
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 
Estado de São Paulo 

EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2010 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS faz saber que de acordo com o disposto no artigo 37, inciso II da 
Constituição Federal, Lei Orgânica do Município de JARDINÓPOLIS e demais Legislação Municipal vigente, fará realizar neste 
Município, através da empresa ASTEC Assessoria e Consultoria Ltda., em locais previstos, data e horários abaixo 
discriminados, CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS e DE PROVAS E TÍTULOS, regido de acordo com as Instruções Especiais 
que ficam fazendo parte integrante deste Edital, para preenchimento das vagas referentes aos empregos abaixo indicados. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O CONCURSO PÚBLICO será regido por este Edital e compreenderá o exame de habilidades e de conhecimentos 
aferidos por meio de aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. 

1.2 O desenvolvimento da etapa relativa ao exame de habilidades e de conhecimentos será de responsabilidade técnica 
e operacional da ASTEC Assessoria e Consultoria Ltda. 

1.3 Os procedimentos pré-admissionais, exames médicos e complementares, serão de competência da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS. 

1.4 As provas objetivas serão realizadas no município de JARDINÓPOLIS, Estado de São Paulo, nos locais indicados no 
item 6.22 

2. DOS EMPREGOS PERMANENTES, VAGAS, REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS EXIGIDOS 
PARA CONTRATAÇÃO, DATA E HORARIOS PREVISTOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS E TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

DENOMINAÇÃO VAGAS SALÁRIO 
R$ 

REQUISITOS 

TAXA 
DE 

INSCRIÇÃO 
R$ 

Jornada de 
Trabalho 
Semanal 

DATA 
PREVISTA 

PARA A 
PROVA 

OBJETIVA 

ALMOXARIFE 1 575,70  
+ 271,00 * 

Ensino Fundamental Completo 25,00 40 horas 07/11/2010 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

1 2.002,47 
+271,00 * 

Nível Superior Completo 50,00 40 horas 07/11/2010 

ASSISTENTE SOCIAL I 1 1.476,83 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 50,00 20 horas 07/11/2010 

ATENDENTE DE RECEPÇÃO 1 549,42  
+ 271,00 * 

Ensino Médio Completo 25,00 40 horas 14/11/2010 

AUXILIAR DE CAMPO 1 510,01 
+ 271,00 * Ensino Fundamental Completo 20,00 30 horas 14/11/2010 

AUXILIAR DE ESCRITORIO 1 575,70 
+ 271,00 * 

Ensino Fundamental Completo 25,00 40 horas 14/11/2010 

AUXILIAR ODONTOLOGICO 1 549,42 
+ 271,00 * Ensino Médio Completo 25,00 40 horas 14/11/2010 

PROFESSOR MONITOR DE 
ATIVIDADE ESPORTIVA 

2 1.126,39 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo com 
licenciatura plena e habilitação em 
Educação Física e Registro no 
Conselho 

30,00 40 horas 07/11/2010 

COORDENADOR DE ENSINO 2 1.126,39 
+ 271,00 * 

Curso Superior, licenciatura de 
graduação  plena ou Pós 

Graduação na área de Educação e 
ter no mínimo 02 (dois) anos de 
exercício efetivo ou experiência 

docente no magistério público e / 
ou privado. 

30,00 40 horas 07/11/2010 

COVEIRO 1 549,42 
+ 271,00 * Alfabetizado 20,00 40 horas 14/11/2010 

DENTISTA I 1 1.476,83 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Reg. No 
Conselho 

50,00 20 horas 07/11/2010 

ENCANADOR 1 518,14 
+ 271,00 * 

Alfabetizado 20,00 40 horas 14/11/2010 

ENFERMEIRO  1 1.476,83 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 

50,00 20 horas 07/11/2010 

ENFERMEIRO II 1 1.652,04 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 50,00 40 horas 14/11/2010 



ESCRITURARIO 1 625,78 
+ 271,00 * Ensino Médio Completo 30,00 40 horas 14/11/2010 

FARMACEUTICO 1 1.476,83 
+ 271,00 * 

Ensino Superior Completo e 
registro no Conselho 

60,00 20 horas 07/11/2010 

FISCAL DE OBRAS 1 775,95 
+ 271,00 * 

Ensino Médio Completo 30,00 40 horas 07/11/2010 

FISCAL DE RENDAS 
MUNICIPAIS 1 775,95 

+ 271,00 * Ensino Médio Completo 30,00 40 horas 14/11/2010 

FISCAL DE VIGILANCIA 
SANITARIA 

1 775,95 
+ 271,00 * 

Ensino Médio Completo 30,00 40 horas 14/11/2010 

FISIOTERAPEUTA 1 1.476,83 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 50,00 20 horas 07/11/2010 

FONOAUDIOLOGO 1 1.476,83 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 50,00 20 horas 07/11/2010 

GARI 1 510,01 
+ 271,00 * Alfabetizado 20,00 40 horas 14/11/2010 

INSPETOR DE ALUNOS 2 531,90 
+ 271,00 * 

Ensino Fundamental Completo 20,00 40 horas 07/11/2010 

JARDINEIRO 1 510,01 
+ 271,00 * Alfabetizado 20,00 40 horas 07/11/2010 

LAVADOR 1 510,01 
+ 271,00 * Alfabetizado 20,00 40 horas 14/11/2010 

MEDICO DO TRABALHO 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MÉDICO 
GASTROENTEROLOGISTA 1 2.876,80 

+ 271,00 * 
Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

 
MÉDICO GENERALISTA 3 6.500,00 

+ 271,00 * 
Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 40 horas 07/11/2010 

MÉDICO GERIATRA 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

 

MEDICO I - ANGILOGIA E 
CIRURGIA VASCULAR 1 2.876,80 

+ 271,00 * 
Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - CARDIOLOGISTA 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - CLINICO GERAL 2 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - DERMATOLOGISTA 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I – 
ENDOCRINOLOGISTA 1 2.876,80 

+ 271,00 * 
Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - GINECOLOGISTA 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - HEMATOLOGISTA 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - NEFROLOGIA 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - NEUROLOGISTA 1 2.876,80 Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - OFTALMOLOGISTA 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - ONCOLOGISTA 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - ORTOPEDISTA 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - 
OTORRINOLARINGOLOGISTA 1 2.876,80 

+ 271,00 * 
Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - PEDIATRA 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 



MEDICO I - PNEUMOLOGISTA 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - PROCTOLOGISTA 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - PSIQUIATRA 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO I - UROLOGISTA 1 2.876,80 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 20 horas 07/11/2010 

MEDICO PLANTONISTA 1 
461,81Por 

Plantão 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 60,00 12x36 horas 07/11/2010 

MESTRE DE OBRAS 1 575,70 
+ 271,00 * 

Alfabetizado 25,00 40 horas 14/11/2010 

MOTORISTA 2 549,42 
+ 271,00 * 

Alfabetizado, CNH Cat. “D” ou “E” 25,00 40 horas 14/11/2010 

MOTORISTA DE AMBULANCIA 3 549,42 
+ 271,00 * Alfabetizado, CNH Cat. “D” ou “E” 25,00 40 horas 07/11/2010 

MOTORISTA DE VEICULO 
ESCOLAR 

2 549,42 
+ 271,00 * 

Alfabetizado, CNH Cat. “D” ou “E” 25,00 40 horas 07/11/2010 

NUTRICIONISTA 1 1.476,83 
+ 271,00 * Ensino Superior Completo  50,00 40 horas 07/11/2010 

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO 3 1.126,39 
+ 271,00 * 

Ensino Médio Completo e 
conhecimentos específicos de 
administração 

50,00 40 horas 07/11/2010 

OPERADOR DE MAQUINAS 1 575,70 
+ 271,00 * Alfabetizado, CNH Cat. “D” ou “E” 25,00 40 horas 07/11/2010 

PORTEIRO 2 510,01 
+ 271,00 * 

Alfabetizado 20,00 40 horas 07/11/2010 

PROFESSOR PEB I 2 
5,81 

Hora /aula 
+ 271,00 * 

Habilitação em Magistério 30,00 25 h/aulas 07/11/2010 

PROFESSOR PEB II - 
HABILITAÇÃO ESPECIAL 

1 
6,19 

Hora /aula 
+ 271,00 * 

Licenciatura Plena em Pedagogia 
com Habilitação em Educação 
Especial 

30,00 25 h/aulas 07/11/2010 

PROFESSOR PEB II- Artes 1 
6,99 

Hora /aula 
+ 271,00 * 

Ensino Superior Completo c/ 
habilitação específica na matéria a 
ser ministrada 

30,00 20 h/aulas 07/11/2010 

PROFESSOR PEB II- Língua 
Portuguesa 1 

6,99 
Hora /aula 
+ 271,00 * 

Ensino Superior Completo c/ 
habilitação específica na matéria a 
ser ministrada 

30,00 20 h/aulas 14/11/2010 

PROFESSOR PEB II- História 1 
6,99 

Hora /aula 
+ 271,00 * 

Ensino Superior Completo c/ 
habilitação específica na matéria a 
ser ministrada 

30,00 20 h/aulas 07/11/2010 

PROFESSOR PEB II- 
Matemática 1 

6,99 
Hora /aula 
+ 271,00 * 

Ensino Superior Completo c/ 
habilitação específica na matéria a 
ser ministrada 

30,00 20 h/aulas 07/11/2010 

PROFESSOR PEB II- Ciências 1 
6,99 

Hora /aula 
+ 271,00 * 

Ensino Superior Completo c/ 
habilitação específica na matéria a 
ser ministrada 

30,00 20 h/aulas 14/11/2010 

PROFESSOR PEB II- Inglês 1 
6,99 

Hora /aula 
+ 271,00 * 

Ensino Superior Completo c/ 
habilitação específica na matéria a 
ser ministrada 

30,00 20 h/aulas 07/11/2010 

PROFESSOR PEB II- Educação 
Física 

1 
6,99 

Hora /aula 
+ 271,00 * 

Ensino Superior Completo c/ 
habilitação específica na matéria a 
ser ministrada 

30,00 20 h/aulas 14/11/2010 

PROFESSOR PEB II- Geografia 1 
6,99 

Hora /aula 
+ 271,00 

Ensino Superior Completo c/ 
habilitação específica na matéria a 
ser ministrada 

30,00 20 h/aulas 14/11/2010 

PSICOLOGO II 1 2.152,66 
+ 271,00 * 

Nível Superior Completo e Registro 
no Conselho competente 50,00 40 horas 07/11/2010 

SECRETARIO DE ENSINO 6 698,36 
+ 271,00 * 

Ensino médio completo 30,00 40 horas 07/11/2010 

SERVENTE ZELADOR 2 510,01 
+ 271,00 * 

Alfabetizado 20,00 40 horas 07/11/2010 

SERVIÇOS GERAIS 2 510,01 
+ 271,00 * 

Alfabetizado 20,00 40 horas 14/11/2010 



TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1 725,91 
+ 271,00 * 

Ensino médio completo e registro 
no órgão competente 30,00 30 horas 07/11/2010 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

1 725,91 
+ 271,00 * 

Curso Técnico de Segurança do 
Trabalho 

30,00 40 horas 07/11/2010 

TRATORISTA 1 518,14 
+ 271,00 * Alfabetizado e CNH 20,00 40 horas 14/11/2010 

VIGIA 1 
510,01 

+ 271,00 * 
 

Ensino Fundamental Completo 20,00 40 horas 07/11/2010 

       

• * R$ 271,00 – Vale Alimentação  

2.1 REQUISITOS BÁSICOS: Certificado de conclusão do grau de escolaridade do ensino fundamental completo, ensino 
médio e do ensino de nível superior específico, incluindo-se demais exigências, conforme exposto no item 2 deste 
Edital e idade mínima de 18 anos completos até a data da nomeação. 

