMÁTICA (20 QUESTÕES) 
Números naturais – representação dos Números Naturais; Números Naturais – 
antecessor e sucessor; Operações com Números Naturais - adição, subtração, 
multiplicação e divisão; Sistemas de Numeração - decimal e horário; Números Racionais 
e sua representação fracionária – a ideia de fração, adição e subtração de frações, um 
meio – um terço e um quarto, fração de uma quantidade; Números multiplicativos - 
dobro, metade; Questões de raciocínio lógico na forma de problemas. 

 

CARGO: AGENTE VISTOR 
PORTUGUÊS (10 QUESTÕES) 
Leitura, compreensão e interpretação de texto;  
Alfabeto e ordem alfabética, vogais e consoantes; Sílaba = classificação quanto ao 
número de sílaba e quanto à sílaba tônica; Sinônimos e antônimos; Acentuação = acento 
agudo, circunflexo e grave; Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa;      
Sinais de pontuação = ponto-final, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de 
interrogação, dois-pontos e vírgula.       Ortografia = observar o EMPREGO de c/ç, ch, x, 
r/rr, s/ss, g/j, h, z, sc, lh, nh, u/l intercalado, e/i, o/u; uso do mas/mais e mau/mal. 
Artigo definido e indefinido.  
Substantivo = comum, próprio, coletivo, simples e composto; masculino e feminino; 
singular e plural; diminutivo e aumentativo;  
Adjetivo = masculino/feminino, singular/plural, aumentativo/diminutivo, locução adjetiva 
e adjetivos pátrios.  Pronomes = pessoal do caso reto, oblíquo e tratamento; 
possessivos; demonstrativos, indefinidos e relativos.  Advérbios, interjeições, preposições 
e conjunções. 
Verbo = presente, passado e futuro; 1ª / 2ª/ 3ª pessoa do singular e plural; 1ª/ 2ª/ 3ª 
terminação; gerúndio, particípio e infinitivo; modo verbal = indicativo, subjuntivo e 
imperativo; locuções verbais; tipos de verbos.  Tipos de sujeito e predicado – noções 
preliminares. 
MATEMÁTICA (10 QUESTÕES) 
Operações com Números Inteiros, Fracionários e Decimais - adição, subtração, multiplicação e divisão; 
Múltiplos e Divisores. Resolução de problemas no contexto cotidiano. 
Conjuntos Numéricos: Conjuntos numéricos, problemas com conjuntos e propriedades; Potenciação e 
Radiciação; Expressões Algébricas; Produtos notáveis; Equações do 1° grau; Sistemas de equações do 
1º grau com duas variáveis; Equações do 2° grau; Porcentagem; Razão e Proporção; Regra de três 
simples e composta. Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais; Sistema métrico decimal; 
Unidades de Comprimento, Unidades de Medidas de Áreas e Unidades de Medidas de Capacidade;  
Especificas (10 questões)  
Ética profissional; relações humanas no trabalho; notícias nacionais atuais referentes aos 
temas sócio-econômico, políticos e esportivos, veiculadas pela imprensa escrita, falada e 
televisiva e questões específicas sobre a rotina diária do trabalho. 
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CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 
ESPECIFICAS (40 QUESTÕES) 
DIREITO CIVIL: 
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Das pessoas naturais. Das pessoas jurídicas. 
Do domicílio. Dos bens. Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos 
e ilícitos. Da prescrição e decadência. Do direito das obrigações. Modalidades das 
obrigações. Da transmissão das obrigações. Do adimplemento e extinção das obrigações. 
Do inadimplemento das obrigações e suas conseqüências. Direitos reais e direitos reais 
de garantia. Da Responsabilidade civil. Responsabilidade contratual e extracontratual. 
Dano patrimonial e moral. Direito das sucessões.  Lei de Imprensa. Loteamento. 
Incorporação imobiliária. Registros Públicos. Estatuto da cidade. Lei complementar 95 (lei 
das leis). 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL  
Jurisdição e competência. Ação, processo e procedimento. Condições da ação e 
pressupostos processuais. Princípios do processo civil brasileiro. Instrumentalidade do 
processo. Das partes e dos procuradores. Litisconsórcio, assistência e intervenção de 
terceiros. Atos processuais: forma, tempo e lugar. Prazos. Comunicações dos atos. 