2.2 DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATIVIDADES: conforme especificado no Anexo I deste Edital. 

2.3 DA JORNADA DE TRABALHO E DEMAIS VANTAGENS 

2.3.1 O horário de trabalho será fixado pela autoridade competente, de acordo com a natureza e necessidade de serviço. 

2.3.2 Atendendo ao interesse da administração e a conveniência do serviço público, poderá ser estabelecida jornada de 
trabalho diferenciada. 

2.3.3 O funcionário poderá ser designado para desenvolver outras atividades atendendo a conveniência e necessidade da 
administração. 

2.4 DA CLASSIFICAÇÃO E DO APROVEITAMENTO 

2.4.1 O candidato aprovado no concurso público será chamado, em função das necessidades da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, das vagas existentes do presente edital, das que se criar e das que se vagarem ou 
estarem disponíveis no quadro de pessoal, sujeitando-se às normas da Lei Orgânica do Município de 
JARDINÓPOLIS e legislação pertinente em vigor. 

2.4.2 O candidato será convocado para ocupar o emprego em que se inscreveu conforme estabelecido no item 12.1., 
porém, caso não venha a atender a esta convocação dentro do prazo estipulado, ou não aceite tomar posse, será 
convocado o candidato imediatamente seguinte na ordem de classificação. 

2.4.3 O candidato convocado que não assumir a vaga oferecida, em conformidade com o item 2.4.2, não poderá reivindicar 
posteriormente o direito à vaga do emprego em que foi aprovado.  

3. DAS CONDIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA INVESTITURA NO EMPREGO 

3.1 Ter sido aprovado no CONCURSO PÚBLICO. 

3.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, 
§ 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

3.3 Apresentar Certificado de Reservista ou de Alistamento Militar, se do sexo masculino. 

3.4 Ter, no mínimo, 18 anos completos na data da contratação. 

3.5 Ter situação regular perante a legislação eleitoral. 

3.6 Comprovar a conclusão e exigência para a função conforme exposto no item 2. deste Edital, exigido como requisito 
para o emprego. Não será considerado como curso concluído o período de recuperação ou de dependência. 

3.7 Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego. 

3.8 Não ter sido condenado em sentença criminal transitada em julgada 

3.9 Cumprir as determinações deste Edital. 

4. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

4.1 Do total de vagas objeto deste Edital que vierem a ser oferecidas durante o prazo de validade deste concurso público, 
haverá reserva de vagas, de acordo com a Lei Nº. 1.572, de 03 de abril de 2009, às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme legislação vigente, exceto para os empregos em que haja menos que três vagas. 

4.2 Os candidatos portadores de deficiência participarão deste concurso público em igualdade de condições com os 
demais candidatos, respeitadas as suas deficiências observando o disposto no item 5.8. 

4.3 O candidato portador de deficiência que, no ato de inscrição, não declarar essa condição não poderá posteriormente, 
interpor recurso em favor de sua situação. 

4.4 O candidato nesta condição, que desejar concorrer à reserva especial de vagas deverá indicar obrigatoriamente na 
ficha de inscrição do emprego a que concorre marcar “sim” na opção “Portador de Deficiência” bem como deverá 
entregar durante o período das inscrições: 

 a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como da provável causa da deficiência de que são 



portadores. 

 b) Requerimento, solicitando vaga especial, constando o tipo de deficiência e a necessidade de condição ou prova 
especial, se for o caso. O pedido de condição ou prova especial, formalizado por escrito à empresa executora, 
será examinado para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de 
viabilidade e de razoabilidade. 

4.5 Caso o candidato não apresente, durante o prazo determinado, não será considerado como portador de 
necessidades especiais para concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à vaga especial, bem como à prova 
especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de Inscrição. 

4.6 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo 
miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

4.7 Os candidatos inscritos nessa condição participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação, aos critérios de aprovação, 
ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, resguardada as 
condições especiais previstas na legislação própria. 

4.8 O candidato portador de deficiência poderá solicitar condição especial para realização das provas, devendo solicitá-
lo, por escrito, no ato da inscrição, de acordo com o disposto nos subitens 5.8 e 5.9 deste Edital. 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 A inscrição para o presente concurso poderá ser feita de duas maneiras: PRESENCIAL a ser realizada no Paço 
Municipal de JARDINÓPOLIS, Estado de São Paulo, à Praça Mário Lins, 150 – Centro, ou pela INTERNET.  

5.1.1 DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PRESENCIAIS: De 04 a 08 de outubro de 2010. 

5.1.2 HORÁRIO: Das 9:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas. 

5.2 Para efetuar a inscrição o candidato deverá: 

5.2.1 Conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no emprego, 
indicando corretamente a função correspondente à sua área de residência. 

5.2.2 Recolher a taxa, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços prestados, indicadas no item 2. 

5.2.3 Preencher o formulário de inscrição nas dependências do Paço Municipal de JARDINÓPOLIS, Estado de São Paulo, 
à Praça Mário Lins, 150 – Centro. 

5.2.4 Apresentar o CPF e documento de identidade. 

5.2.5 Será obrigatória a apresentação de documento de identidade original e do protocolo de inscrição, no dia da 
realização das provas. 

5.2.6 O recebimento do formulário de inscrição será de responsabilidade da ASTEC, que emitirá ao candidato o protocolo 
de inscrição. 

5.3 Disposições gerais sobre a inscrição: 

5.3.1 A inscrição poderá ser feita por procurador com poderes específicos, mediante entrega de procuração do 
interessado, acompanhada de cópia legível do documento de identidade do candidato. 

5.3.2 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, 
arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do formulário de inscrição 
e em sua entrega. 

5.3.3 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax, via postal ou via correio eletrônico. 

5.3.4 O candidato poderá se inscrever para mais de uma função, com pagamento das taxas de inscrição por função, 
observando o horário previsto para a realização das provas, não podendo, portanto, inscrever-se em mais de uma 
função de mesmo horário de prova. 

5.3.5 A inscrição para o concurso, realizada pela INTERNET, se dará: 

a)  DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PELA INTERNET: De 22 de setembro a 08 de outubro de 2010. 

b)  ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.astecinfo.com.br  

c)  O encerramento das inscrições pela Internet dar-se-á às 16:30 horas do dia 08/10/2010. 

d)  O Processo de inscrição para o Concurso Público, através da Internet, deverá ser efetuado conforme as seguintes 
regras e condições: 

e)  O candidato deverá acessar: www.astecinfo.com.br e clicar na área de CONCURSOS, e a seguir PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS - link para Inscrições. 

f)  Será apresentado o formulário de inscrição. 

g)  O candidato deverá preencher corretamente o formulário de inscrição com os seus dados. Os seguintes campos são 
de preenchimento obrigatório: Nº. do CPF, Função, Nome do Candidato, , N°. do Documento de Identidade, Data de 
Nascimento, Sexo, Estado Civil, Endereço, Bairro, CEP, Município e e-mail. Após preencher todos os campos, deverá 
ler a declaração situada abaixo dos dados e marcar a caixa que se encontra após a declaração e, com isso, estará 



concordando com os termos da mesma.  

h)  Aparecerá na tela, texto explicativo de como efetuar o pagamento da taxa de inscrição. 

i)  Será emitido boleto bancário, que deverá ser pago em qualquer banco até o dia 08 de Outubro de 2010. 

j)  As inscrições não pagas até a data prevista neste edital estarão automaticamente CANCELADAS. 

k)  O candidato inscrito pela Internet ou Presencial deverá apresentar, no dia da prova, o documento de identificação 
oficial com foto original e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição.   

l)  Não serão aceitos protocolos, cópias e outros documentos que não estejam de acordo com o item anterior. 

m)  Somente será aceita a inscrição pela Internet mediante o pagamento realizado por intermédio de BOLETO 
BANCÁRIO. Após confirmação do recebimento pela instituição, as inscrições serão validadas. 

n)  A ASTEC Assessoria e Consultoria Ltda. não se responsabiliza por solicitações de inscrições pela Internet NÃO 
RECEBIDAS, por quaisquer motivos, sejam de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados e por procedimento indevido dos usuários. 

o)  Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o interessado deverá certificar-se de que preenche os requisitos 
exigidos neste Edital para a participação no concurso, em especial o local de residência. Em nenhuma hipótese será 
admitida a inscrição condicional e nem haverá devolução da Taxa de Inscrição. 

p)  O candidato inscrito pela Internet deverá enviar, se solicitado, para efeito de comprovação, cópia do documento 
utilizado no ato da inscrição, para a Rua 29 de Julho, n° 935, Centro – Porto Ferreira – SP, CEP 13.660-000. 

q)  A ASTEC não se responsabiliza por incorreções no preenchimento da ficha de inscrição. 

5.3.6 As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, por intermédio da ASTEC, do direito de excluir do concurso aquele 
que não preencher o formulário de forma completa e correta. 

5.3.7 O candidato deverá declarar, no formulário de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá 
entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o emprego por ocasião da contratação.  

5.4 Não serão aceitas as solicitações de inscrições que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital. O 
candidato poderá inscrever-se para mais de uma função, caso o horário das provas não sejam coincidentes. 

5.5 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de 
cancelamento do certame por conveniência da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS. 

5.6 Não haverá isenção total ou parcial do valor da inscrição. 

5.7 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização da 
prova. 

5.8 O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização 
das provas deverá solicitá-la, por escrito, no ato da inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais 
necessários (materiais, equipamentos etc.). Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo os casos de força 
maior e os que forem de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS. 

5.9 A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

5.10 A lista com a relação dos candidatos que tiveram a sua inscrição homologada estará afixada no local de costume da 
PREFEITURA. 

5.11 O candidato, cuja inscrição não for homologada, poderá recorrer à Comissão Organizadora, no prazo de até três dias 
úteis, a contar da data da afixação no local especificado no item 5.10. 

5.12 A interposição de recurso será feita exclusivamente no setor de protocolo, em horário de expediente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, dirigida à Comissão Organizadora e a(s) resposta(s) a esse(s) 
recurso(s) será(ão) devolvida(s) ao candidato no mesmo local. 

6. DAS PROVAS OBJETIVAS 

6.1 Serão aplicadas provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os objetos de avaliação 
(habilidades e conhecimentos) constantes no ANEXO II deste Edital. 

6.2 A prova objetiva constará de 40 (quarenta) questões, abrangendo as seguintes áreas: 

6.2.1 Para os empregos: Médico, Assistente Social, Dentista I, Enfermeiro, Enfermeiro II, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Nutricionista e Psicólogo II. 

 a) Língua Portuguesa (10 questões) 

 b) Políticas Públicas de Saúde (10 questões) 

 c) Conhecimentos Específicos (20 questões) 

6.2.2 Para os empregos: PEB II. 

 a) Língua Portuguesa (10 questões) 



 b) Conhecimentos pedagógicos e legislação (10 questões) 

 c) Conhecimentos Específicos (20 questões) 

6.2.3 Para o emprego: PEB I. 

 a) Língua Portuguesa (10 questões) 

 b) Matemática (10 questões) 

 c) Conhecimentos Específicos (20 questões) 

6.2.4 Para os demais empregos: 

 a) Língua Portuguesa (10 questões) 

 b) Matemática (10 questões) 

 c) Conhecimentos Gerais e Específicos (20 questões) 

6.3 A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas. 

6.4 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do seu local de realização da prova e o 
comparecimento no horário determinado. 

6.5 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito da data, dos locais e do horário das provas. O candidato 
deverá observar rigorosamente o Edital e os comunicados a serem publicados na Imprensa e nos endereços 
eletrônicos: www.astecinfo.com.br e www.jardinopolis.sp.gov.br. 

6.6 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 
30(trinta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de 
comprovante de inscrição e de documento de identidade original. 

6.7 As provas não serão aplicadas, em hipótese alguma, fora da data, do horário e do espaço físico predeterminados em 
Edital ou em comunicado.  

6.8 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para o seu início. 

6.9 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de 
Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras 
funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 
identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei 
n. º 9.503, de 23 de setembro de 1997). 

6.10 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência 
em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

6.11 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 

6.12 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista 
(modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-
identificáveis e/ou danificados. 

6.13 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de 
máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

6.14 No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato entrar no local do exame com armas ou aparelhos 
eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador etc.). Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho eletrônico, estes deverão ser recolhidos pela 
Coordenação e devolvidos ao final da prova. O descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do 
candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

6.15 A ASTEC não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos 
durante a realização da prova. 

6.16 Não haverá segunda chamada para as provas. O candidato que não comparecer para a realização das provas no dia, 
no local e no horário determinados em Edital estará automaticamente eliminado do CONCURSO PÚBLICO. 

6.17 Será permitida a saída do candidato do local de realização das provas, somente após o decurso de trinta minutos de 
seu início. 

6.18 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da 
prova: 

 
a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; 

 
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas; 

 
c) utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não 



forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candidato; 

 
d) for surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pagers, notebook e/ou equipamento similar; 

 
e) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades 

presentes e com os demais candidatos; 

 
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição; 

 
g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 

 
h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

 
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas; 

 
j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas e na folha de rascunho; 

 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido, e 

 
l) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos, para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do 

concurso. 

6.19 Caso, após a realização das provas, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será automaticamente 
eliminado do CONCURSO PÚBLICO. 

6.20 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de 
afastamento de candidato da sala de prova. 

6.21 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação da prova e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da prova e/ou a critérios de avaliação/classificação. 

6.22 Locais previstos para a realização das provas:  
a) EMEF “AMÉRICO SALLES OLIVEIRA” Rua 7 de Setembro, 121 – CENTRO. 
b) EMEF “PROFA. LABIBE SAUD REIS” Rua José David – VILA OLIVEIRA  
c) EMEF “PROFA. EDDA SAUD FREGONESI” Praça Joaquim da Silva Salles – CECAP 
d) EMEF “ILHA GRANDE” Av. Prefeito Newton Reis  - C.H. ILHA GRANDE 

6.23 Caso o número de candidatos supere as estimativas, outra data ou locais no município de JARDINÓPOLIS poderão 
ser utilizados para a aplicação das provas objetivas. 

6.24 A confirmação dos locais, da data e dos horários de realização das provas objetivas, será publicada na imprensa 
local e/ou regional, e divulgadas nos endereços eletrônicos: www.astecinfo.com.br e www.jardinopolis.sp.gov.br.  

7. DAS QUESTÕES DAS PROVAS OBJETIVAS 

7.1 As provas objetivas serão constituídas de 40(quarenta) questões com 4(quatro) alternativas cada, que versarão sobre 
o Programa especificado no ANEXO II, parte integrante deste Edital. 

7.2 O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar para cada questão, uma, e somente uma das quatro alternativas na 
folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. 

7.3 Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital, tais como: marcação de 
dois ou mais campos referentes a uma mesma questão; ausência de marcação nos campos referentes a uma mesma 
questão; marcação a lápis, marcação rasurada ou emendada e/ou campo de marcação não-preenchido 
integralmente. 

7.4 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único 
documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste 
Edital. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. O candidato deverá 
entregar ao fiscal, a folha de respostas e o caderno de questões, ao terminar a prova. 

7.5 O candidato poderá solicitar o caderno de questões, após a realização das provas, pelo endereço eletrônico: 
www.astecinfo.com.br . 

7.6 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de 
candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será 
acompanhado por um agente da ASTEC devidamente treinado. 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

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

8.2 Na avaliação da prova será utilizado o escore bruto. O escore bruto corresponde ao número de acertos que o 
candidato obtém na prova. 

8.3 Cada questão correta terá o valor de 2,5(dois e meio) pontos. 

8.4 Serão consideradas respostas incorretas as questões não preenchidas pelo candidato na folha de respostas, bem 
como as marcações consideradas indevidas previstas neste Edital. 

8.5 Será eliminado do concurso, o candidato que não obtiver no mínimo 50 (cinqüenta) pontos na somatória de todas as 
questões da prova objetiva. 



8.6 Os candidatos eliminados na forma do subitem 8.5 deste Edital não terão classificação alguma no CONCURSO 
PÚBLICO. 

8.7 A classificação dos candidatos obedecerá à ordem decrescente das notas finais obtidas no CONCURSO PÚBLICO, 
segundo o emprego para qual foi inscrito. 

9. DAS PROVAS PRÁTICAS E TÍTULOS 

9.1 Os candidatos aos empregos: AUXILIAR DE CAMPO, COVEIRO, ENCANADOR, GARI, JARDINEIRO, LAVADOR, 
MOTORISTA, MOTORISTA DE AMBULANCIA, MOTORISTA DE VEICULO ESCOLAR, OPERADOR DE MAQUINAS e 
TRATORISTA, aprovados nas provas objetivas, serão submetidos à avaliação sobre a demonstração prática dos 
conhecimentos, habilidades e adequação de atitudes na execução das atividades relativas ao emprego.  

9.2 A prova prática avaliará o candidato individualmente, na escala de 0(zero) a 80(oitenta) pontos, tendo caráter 
classificatório e eliminatório.  

9.2.1 Será eliminado do concurso, o candidato que não obtiver no mínimo 40 (quarenta) pontos na avaliação da prova 
prática. 

9.3 A prova acontecerá em dia, local e horário a ser comunicado oportunamente, por meio da imprensa local e/ou 
regional.  

9.4 O candidato deverá apresentar-se no local da prova, com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido 
para o seu início.  

9.5 Não será permitido ao candidato, sob qualquer pretexto, realizar a prova após o horário estabelecido no Edital de 
Convocação.  

9.6 Somente será permitida a realização da prova no local previamente determinado no Edital específico, implicando em 
reprovação automática a ausência do candidato.  

9.7 Não haverá segunda chamada, sob hipótese alguma.  

9.8 Será exigida a apresentação de um documento original de identificação oficial com foto (RG, CNH, etc).  

9.9 Para candidato aos empregos de MOTORISTA, MOTORISTA DE AMBULANCIA, MOTORISTA DE VEICULO ESCOLAR, 
TRATORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS será exigida, no momento da prova prática, apresentação da CNH na 
Categoria exigida para a função, dentro do prazo de validade. 

9.10 Somente participarão da prova prática, os candidatos aprovados nas Provas Objetivas.  

9.11 Os candidatos aos empregos de Professor, aprovados nas provas objetivas, serão convocados a apresentarem os 
Títulos, conforme tabela abaixo indicada. 

9.12 TABELA DE TÍTULOS 

ESPECIFICAÇÃO DO TÍTULO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

MÁXIMO 
COMPROVANTES 

A) Título de Doutor em área relacionada à Educação. 6,00 6,00 

B) Título de Mestre em área relacionada à Educação (desde 
que não seja pontuado o título de Doutorado). 

3,00 3,00 

Diploma devidamente 
registrado ou 
declaração / 
certificado de 

conclusão de curso 

C) Pós-graduação na área de Educação com, no mínimo, 360 
horas.  1,00 2,00 Certificado / 

declaração  

9.12.1 Todos os títulos acima especificados deverão conter timbre e identificação do órgão expedidor, carimbo e assinatura 
do responsável e data, apresentados em cópia autenticada ou cópia acompanhada do original. 

9.12.2 Todos os títulos deverão estar concluídos até a data de apresentação. 

9.12.3 Após a apresentação dos títulos não será permitida, em hipótese alguma, a juntada ou substituição de quaisquer 
documentos. 

9.13 A apresentação dos títulos se dará na data determinada em convocação, por requerimento do candidato em 
formulário a ser fornecido pela ASTEC. 

9.14 O candidato que não apresentar ou não tiver títulos, ficará com a nota obtida na prova objetiva. 

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE e CLASSIFICAÇÃO 

10.1 Em caso de empate na nota final, para o preenchimento das vagas, objeto deste Edital, terá preferência o candidato 
que, pela ordem: 

10.1.1 tiver  com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia de inscrições, nos termos da Lei 
Federal nº. 10.741/2003, entre si e frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada; 

10.1.2 obtiver maior nota na parte c da prova objetiva (Conhecimentos Específicos ou Gerais e Específicos); 

10.1.3 obtiver maior nota da prova prática; 

10.1.4 tiver maior idade. 



10.2 A classificação dos candidatos obedecerá à ordem decrescente das notas finais obtidas no CONCURSO PÚBLICO, 
ou seja, a soma da nota da prova objetiva com a nota da prova prática, referente ao emprego para qual foi inscrito. 