Nulidades. Formação, suspensão e extinção do processo. Do procedimento ordinário. 
Petição inicial. Resposta. Reconvenção. Revelia. Tutela antecipada. Julgamento conforme 
o estado do processo. Audiência preliminar, saneamento e conciliação. Provas. Audiência 
de instrução e julgamento. Demais procedimentos.  Sentença. Liquidação de sentença. 
Cumprimento da sentença. Coisa julgada. Execução de títulos extrajudiciais. Outras 
espécies de execução. Embargos do devedor. Embargos de terceiros. Procedimentos 
especiais de jurisdição contenciosa: Ação de consignação em pagamento. Ação de 
depósito. Ação de anulação e substituição de títulos ao portador. Ação de prestação de 
contas. Ações possessórias. Restauração de autos. Ação monitória. Mandado de 
segurança. Ação popular.Ação civil pública. Desapropriação. Recursos em geral. Processo 
cautelar. Medidas inominadas e procedimentos cautelares específicos. Sentença. Juizados 
Especiais Cíveis.  
DIREITO TRIBUTÁRIO 
Conceito e Fontes do Direito Tributário. Sistema Tributário Nacional. Legislação tributária. 
Norma matriz de incidência tributária. Não incidência. Vigência, aplicação, interpretação e 
integração da legislação tributária. Eficácia, efetividade e validade da norma tributária. 
Administração Tributária. Fiscalização. Certidão negativa. Dívida ativa. Tributos. Definição 
e classificação de tributos. Espécies de tributos. Imposto. Taxas. Contribuições de 
melhoria. Empréstimos compulsórios. Contribuições Especiais. Competência Tributária. 
Conceito e características. Conflitos de competência tributária. Sistema Constitucional 
Tributário. Princípios constitucionais gerais e tributários. Limitações constitucionais ao 
poder de tributar. Imunidades tributárias. Obrigação Tributária. Relação tributária. 
Sujeito ativo e passivo da obrigação tributária. Lançamento e Crédito Tributário. 
Suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário. Responsabilidade Tributária. 
Responsabilidade e solidariedade. Responsabilidade de terceiros. Responsabilidade dos 
sucessores. Responsabilidade por infrações. Tributos de competência dos Estados e dos 
Municípios. Processo Tributário Administrativo e Judicial. Execução fiscal. Ação 
declaratória. Ação de repetição de indébito. Ações Cautelares. Tribunal de Contas e 
Controle da Constitucionalidade.  Lei de Responsabilidade Fiscal.  
DIREITO CONSTITUCIONAL  
Princípios Constitucionais. Estado, Governo e Organização Federal, Estadual e Municipal. 
Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos Sociais. Nacionalidade e Cidadania. 
Direitos e Partidos Políticos. Repartição de competências no Estado Brasileiro. 
Administração Federal, Estadual e Municipal. Poder Legislativo. Processo Legislativo. 
Poder Executivo. Presidente da República, Ministros e Conselhos. Poder Judiciário. 
Tribunais Estaduais e Federais. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. 
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Tribunal Superior do Trabalho. Ministério Público. Controle da Constitucionalidade das 
Leis. Tribunais de Contas. Sistema Tributário Nacional. Sistema Nacional de Seguridade 
Social. Habeas data. Mandado de segurança. Ação popular. 
DIREITO ADMINISTRATIVO. 
Conceito e princípios gerais de Direito Administrativo. Administração Pública. Poderes 
Administrativos. Abuso de poder e desvio de finalidade. Atos administrativos. Contratos 
administrativos. Licitação: Princípios e modalidades. Servidores Públicos Civis. Serviços 
Públicos e Bens Públicos. Terras e águas públicas. Jazidas. Florestas. Fauna. Espaço 
aéreo. Proteção ambiental. Tombamento. Intervenção na propriedade (desapropriação, 
requisição, servidão administrativa, ocupação temporária e limitação administrativa). 