11. DOS RECURSOS 

11.1 O gabarito oficial das provas objetivas será divulgado nos endereços eletrônicos: www.astecinfo.com.br e 
www.jardinopolis.sp.gov.br e afixado no local de costume no PAÇO MUNICIPAL.  

11.2 O candidato que desejar interpor recurso(s) contra o Gabarito Oficial das provas objetivas disporá de até três dias 
úteis, a contar do primeiro dia subseqüente ao da sua divulgação. 

11.3 O candidato que desejar interpor recurso(s) contra o Edital de Classificação, disporá de três dias úteis a contar da 
publicação do Edital de Classificação. 

11.4 A interposição de recurso será feita exclusivamente no setor de protocolo, em horário de expediente da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, dirigida à Comissão Especial de Seleção e Concurso Público e a(s) 
resposta(s) a esse(s) recurso(s) será(ão) devolvida(s) ao candidato no mesmo local. 

11.5 Não será aceito recurso via postal, via fax ou via correio eletrônico, tampouco será aceito recurso extemporâneo ou 
inconsistente que não atenda às exigências deste Edital. Os recursos assim recebidos pela Comissão Especial de 
Seleção e Concurso Público serão preliminarmente indeferidos. 

11.6 O candidato deverá identificar-se no ato da entrega do(s) recurso(s) mediante a apresentação de documento de 
identidade original. 

11.7 Não será aceita a interposição de recursos por Procurador. 

11.8 Cada recurso, sobre o gabarito, deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 

 a) folhas separadas para questões diferentes; 

 b) em cada folha, indicação do número da questão e da resposta marcada pelo candidato e da resposta 
divulgada pela ASTEC; 

 c) para cada questão, argumentação lógica e consistente; 

 d) capa única constando o nome, o número de inscrição e a assinatura do candidato; 

 e) datilografados ou digitados. 

11.9 Se do exame de recurso(s) resultar anulação de questão integrante de prova, a pontuação correspondente a essa 
questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.  

11.10 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial de questão integrante de prova, essa alteração 
valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

11.11 Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso ou recurso de recurso. 

12. DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-ADMISSIONAIS 

12.1 Os candidatos aprovados e convocados para admissão pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 
submeter-se-ão a procedimentos pré-admissionais, incluindo exames médicos (inspeção clínica e exames 
complementares). 

13. DA CONTRATAÇÃO 

13.1 Os candidatos poderão ser convocados pela imprensa para contratação, observando-se as necessidades da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS e a classificação obtida. 

13.2 Fica facultada à PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, a convocação dos candidatos através de carta, 
entrega por seus agentes, desde que não comprometa a eficácia pretendida no Instrumento Convocatório. 

13.3 A nomeação do candidato ficará condicionada à sua aprovação em todas as etapas e avaliações do CONCURSO 
PÚBLICO e ao fato de não possuir vínculo empregatício com Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, que 
impeça o acúmulo, bem como à apresentação dos seguintes documentos: 

 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (original e cópia sem autenticação); 

 
b) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se possuir (original e cópia sem autenticação); 

 
c) Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia sem autenticação); 

 
d) Cédula de Identidade (original e cópia sem autenticação);  

 
e) Título de Eleitor e último comprovante de votação/justificativa (original e cópia sem autenticação);  

 
f) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar, constando dispensa (original e cópia sem 

autenticação), se do sexo masculino; 

 
g) Se solteiro, Certidão de Nascimento (original e cópia sem autenticação);  

 
h) Se casado, Certidão de Casamento (original e cópia sem autenticação);  

 
i) Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos (original e cópia sem autenticação) 



 
j) Comprovante de Escolaridade e/ou Histórico Escolar equivalente ao exigido para o emprego (original e cópia 

sem autenticação); 

 
k) Duas fotos 3x4; 

 
l) Declaração de Bens e Rendas ou, inexistindo, declaração negativa; 

 
m) Declaração, sob as penas da lei, de que não há contra si sentença criminal condenatória transitada em 

julgado; 

 
n) Outros documentos que a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS julgar necessários, os quais serão 

solicitados em tempo hábil. 

13.4 O candidato que der causa ao descumprimento de qualquer um dos prazos acima será considerado desistente. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 A inscrição do candidato implicará aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste 
Edital e em outros a serem publicados. 

14.2 O Edital Completo, incluindo seus ANEXOS, será divulgado nos endereços eletrônicos: www.astecinfo.com.br e 
www.jardinopolis.sp.gov.br e afixado na PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS. 

14.3 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS divulgará pela imprensa local e/ou regional, e nos endereços 
eletrônicos www.astecinfo.com.br e www.jardinopolis.sp.gov.br, o resultado final do CONCURSO PÚBLICO, incluindo-
se na publicação da classificação final apenas os candidatos aprovados. 

14.4 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova ou a nomeação do candidato, desde que verificada quaisquer 
falsidades nas declarações ou quaisquer irregularidades na prova ou nos documentos apresentados. 

14.5 A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação. A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS reserva-se o direito de proceder às contratações em número que 
atenda ao interesse e às necessidades do serviço e de acordo com a disponibilidade orçamentária. 

14.6 Alterações da legislação constante dos objetos de avaliação ocorridas após a data de publicação deste Edital não 
serão objetos de avaliação na prova deste concurso público. 

14.7 Não serão aceitos protocolos de documentos exigidos. Fotocópias não-autenticadas deverão estar acompanhadas 
dos originais, para efeito de autenticação. 

14.8 O candidato, se aprovado, deverá manter o seu endereço atualizado, por meio de correspondência dirigida à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos 
decorrentes da não-atualização de seu endereço. 

14.9 A Comissão Organizadora, nomeada pelo Decreto Nº 4479/2010 DE 15/09/2010, fiscalizará a execução do concurso 
em todas as suas fases, emitindo relatório de ocorrências para que, baseado neste, o Chefe do Executivo possa 
homologar o presente Concurso Público. 

14.10 O prazo de validade do Concurso será de 2(dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, 
prorrogável por igual período, a critério da PREFEITURA. 

14.11 As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível do PREFEITO MUNICIPAL 
DE JARDINÓPOLIS 

 JARDINÓPOLIS, 17 de Setembro de 2010. 

  

 José Antonio Jacomini 

Prefeito Municipal 

  



ANEXO I 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EMPREGO 

 
 
ALMOXARIFE 
Organiza e/ou executa serviços de almoxarifado como recebimento, registro, guarda, fornecimento e inventário de materiais, 
observando as normas e dando orientação sobre o desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque em condições de 
atender às unidades administrativas. Verifica a posição do estoque, examinando, periodicamente, o volume de materiais e 
calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição. Controla o recebimento do material comprado e 
produzido, confrontando as notas de pedidos e as especificações com o material entregue, para assegurar sua perfeita cor-
respondência aos dados anotados. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
Desempenha tarefas de caráter administrativo e educacional de seu campo atuação da Secretaria Municipal de Educação, 
desenvolvimento atividades inerentes a área de atuação, além de planejar, coordenar e supervisionar o trabalho desenvolvido. 
 
ASSISTENTE SOCIAL I 
Presta serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades 
materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos de serviço social. E outras atividades designadas. 
 
ATENDENTE DE RECEPÇÃO 
Atende o público em geral, identificando e averiguando suas pretensões para prestar-lhes informações e/ou encaminhá-lo às 
pessoas ou unidades administrativas solicitadas, arquivo, datilografia e digitação de natureza simples. E outras atividades 
designadas. 
 
AUXILIAR DE CAMPO 
Executa tarefas de natureza operacional em obras públicas, conservação e manutenção dos próprios municipais e outras 
atividades. Auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e outros, 
acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos. E outras atividades 
designadas. 
 
AUXILIAR DE ESCRITORIO 
Executa serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, como a classificação de documentos e 
correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, arquivo, datilografia, digitação em geral e 
atendimento ao público. E outras atividades designadas. 
 
AUXILIAR ODONTOLOGICO 
Recepciona as pessoas em consultório dentário e auxilia o dentista acompanhando suas atividades. Recepciona as pessoas em 
consultório dentário, identificando-as, averiguando suas necessidades e o histórico clínico para encaminhá-las ao dentista. 
Controla a agenda de consultas, verificando horários disponíveis e registrando as marcações feitas, para mantê-la organizada. 
Auxilia o dentista, colocando os instrumentos à sua disposição, para efetuar extração, obturação e tratamentos em geral. 
Procede diariamente à limpeza e à assepsia do campo de atividade odontológica , limpando e esterilizando os instrumentos, 
para assegurar a higiene e a assepsia cirúrgica. 
 
PROFESSOR MONITOR DE ATIVIDADE ESPORTIVA 
Promove, desenvolve e aprimora conhecimentos ou habilidades de atletas ou equipes, seguindo as técnicas para cada 
modalidade esportiva. E outras atividades designadas. 
 
COORDENADOR DE ENSINO 
Coordena as atividades de ensino em unidades educacionais, planejando, orientando, supervisionando e avaliando estas 
atividades, para assegurar regularidade no desenvolvimento do processo educativo. E outras atividades designadas. 
 
COVEIRO 
Prepara sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento dos cadáveres. E outras atividades designadas. 
 
DENTISTA I 
Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e 
recuperar a saúde bucal. Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a presença de 
cáries e outras afecções. Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, 
exames radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento. Executa serviços de extrações, utilizando 
boticões, alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções mais graves. Restaura as cáries dentárias, empregando 
instrumentos, aparelhos e substâncias especiais para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e função do 
dente. Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos e infecção. Executa 
serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover a 
conservação de dentes e gengivas.  
 
ENCANADOR 
Monta, instala e conserva sistemas de tubulações de material metálico ou não metálico, soldando ou furando, utilizando-se de 
instrumentos apropriados, para possibilitar a condução de ar, água, vapor e outros fluídos, bem como a implantação de redes de 
água e esgoto. E outras atividades designadas. 
 
ENFERMEIRO e ENFERMEIRO II 



Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e recuperação 
da saúde individual ou coletiva. Efetuar todos os registros de atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas 
em relação ao paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar a 
evolução da doença e possibilitar o controle de saúde. Preparar relatórios, de acordo com a legislação do SUS. Elaborar a 
previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, estabelecendo escalas de serviços e atribuições diárias da equipe, 
especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de 
enfermagem. 
 
ESCRITURARIO 
Executa serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, como a classificação de documentos e 
correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, arquivo, datilografia, digitação em geral e 
atendimento ao público. E outras atividades designadas. 
 
FARMACEUTICO 
Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados; analisa 
substâncias, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas 
estabelecidas, para atender a receita médicas, odontológicas e veterinárias. 
 
FISCAL DE OBRAS 
Fiscaliza as obras de construção civil, observando e fazendo cumprir normas e regulamentos estabelecidos em legislação 
específica, para garantir a segurança da comunidade. E outras atividades designadas. 
 
FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS 
Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, verificando a correta inscrição quanto ao tipo de 
atividades, recolhimento de taxas e tributos municipais, ou licença de funcionamento, para notificar as irregularidades 
encontradas. Autua, notifica e intima os infratores das obrigações tributárias e das normas municipais, com base em vistorias 
realizadas, para prestarem esclarecimentos ou pagarem seus débitos junto à prefeitura municipal. Mantém-se atualizado sobre a 
política de fiscalização tributária, acompanhando as alterações e divulgações feitas em publicações especializadas, colaborando 
para difundir a legislação vigente. E outras atividades designadas. 
 
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 
Fiscaliza imóveis, residências, estabelecimentos comerciais, industriais, diversões públicas, ambulantes, verificando o 
cumprimento da legislação pertinente e as condições sanitárias, para assegurar a saúde e o bem estar da comunidade. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Trata meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes vascular – cerebrais e outros, empregando 
ginástica corretiva, cinesioterapia eletroterapia e demais técnicas especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de 
recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. 
 
FONOAUDIOLOGO 
Identifica problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo 
treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala. 
 
GARI 
Efetua a limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo-os e coletando os detritos acumulados, para 
manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito. E outras atividades designadas. 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Inspeciona alunos em todas as dependências do estabelecimento de ensino, garantindo a disciplina e segurança dos mesmos. E 
outras atividades designadas. 
 
JARDINEIRO 
Executa serviços de limpeza, poda, jardinagem e arborização em ruas, canteiros, praças e logradouros públicos, preparando a 
terra, fazendo canteiros e plantando para conserva-los e urbanizar a cidade. E outras atividades designadas. 
 
LAVADOR 
Executar tarefas de conservação (lavagem e lubrificação) de veículos automotores e máquinas da Administração Pública 
Municipal. E outras atividades designadas. 
 
MEDICO  
Realizar atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência, visitas clínicas aos pacientes 
internados nas enfermarias com evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres especializados 
solicitados por outras clínicas; interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade, realização de 
emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua especialização médica, participar de escalas de sobreavisos das 
clínicas, quando necessário, atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato daquele setor, 
exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao cargo que for designado, cumprimento das rotinas administrativas 
estabelecidas, comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando convocado, participar quando 
solicitado de Comissões necessárias à Instituição. Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado; 
desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço. Executar outras atividades inerentes à sua 
especialidade e de clínica geral, quando necessário. 
 
MESTRE DE OBRAS 
Organiza e supervisiona, numa construção civil, as atividades dos trabalhadores sob suas ordens, distribuindo, coordenando e 



orientando as diversas tarefas, para assegurar o desenvolvimento do processo de execução das obras dentro dos prazos e 
normas estabelecidos. 
 
MOTORISTA 
Compreende as tarefas que se destinam a dirigir e conservar veículos automotores, da frota da Prefeitura Municipal, tais como: 
caminhões, automóveis, peruas, picapes, tratores, manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo-os em trajeto 
determinado de acordo com as normas de trânsito e instruções recebidas pela chefia imediata ou usuário do veículo, para 
efetuar o transporte de servidores, autoridades, outros usuários, outros materiais e carga leve. 
 
MOTORISTA DE AMBULANCIA 
Compreende as tarefas que se destinam a dirigir e conservar veículos automotores, da frota da Prefeitura Municipal, da área da 
saúde, especialmente ambulância, manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo-os em trajeto determinado de 
acordo com as normas de trânsito e instruções recebidas pela chefia imediata ou usuário do veículo, para efetuar o transporte de 
pacientes, dentro e fora do município. 
 
MOTORISTA DE VEICULO ESCOLAR 
Compreende as tarefas que se destinam a dirigir e conservar veículos automotores, da frota da Prefeitura Municipal, da área da 
educação, manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo-os em trajeto determinado de acordo com as normas de 
trânsito e instruções recebidas pela chefia imediata ou usuário do veículo, para efetuar o transporte de alunos, dentro e fora do 
município. 
 
NUTRICIONISTA 
 Realiza o gerenciamento da equipe de nutrição. Realiza o controle do estoque, compras e consumo dos gêneros alimentícios. 
Confecciona os relatórios de refeições servidas e estoque. Elabora cardápio e manual de boas práticas (orientador de compras, 
posicionamento e valor calórico das preparações). Atender aos usuários realizando: medidas antropométricas nas crianças 
atendidas, inquérito alimentar, orientação e educação nutricional. Realiza atendimento aos pais e/ou responsáveis, informando 
grau de desnutrição e de recuperação das crianças atendidas e encaminhamento aos serviços de atendimento específico 
quando necessário. Participa de capacitação da equipe de nutrição, elaborando material educativo. Ministrar aulas em cursos 
voltados a nutricionistas, médicos, enfermeiros, agentes comunitários, auxiliares de enfermagem, etc, visando capacitar os 
profissionais no trabalho com a população atendida. Trabalha de forma integrada junto à equipe interdisciplinar. Elabora 
relatórios das atividades desenvolvidas. 
 
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Desempenha tarefas de caráter administrativo no campo de atuação dos departamentos subordinados às Secretarias 
Municipais, desenvolvimento atividades inerentes a área de atuação, além de planejar, coordenar e supervisionar o trabalho 
desenvolvido. 
 
OPERADOR DE MAQUINAS 
Opera máquinas de construção civil, conduzido-as e operando seus comandos, para escavar, nivelar, aplainar e compactar terra 
e materiais similares, preparar concreto e colocar recapeamento de asfalto e concreto nas estradas e outros, auxiliando na 
execução de obras públicas. 
 
PORTEIRO 
Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nas dependências da empresa, fazendo as anotações e comunicações 
pertinentes, conforme normas, procedimentos e padrões estabelecidos. E outras atividades designadas. 
 
PROFESSOR PEB I 
Propõe, participa e avalia as propostas político-educacionais para a educação básica; executa atividades de planejamento, de 
ensino, pedagógicas e administrativas; identifica, diagnóstica, encaminha e ou atende os educandos com dificuldades 
específicas; controla informações inerentes ao processo educacional; controla, prepara, confecciona e sugere aquisições de 
materiais e equipamentos técnico-pedagógicos; mantém relacionamento ético-profissional e integrado no ambiente de trabalho e 
junto à comunidade e reflete em seu desempenho uma postura pedagógica, política e filosófica clara da educação, assegurando 
o desenvolvimento e aperfeiçoamento da política educacional no município. E outras atividades designadas. 
 
PROFESSOR PEB II  
Ministra aulas no ensino básico, visando desenvolvimento educacional do aluno. Elabora o plano de aula, selecionando o 
assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento no ensino. Ministra 
aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do ensino básico, aplicando testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, 
baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno. 
 
PSICOLOGO II 
Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e organizacional e recursos humanos, 
elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e diagnóstico clínico. 
 
SECRETÁRIO DE ENSINO 
Executa serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas da área de ensino, como a classificação de 
documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, arquivo, datilografia, digitação 
em geral e atendimento ao público. E outras atividades designadas. 
 
SERVENTE ZELADOR 
Executa serviços de zeladoria, conservação e manutenção dos prédios públicos, garantindo o bom funcionamento, 
assegurando-lhes as condições de higiene e segurança. 
 



SERVIÇOS GERAIS 
Compreende as tarefas que se destinam a executar o trabalho rotineiro de limpeza em geral nas dependências das unidades da 
Prefeitura Municipal, varrendo, lavando ou encerrando o chão e as áreas externas; limpando, espanando, móveis, utensílios e 
equipamentos; preparando e servindo café, chá, merenda e outros alimentos. Utilizando-se de vassouras, rodos, rastelos, 
sabão, detergente, esponjas, desinfetantes e outros produtos necessários à manutenção das condições de higiene e limpeza. E 
outras atividades designadas. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Acompanha os serviços de enfermagem nas unidades de saúde, zelando pelas metas e rotinas de trabalho, para auxiliar no 
atendimento aos pacientes. E outras atividades designadas. 
 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Orienta e coordena o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, bem como analisando 
esquemas de prevenção, para garantir a integridade do pessoal. 
 
TRATORISTA 
Compreende as tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, para carregamento e descarregamento de 
materiais, roçada e terrenos e limpeza de vias, praças e jardins. E outras atividades designadas. 
 
VIGIA 
Executa serviços de vigilância, segurança e atendimento do público em geral nos bens públicos municipais, baseando-se em 
regras de conduta pré-determinadas, para assegurar a ordem do prédio e a segurança do local. E outras atividades designadas. 
 



ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

ELEMEMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (Fundamental Incompleto) 
Uso de maiúsculo e minúsculo. Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Noções de número: singular e plural. Noções de 
gênero: masculino e feminino. Aumentativo e Diminutivo. Divisão Silábica. Ortografia e Concordância. Reconhecimento de frases 
corretas e incorretas. 

MATEMÁTICA ELEMENTAR (Fundamental Incompleto) 
As quatro operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, 
comprimento, capacidade, massa, quantidade. Reconhecimento de figuras planas. Áreas e perímetros de figuras planas. 
Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de situações-problema. 

LÍNGUA PORTUGUESA (Fundamental Completo) 
Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa. Noções de número: 
singular e plural. Noções de gênero: masculino e feminino. Aumentativo e Diminutivo. Divisão Silábica. Concordância do adjetivo 
com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos 
regulares. Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 

MATEMÁTICA (Fundamental Completo) 
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, 
comprimento, capacidade, massa, quantidade. Áreas e perímetros de figuras planas. Raciocínio lógico: formas e seqüências 
numéricas. Porcentagem. Regra de três simples. Resolução de situações-problema. 

LÍNGUA PORTUGUESA (Médio Completo e Superior completo) 
Compreensão e estruturação de textos. Ortografia. Vocábulos homônimos, parônimos, sinônimos e antônimos. Flexão nominal e 
verbal. Vozes verbais. Emprego dos pronomes pessoais e das formas de tratamento. Emprego do pronome relativo. Colocação 
pronominal. A ordem de colocação dos termos na frase. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do 
acento da crase. Substantivo. Adjetivo. Artigo. Numeral. Formação de palavras. Prefixos e sufixos. Emprego das conjunções e 
das preposições. Nexos semânticos e sintáticos entre as orações, na construção do período. Emprego dos sinais de pontuação.  

MATEMÁTICA (Médio Completo e Superior completo) 
Conjuntos, conjuntos numéricos, Equações do 1º grau, Problemas envolvendo equações do 1º grau,  Equações completas e 
incompletas do 2 º grau,  Resolução de equações do 2º grau, com uma incógnita, funções logarítmicas, progressões aritméticas, 
progressões geométricas, razões, proporções, regra de três simples e composta, juros simples, juros compostos, matrizes, 
sistemas lineares, análise combinatória, probabilidades, semelhança, relações métricas no triângulo retângulo, áreas das figuras 
planas. Resolução de problemas. Resolução de problemas de lógica. 