Função social da propriedade. Intervenção no domínio econômico. Repressão ao abuso do 
poder econômico. Controle da Administração Pública. Controle externo a cargo do 
Tribunal de Contas. Controle judiciário. A Administração em juízo. Responsabilidade civil 
do Estado. Improbidade administrativa. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. 
DIREITO DO TRABALHO 
Direito do Trabalho: conceito, características, divisão, natureza, funções, autonomia.  
Fontes formais do Direito do Trabalho. Conceito, classificação e hierarquia. Conflitos e 
suas soluções. Eficácia das normas trabalhistas no tempo e no espaço. Revogação. 
Princípios do Direito do Trabalho. Princípios constitucionais do Direito do Trabalho. 
Renúncia e transação no Direito do Trabalho. Comissões de Conciliação Prévia. Relação 
de trabalho e relação de emprego. Empregado: conceito, caracterização. Trabalho rural: 
empregador, empregado e trabalhador rural. Normas de proteção ao trabalhador rural. 
Terceirização no Direito do Trabalho. Terceirização lícita e ilícita. Trabalho temporário. 
Entes estatais e terceirização. Responsabilidade na terceirização. Contrato de emprego: 
denominação, conceito, classificação, caracterização. Trabalho voluntário. Estágio e 
aprendizagem: conceitos, distinção e características. Direitos do estagiário e do aprendiz. 
Trabalho voluntário. Efeitos do contrato de emprego: direitos, deveres e obrigações das 
partes. Duração do trabalho. Jornada de trabalho e horário de trabalho. Horas in itinere. 
Repousos. Repousos intrajornada e interjornada. Repouso semanal e em feriados. 
Remuneração simples e dobrada. Descanso anual: férias. Remuneração e salário: 
conceito, distinções. Caracteres e classificação do salário. Composição do salário. 
Modalidades de salário. Adicionais. Gratificação. Comissões. 13º salário. Parcelas não-
salariais. Salário e indenização. Salário in natura e utilidades não-salariais.  Formas e 
meios de pagamento do salário. Proteção ao salário. Equiparação salarial. O princípio da 
igualdade de salário. Desvio de função. Alteração do contrato de emprego. Alteração 
unilateral e bilateral. Transferência de local de trabalho. Remoção. Reversão. Promoção e 
rebaixamento. Alteração de horário de trabalho. Redução de remuneração. Interrupção e 
suspensão do contrato de trabalho: conceito, caracterização, distinções. Situações 
tipificadas e controvertidas. Cessação do contrato de emprego: causas e classificação. 
Rescisão unilateral: despedida do empregado. Rescisão unilateral: demissão do 
empregado. Aposentadoria. Força maior. Morte. Resolução por inadimplemento das 
obrigações do contrato. Despedida indireta. Falta grave. Justa causa. Aviso prévio. 
Procedimentos e direitos concernentes à cessação do contrato. Homologação. Quitação. O 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Prescrição e decadência no Direito do Trabalho. 
Labor em circunstâncias agressoras da saúde e segurança do empregado. Periculosidade 
e insalubridade. Trabalho noturno.  Súmulas da jurisprudência uniformizada do Tribunal 
Superior do Trabalho sobre Direito do Trabalho e Direito processual geral do trabalho. 
DIREITO PENAL: 
dos crimes contra a administração pública; dos crimes praticados por funcionário público 
contra a administração em geral; dos crimes praticados por particular contra a 
administração em geral; dos crimes contra a administração da justiça. 
LEGISLAÇÃO: 
Constituição Federal. 
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Código Civil. 
Código Processo Civil. 
Código Tributário. 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
Lei nº 6.766/79. 
Lei nº 6.015/73. 
Estatuto da cidade. 
Lei 6830/80. 
Lei complementar 95. 
Lei 9605/98. 
Lei 6938/81. 
Lei 8429/92. 
Lei 12016/09 
Lei complementar 101. 
Lei orgânica do Município de Franco da Rocha 
Código Tributário do Município de Franco da Rocha  
Demais legislações pertinentes as matérias contidas no edital. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