 

POLÍTICAS PUBLICAS DE SÁUDE 
Evolução histórica das políticas públicas: o desenvolvimento da Previdência Social, a noção de seguridade e sua relação com a 
assistência médica. Diretrizes e Bases da Implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil – rel. Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma sanitária e modelos assistências 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. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – 
princípios e diretrizes, controle social Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária  
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento  Planejamento e programação local de saúde  Distritos 
sanitários e enfoque estratégico. 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO 
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. 
Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel 
do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: 
fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando 
como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Avaliação. 
Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de ensino. 
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ANTUNES, Celso. A Dimensão de uma Mudança, Papirus Editora, 1999. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998.   
CASTORINA, J.A. et al. Piaget-Vigostsky: novas contribuições para o debate. São Paulo: Ática, 1998. 
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HOFFMAN, Jussara. Avaliação mediadora – uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre. Mediação, 
1998. 
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LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem na escola, Malabares Comunicação e Eventos, 2003. 
________. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 1999. 
PERRENOUD, Philippe. Dez competências para ensinar. Porto Alegre, Ares Médicas, 2 a 6. 
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RIOS, Teresinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência de melhor qualidade. São Paulo, Cortez, 2001. 
SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro. Editora WVA, 1997. 
SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 
WEIZ, T. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática.FARIA, A.L.G. 
WHITAKER, F.F. Planejamento-Sim e Não. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2002. 
ZABALA, Antoni. A Prática Educativa – Como ensinar, Artmed, Porto Alegre, 1998. 

LEGISLAÇÃO – área da Educação 
Constituição Federal – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais Transitórias. Emenda 14/96. 
Lei Federal nº. 9394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei Federal nº. 8069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Livro 
I: Título I; Título II – artigos 7o a 24 e 53 a 69; Título III – artigos70 a 80. Livro II: Título I; Título II; Título III; Título IV; Título V – 
artigos 131 a 140. 
Parecer CNE/CP nº. 03/04 e Resolução CNE/CP nº. 01/04 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico – Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
Observação: Na legislação indicada, devem ser incorporadas as alterações supervenientes. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA  
1. Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores e de 
periféricos em rede local (unidades de E/S: monitor, teclado, mouse, impressora, discos, CD-ROM, multimídia, scanner). 2. 
Conceitos básicos de ambiente Windows e suas funcionalidades: introdução, ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, 
pastas, programas, impressão, Word, Excel. 3. Conceitos básicos de Intranet e Internet e utilização de ferramentas de 
navegação: browsers, Internet Explorer, correio eletrônico, busca e pesquisa, grupos de discussão, segurança em rede e na 
internet. 4. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de cópia de 
segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas 
de informática. Windows98, 2000 ou XP. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS: 

 
 
ALMOXARIFE 
Administração de material: conceitos, funções e objetivos. Indicadores de gestão. Classificação e especificação de matérias. 
Gestão de estoque: Modelos de gestão (prazo fixo, quantidade fixa e mista). Variáveis. Técnicas. Fichas de estoques e de 
prateleira. Almoxarifado: conceito, tipologia, funções, layout. Recepção de matérias: atividades e controle. Estocagem de 
matérias: princípios, empilhamento, carga utilizada, paletização, técnicas de conservação. Expedição. Embalagens. 
Equipamentos de movimentação de materiais: características e usos. Distribuição. Inventários: Conceitos, tipologia, operações. 
Noções de Administração Pública. Ética no Serviço Público.  Conhecimentos básicos de informática. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
As políticas públicas no Brasil; As diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB-Nº 9394/96; FUNDEF; O Projeto Político 
Pedagógico – PPP; Planejamento participativo e dialógico; Etapas de elaboração do PPP; Estrutura e Funcionamento do sistema 
escolar brasileiro; Organização curricular e as competências e habilidades; A didática como ciência e prática pedagógica.O uso 
do livro didático; Avaliação escolar. O professor: formação e profissão; Organização Administrativa Municipal; Atualidades; 
Conhecimentos Nacionais. Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância dos 
pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, memorandos, pareceres e outras correspondências. Noções de arquivologia: 
informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação de documentos, cadastro, tipos de arquivos, 
organização e administração de arquivos, técnicas modernas. Ética profissional. Cidadania. Atendimento ao público. As pessoas 
e as organizações. Servidores Públicos Civis: Princípios gerais. Serviços Públicos e Bens Públicos. Responsabilidade Civil da 
Administração Pública. Improbidade administrativa. Conhecimentos básicos da função.  Conhecimentos básicos de 
informática. 
 
ASSISTENTE SOCIAL I 
Políticas Sociais - Desenvolvimento histórico das políticas sociais no Brasil, Cidadania e direitos sociais na atual conjuntura 
brasileira, Seguridade social (previdência, saúde e assistência) e projeto neoliberal, Políticas sociais e movimentos sociais, 
Sociedade civil, organizações não governamentais e filantropia, Pobreza e exclusão social, Legislação social. Serviço Social: 
debate contemporâneo e prática profissional - Transformações societárias e projeto profissional, A entrevista: técnicas de 
entrevista, relação entrevistador x entrevistado, Prática reflexiva, Grupo de sala de espera, Ação educativa com grupos 
populares, Trabalho comunitário e assessoria a organizações populares, Ação multidisciplinar e interdisciplinar, Processo 
investigativo. Ética Profissional do Assistente Social e regulamentação profissional - Princípios fundamentais, Disposições gerais, 
Dos direitos e das responsabilidades gerais dos assistentes sociais, Das relações profissionais, Da observância, penalidades, 
aplicação e cumprimento, Competências e atribuições profissionais. Teoria do Serviço Social: pressupostos e fundamentos, 
relação sujeito-objeto, objetivos. A práxis profissional: relação teórico-prática; a questão da mediação. Vertentes de pensamento: 
materialismo histórico, positivismo, fenomenologia. Metodologia em Serviço Social: alternativas metodológicas. Instrumentação: o 
atendimento individual, o trabalho com grupos, comunidades, movimentos emergenciais, a questão das técnicas, o cotidiano 
como categoria de investigação. Documentação. Serviço Social e interdisciplinaridade. Política Social e planejamento: a questão 
social e a conjuntura brasileira. Instituição e Estado. Movimentos sociais e participação popular. A prestação de serviços e a 
assistência pública. Projetos e Programas em Serviço Social. Serviço Social e família. Constituição Federal 88: Da saúde, Da 
promoção social e Da proteção especial. Lei n.º 8.069/90 - Estatuto da criança e do adolescente: linhas de ação, diretrizes e 
entidades. Medidas de proteção à criança e ao adolescente. Da prática do ato infracional. Das medidas pertinentes ao pai ou 
responsável. Do Conselho Tutelar. Do acesso à justiça da infância e da juventude. Lei Federal n.º. 8.742, de 07.12.93 - Lei 



Orgânica da Assistência Social. Ética profissional.  
 
ATENDENTE DE RECEPÇÃO 
Organização Administrativa Municipal; Atualidades; Conhecimentos Nacionais. Redação oficial: aspectos gerais, características 
fundamentais, padrões, emprego e concordância dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, memorandos, pareceres e 
outras correspondências. Noções de arquivologia: informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação 
de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos, técnicas modernas. Ética profissional. 
Cidadania. Atendimento ao público. As pessoas e as organizações. Servidores Públicos Civis: Princípios gerais. Serviços 
Públicos e Bens Públicos. Responsabilidade Civil da Administração Pública. Improbidade administrativa. Conhecimentos básicos 
da função.  Conhecimentos básicos de informática. 
 
AUXILIAR DE CAMPO 
História e Geografia; Organização Administrativa Municipal; Atualidades Nacionais; Conhecimentos Gerais Nacionais; Noções de 
Cidadania, Meio Ambiente e Ecologia.  Higiene pessoal; Higiene ambiental, de utensílios e equipamentos. Primeiros Socorros. 
Como evitar acidentes. Noções de limpeza e higiene; Noções de hierarquia; Funções; Noções de segurança; Conhecimento de 
Ferramentas; Conhecimentos básicos da função. 
PROVA PRÁTICA: Tarefa inerente à função. 
 
AUXILIAR DE ESCRITORIO 
Organização Administrativa Municipal; Atualidades; Conhecimentos Gerais Nacionais. Redação oficial: aspectos gerais, 
características fundamentais, padrões, emprego e concordância dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, 
memorandos, pareceres e outras correspondências. Noções de arquivologia: informação, documentação, classificação, 
arquivamento, registros, tramitação de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos, 
técnicas modernas. Ética profissional. Cidadania. Recursos Humanos: As pessoas e as organizações. Servidores Públicos Civis: 
Princípios gerais. Serviços Públicos e Bens Públicos. Responsabilidade Civil da Administração Pública. Improbidade 
administrativa. Conhecimentos básicos da função.  Conhecimentos básicos de informática. 
 
AUXILIAR ODONTÓLÓGICO 
Conhecimentos Gerais e Atualidades; Noções de cidadania. Primeiros Socorros. Como evitar acidentes. Conhecimentos básicos 
das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e demais componentes do aparelho 
estomatognático. Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e 
temporária através da representação gráfica e numérica. Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia da 
dentição. Noções gerais de microbiologia. Meios de proteção de infecção na prática odontológica. Meios de contaminação de 
hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e herpes. Formação e colonização da placa bacteriana. Higiene bucal: importância, definição e 
técnicas. Doença periodontal: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção. 
Cárie dental: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção, métodos de 
prevenção e identificação de grupos de risco. Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia. 
Técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas variações. Técnicas de afiação do instrumental periodontal. Técnicas de 
isolamento do campo operatório. .Proteção do complexo dentina-polpa. Técnicas de aplicação de materiais restauradores. 
Técnicas de testes de vitalidade pulpar. Conceitos de promoção de saúde. Elaboração e aplicação de programas educativos em 
saúde bucal. Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento odontológico. Reconhecimento e aplicação dos 
instrumentos odontológicos. Conhecimentos básicos da função. 
 
PROFESSOR MONITOR DE ATIVIDADE ESPORTIVA 
Conhecimentos Gerais e Atualidades. Conceito de Esportes e comparação com os conceitos de Jogo, Lazer e Educação Física. 
Esporte e Cidadania. Esporte e Inclusão Social – Política Nacional do esporte, planos do Governo federal. Esporte educacional 
na perspectiva de inclusão de pessoas portadoras de necessidades educativas especiais fundamentos e planejamento de ações. 
Educação para a autonomia através das atividades físicas – fundamentos e planejamento de ações. Estilos de vida fisicamente 
ativos e a promoção da saúde – fundamentos e planejamento de ações. Desenvolvimento moral infantil e sua relação com o 
esporte e o jogo – noção de regras, relações intergrupais, relação professor-aluno(s). Crescimento físico, desenvolvimento motor 
e suas implicações pedagógicas. Especialização esportiva precoce – causas e conseqüências nos aspectos: físico, motor 
cognitivo e afetivo-social. Metodologia de ensino dos Jogos Esportivos: Coletivos: Voleibol, Handebol, Basquetebol, Futsal e 
Futebol, Individuais: Natação Atletismo, Ginástica Artística e Rítmica, Lutas. Primeiro Socorros em situações de pratica esportiva 
Fisiologia do exercício – metabolismo energético, qualidades físicas e sua relação com a prática esportiva em esportes de curta 
e longa duração. Avaliação da aprendizagem esportiva em suas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Questões 
voltadas para formação esportiva (situações problema). 
 
COORDENADOR DE ENSINO 
As políticas públicas no Brasil; As diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB-Nº 9394/96; FUNDEF; O Projeto Político 
Pedagógico – PPP; Planejamento participativo e dialógico; Etapas de elaboração do PPP; Estrutura e Funcionamento do sistema 
escolar brasileiro; Organização curricular e as competências e habilidades; A didática como ciência e prática pedagógica.O uso 
do livro didático; Avaliação escolar. O professor: formação e profissão; O professor reflexivo: gênese e conceito; As tendências 
pedagógicas no Brasil; As teorias sobre a abordagem da infância e da adolescência; Epistemologia genética de Jean Piaget; 
Teoria Sócio-histórico de Vygotsky; A Epsistemologia da pessoa de Henri Wallon; A Teoria da Gestalt; O desenvolvimento físico, 
emocional, cognitivo e social da criança; O desenvolvimento do adolescente e seus respectivos desafios; Concepções de 
desenvolvimento e de aprendizagem: inatismo, behaviorismo e interacionismo; A teoria das inteligências múltiplas de Howard 
Gardner; As dificuldades de aprendizagem; As técnicas grupais e sua aplicação. A educação inclusiva: classificação dos alunos 
com necessidades educativas especiais segundo o MEC e as adaptações de pequeno e grande porte. 
 
COVEIRO 
Atualidades; Conhecimentos Gerais; Noções de limpeza e higiene. Noções de cidadania. Primeiros Socorros. Meio Ambiente e 
Ecologia. Como evitar acidentes. Conhecimento sobre materiais básicos de construção civil - areia, cimento, cal, pedra etc.; 
equipamentos e máquinas; nível e prumo; concretos e argamassas; fundações; alvenarias; lajes; materiais de acabamento; 



impermeabilização. Utilização de produtos e ferramentas necessárias. Relacionamento com o público. Higiene ambiental, de 
utensílios e equipamentos. Prevenção e controle de insetos e roedores. Noções de prevenção de acidentes no trabalho. 
Conhecimentos básicos da função. 
PROVA PRÁTICA: Tarefa inerente à função. 
 
DENTISTA I 
Biossegurança – Esterilização, Antissepsia e Assepsia, EPI (Equipamentos de Proteção Individual), Condutas frente a Acidentes 
de Trabalho durante o atendimento. Cariologia - Etiologia da Doença Cárie, Diagnóstico da Doença Cárie, Prevenção, Controle e 
tratamento da Doença Cárie. Cirurgia - Princípios da Cirurgia, Princípios da Exodontia, Anestesia em Odontologia, Diagnóstico e 
Tratamento de Infecções Odontogênicas. Dentística - Técnicas Preventivas e Restauradoras, Materiais. Odontologia Coletiva - 
Caracterização e Hierarquização de Problemas na Odontologia, Níveis de Aplicação e Prevenção, Índices e Indicadores usados 
em Odontologia, Epidemiologia, Recursos Humanos em Odontologia, Educação em Saúde, Organização, Planejamento e 
Administração. Odontopediatria - Promoção de Saúde em Odontopediatria, Diagnóstico da Lesão Cárie em Odontopediatria, 
Tratamento Não Invasivo, Tratamento Invasivo. Periodontia - Etiologia da Doença Periodontal, Diagnóstico da Doença 
Periodontal, Prevenção, Controle e Tratamento da Doença Periodontal. Sistema Único de Saúde (SUS) - Objetivos e Atribuições 
do SUS, Princípios e Diretrizes do SUS, Norma Operacional Básica do SUS, Competência da União , Estados e Municípios. Ética 
Profissional. 
 
ENCANADOR 
Atualidades. Conhecimentos Gerais. Noções de limpeza e higiene. . Noções de cidadania. Primeiros Socorros. Como evitar 
acidentes. Proteção ao Meio Ambiente. Conhecimento de instalação predial de água fria e quente; Instalação predial de esgoto, 
águas pluviais e ventilação; conhecimento de materiais e ferramentas; dimensionamento de redes de água e esgoto; caixas 
d’água - limpeza e desinfecção; instalações sanitárias; bombas de recalque. Conhecimentos básicos da função. 
PROVA PRÁTICA: Tarefa inerente à função. 
 
ENFERMEIRO e ENFERMEIRO II 
Indicadores de Saúde gerais e específicos. Situação da saúde no Brasil. Programa de Saúde da Família. Política Nacional de 
Saúde Mental no contexto do SUS. Código de ética dos profissionais de enfermagem. Epidemiologia e bioestatística: estatísticas 
de saúde; História natural das doenças e níveis de prevenção; Vigilância epidemiológica. Epidemiologia das doenças 
transmissíveis: características do agente, hospedeiro e meio ambiente; Meios de transmissão, diagnóstico clínico e laboratorial, 
tratamento, medidas de profilaxia e assistência de enfermagem; imunizações: cadeias de frio, composição das vacinas, efeitos 
adversos, recomendações para sua aplicação. Programa de imunização do Estado de São Paulo. Doenças de Notificação 
Compulsória. Atenção à saúde da criança e do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. Atenção a sua saúde e mental. 
Fundamentos de enfermagem. Processo de enfermagem. Desinfecção, Esterilização e Limpeza. Atuação do enfermeiro em 
situações de urgência e emergência. Administração em enfermagem: princípios gerais da administração e funções 
administrativas: planejamento, organização, direção e controle; Gestão da qualidade. Relações interpessoais no trabalho; 
técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e parenteral, cuidados 
especiais, coleta de material para exame. Introdução as doenças transmissíveis: terminologia básica, esterilização e 
desinfecção, Socorros de urgência. Pediatria: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais 
comuns, berçários e lactários.  
 
ESCRITURARIO 
Organização Administrativa Municipal; Atualidades; Conhecimentos Nacionais. Redação oficial: aspectos gerais, características 
fundamentais, padrões, emprego e concordância dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, memorandos, pareceres e 
outras correspondências. Noções de arquivologia: informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação 
de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos, técnicas modernas. Ética profissional. 
Cidadania. Recursos Humanos: As pessoas e as organizações. Servidores Públicos Civis: Princípios gerais. Serviços Públicos e 
Bens Públicos. Responsabilidade Civil da Administração Pública. Improbidade administrativa. Conhecimentos básicos da função.  
Conhecimentos básicos de informática. 
 
FARMACEUTICO 
Farmacotécnica - Formas farmacêuticas: destinadas a aplicações e mucosas, para uso parenteral, líquidas para uso oral, para 
uso tópico obtidas por divisão mecânica, obtidas por dispersão mecânica. Farmacologia - Vias de administração de drogas, 
farmacocinética, farmacologia do sistema nervoso autônomo, farmacologia do sistema nervoso central, anestésico locais, 
antitérmicos, analgésicos, antinflamatórios não esteroidais, antiulcerosos, farmacologia cardiovascular, antibióticos, antifúngicos, 
antivirais, quimioterápicos, antiparasitários, antigoaculantes e antianêmicos. Análise Farmacêutica - Critérios analíticos para 
avaliação da qualidade dos medicamentos, ensaio-limite, identificação de funções e grupos químicos, análise de grupos 
funcionais, preparação e aferição de soluções tituladas, fundamentos e aplicações dos processos volumétricos de neutralização, 
oxiredução e precipitação, análise de matérias primas e de formas farmacêuticas. Farmácia Hospitalar - Estrutura organizacional, 
funções clínicas, garantia da qualidade, padronização de medicamentos para uso hospitalar e ambulatorial, formas de aquisição 
de medicamentos, central de abastecimento farmacêutico, indicadores de consumo, planejamento e controle de estoque de 
medicamentos e correlatos, sistema de distribuição de medicamentos, manipulação de medicamentos e correlatos, 
medicamentos controlados, controle de infecção hospitalar, suporte nutricional parenteral. Conceitos: SUS, Vigilância Sanitária, 
Vigilância Epidemiológica, Assistência Farmacêutica. Política de medicamentos - legislação para o setor farmacêutico. Ética 
Profissional. 
 
FISCAL DE OBRAS 
Atualidades Locais e Nacionais; Conhecimentos Gerais Locais; Conhecimentos Gerais Nacionais; Noções de cidadania. 
Primeiros Socorros. Como evitar acidentes. Desenho: Técnico; Arquitetônico; de Instalações Prediais, Elétrica e Hidráulicas e de 
Estruturas. Construção de Edifícios: Prática em Obras, em Alicerces, em Alvenarias, em Elétrica, em Hidráulica, em Pintura; em 
Acabamentos em geral, em Coberturas. Materiais de Construção. Instalações Prediais: Teoria e Aplicação da NBR 5410 para 
residências e pequenos comércios; Teoria e dimensionamento de ramais de distribuição de água para residências; Águas 
pluviais. Solos e Fundações: Granulometria; Plasticidade; Compacidade; Sondagens – análise de relatório da sondagem; Tipos 



de Fundações – Sapatas rasas e fundas; Tipos de Estaqueamento. Topografia: Planimetria; Altimetria; Planialtimetria; 
Elaboração de projeto do levantamento topográfico. Estruturas: Resistência e Estabilidade dos Materiais; Tensões – 
Deformações – Vigas a Flexão Simples (Reações de Apoio e Momentos Fletores) e Traçado dos Diagramas dos Esforços; 
Estruturas de Concreto Armado: Lajes – Vigas – Pilares – Blocos - Sapatas – Escadas; Estruturas Metálicas e de Madeiras – 
Tipos de Perfis Metálicos – Tipos de Ligações Metálicas; Dimensões Comerciais das Peças de Madeira – Sambladuras. 
Orçamento da Obra Civil: Levantamento de quantitativos – Custos – Pesquisa de preços pela Pini e de Mercado – Criação de 
Planilha de Orçamentos. Lei Orgânica do Município e o Código Sanitário do Estado de São Paulo (Leis nº. 10.083/98 e nº. 
12.342/78). Vistoria em obras de todos os portes e tipos. Verificar a execução dos serviços com bases em plantas e 
especificações técnicas, sugerindo medidas para solucionar possíveis problemas. Intimação, notificação e autuação de 
infratores. Elaboração relatórios de vistorias realizadas. Conhecimentos básicos da função. 
 
FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS 
Atualidades Locais e Nacionais; Conhecimentos Gerais Locais; Conhecimentos Gerais Nacionais; Noções de cidadania. 
Impostos; Taxas; Contribuição de Melhoria; Incidência tributária; Fato Gerador do Tributo; Competência tributária; Código 
Tributário Nacional; Código Tributário Municipal; Dos impostos do município; Participação do Município nos tributos Estaduais e 
Federais; Constituição Federal: Das Limitações do Poder de Tributar; Constituição Federal: Dos Impostos do Município. Noções 
sobre princípios de contabilidade geralmente aceitos. Princípios constitucionais do Direito Administrativo brasileiro.  Organização 
da Administração Pública: Noções básicas; Administração direta; Administração indireta; Autarquias; Fundações Públicas; 
Empresas públicas; Sociedades de economia mista; Entidades paraestatais e o terceiro setor. Conhecimentos básicos de 
informática. 
 
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 
Atualidades Locais e Nacionais; Conhecimentos Gerais Locais; Conhecimentos Gerais Nacionais; Noções de cidadania. 
Primeiros Socorros. Como evitar acidentes. Noções de Epidemiologia - Principais doenças e sua origem, Classificação e tipos de 
doenças, Indicadores de saúde, Doenças transmissíveis, Doenças de notificação compulsória. Noções de Vigilância Sanitária - 
Principais zoonoses, Medidas de controle, Doenças de interesse para a saúde pública. Saneamento Básico - Higiene 
habitacional, Tratamento da água, Eliminação de resíduos. Higiene Individual e Ambiental – Cuidados higiênicos pessoais e com 
o ambiente, Higienização das instalações e alojamentos, Os animais e a saúde do homem. Controle de Insetos e Roedores 
Nocivos - Normas regulamentares, Níveis de responsabilidades, Identificação e controle de focos. Conhecimentos básicos da 
função. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Anatomia humana: sistemas esquelético, muscular, nervoso, circulatório e respiratório. Fisioterapia humana: neurofisiologia, 
fisiologia do exercício, fisiologia circulatória e respiratória.Biofísica: respostas fisiológicas do organismo aos seguintes agentes 
físicos: calor, água, luz, eletricidade, vibrações mecânicas. Cinesiologia: princípios básicos de biomecânica, análise dos 
movimentos articulares. Fundamentos de traumatologia, ortopedia, reumatologia, neurologia, cardiologia, pneumologia e 
psicologia. Avaliação funcional: teste da função articular e muscular e espirometria, eletrodiagnóstico cinesioterapia, 
mecanoterapia, eletroterapia, termoterapia, fototerapia, fototerapia, hidroterapia. Princípios da prática fisioterapêutica nos 
diferentes níveis de atuação e especialidades clínicas. Fisioterapia Respiratória Adulto: Anatomia do sistema respiratório. 
Fisiologia do sistema respiratório. Semiologia e avaliação funcional respiratória. Noções de radiologia torácica. Fisiopatologia 
respiratória: doenças pulmonares obstrutivas e restritivas. Técnicas e recursos terapêuticos para desobstrução das vias aéreas e 
re – expansão Pulmonar. Fisioterapia respiratória no trauma torácico e nas cirurgias abdominais, torácicas e neurológicas. 
Patologias: pneumonia, bronquite, enfisema, asma, bronquectasia, doenças da pleura, lesão pulmonar aguda, edema pulmonar, 
síndrome do desconforto respiratório agudo, tromboembolismo pulmonar, doenças neuromusculares. Insuficiência respiratória. 
Oxigenoterapia. Ventilação não-invasiva. Ventilação mecânica: via aérea artificial, modos ventilatórios, parâmetros ventilatórios, 
ciclagem dos respiradores mecânicos, monitorização, desmame, extubação, efeitos fisiológicos, repercussões hemodinâmicas, 
efeitos adversos. Fisioterapia Respiratória Neonatal e Pediátrica: Desenvolvimento do sistema respiratório. Particularidades 
anatômicas e fisiológicas do sistema respiratório. Avaliação funcional do sistema respiratório. Técnicas para desobstrução das 
vias aéreas e reexpansão pulmonar. Patologias: apnéia da prematuridade, síndrome do desconforto respiratório, síndrome da 
aspiração de mecônio, hipertensão pulmonar persistente neonatal, displasia broncopulmonar, refluxo gastresofágico, 
bronquiolite, asma, fibrose cística, pneumonia.Insuficiência respiratória. Oxigenoterapia. Ventilação não-invasiva: CPAP. 
Ventilação mecânica: via aérea artificial, modos ventilatórios, parâmetros ventilatórios, ciclagem dos respiradores mecânicos, 
monitorização, desmame, extubação, complicações. Ética profissional. 
 
FONOAUDIOLOGO 
Conhecimento em Anatomia e Fisiologia (pertencentes à prática fonoaudiológica). Patologia dos Órgãos da Fala e da Audição. 
Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação: Encefalopatias não progressivas. 
Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbio 
Psiquiátrico.Lingüística Fonética e fonologia. Desenvolvimento Humano: físico e motor, perceptual e cognitivo. Desenvolvimento 
do Indivíduo Excepcional: Conceitos Básicos. Aspectos psico-sociais dos indivíduos considerados excepcionais. Classificação 
das excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física. Audiologia: Avaliação audiológica completa. Linguagem Oral: 
Desenvolvimento da Linguagem Oral: Contribuições das principais teorias psicolingüísticas: Comportamental (Skiner); 
Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem: fonético-
fonológica; Sintática, Semântica, Pragmática. Linguagem Escrita: Desenvolvimento da linguagem escrita: Contribuições das 
principais teorias psicolingüísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista 
(Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem escrita. Teorias, Técnicas, Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da 
Comunicação. Fonoaudiologia em Instituição Educacional: Fonoaudiologia educacional: objetivos, conceitos e papéis. A 
instituição e a equipe multi e interdisciplinar. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios 
e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos 
sanitários e enfoque estratégico. Ética profissional. 
 
GARI 



História e Geografia; Organização Administrativa Municipal; Atualidades Nacionais; Conhecimentos Gerais Nacionais; Noções de 
Cidadania, Meio Ambiente e Ecologia.  Higiene pessoal; Higiene ambiental, de utensílios e equipamentos. Primeiros Socorros. 
Como evitar acidentes. Noções de limpeza e higiene; Noções de hierarquia; Funções; Noções de segurança; Conhecimento de 
Ferramentas; Conhecimentos básicos da função. 
PROVA PRÁTICA: Tarefa inerente à função. 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil. Atualidades Nacionais e Internacionais. Curiosidades. 
Ecologia e Meio Ambiente. 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. Primeiros socorros. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Estadual nº. 9.760 de 24/09/1997 que 
dispõe sobre a proibição de fumar nas escolas. Telefones de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. 
Conhecimentos básicos da função. Conhecimentos básicos de informática. 
 
JARDINEIRO 
Atualidades Nacionais; Conhecimentos Gerais; Atualidade; Noções de limpeza e higiene. Noções de cidadania. Primeiros 
Socorros. Meio Ambiente e Ecologia. Conhecimentos básicos de serviços de jardinagem. Como evitar acidentes. 
Relacionamento com o público. Utilização de produtos e ferramentas necessárias. Noções de prevenção de acidentes no 
trabalho. Conhecimentos básicos da função. 
PROVA PRÁTICA: Tarefa inerente à função. 
 
LAVADOR 
Atualidades. Conhecimentos Gerais. Noções de prevenção de acidentes no trabalho. Noções de Cidadania. Meio Ambiente e 
Ecologia.  Higiene pessoal. Higiene ambiental, de utensílios e equipamentos. Primeiros Socorros. Como evitar acidentes. Noções 
de limpeza e higiene. Noções de hierarquia. Noções de segurança. Conhecimento de Ferramentas. Conhecimento dos materiais 
utilizado, na lavagem de veículos e equipamentos. Lubrificantes. Conhecimento técnico das partes a lubrificar. Graxeiras. Óleos. 
Baterias. Equipamentos de segurança no trabalho. Produtos utilizados na lavagem e lubrificação de automotivos. Cuidados 
especiais na lavagem de motores. Pressão da água e do ar. Conhecimentos básicos da função. 
PROVA PRÁTICA: Tarefa inerente à função. 
 
MEDICO DO TRABALHO 
Conceitos gerais de ortopedia e traumatologia. Fratura Aberta. Fraturas e Luxações da Cintura Escapular e Membro Superior. 
Fraturas e Luxações da Cintura Pélvica e Membro Inferior. Fraturas e Luxações da Coluna Vertebral. Abordagem ao 
Politraumatizado. Lesões Ligamentares, Musculares e Tendinosas. Síndrome da Criança Espancada. Traumatologia: fraturas e 
luxações da coluna cervical, dorsal e lombar, fratura da pélvis, fratura do acetátulo, fratura e luxação dos ossos dos pés, 
tornozelo, joelho, lesões meniscais e ligamentares, fratura diafisária do fêmur, fratura transtrocanteriana, fratura do colo do 
fêmur, fratura do ombro, fratura da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero, fratura da extremidade distal do úmero, 
luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio, fratura e luxação da monteggia, fratura diafisária dos ossos do ante braço; 
fratura de Colles e Smith, luxação do carpo, fratura do escafóide capal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e 
falangiana, ferimentos da mão, lesões dos tendões flexores e extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em ortopedia e 
traumatologia, anatomia do sistema osteoarticular. Radiologia. Tomografia. Ressonância Nuclear Magnética, Ultrassonografia do 
sistema osteoarticular. Anatomia do sistema muscular. Anatomia dos vasos e nervos. Anatomia cirúrgica: vias de acesso, 
traumatologia e anomalias congênitas. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia da coluna vertebral. 
Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do quadril. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e 
patologia do joelho. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do tornozelo e pé. Diagnóstico e tratamento de 
tumores ósseos e sarcoma de partes moles. Diagnóstico e tratamento de alongamento e reconstrução óssea. Delirium, 
demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos. Transtornos por uso de susbstâncias psicoativas. 
Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, delirante persistente, delirante 
induzido. Síndromes psiquiátricas do puerpério. Transtornos do humor. Transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de 
hábitos e impulsos. Transtornos fóbicos-ansiosos: fobia específica, social e agorafobia. Outros transtornos de ansiedade: pânico, 
ansiedade generalizada. Transtornos alimentares. Transtornos do sono. Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós-
traumático. Transtornos somatoformes. Transtornos dissociativos. Transtornos da identidade. Transtornos da personalidade. 
Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento psicológico. 
Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou adolescência. Transtornos 
psiquiátricos relacionados ao envelhecimento. Interconsulta psiquiátrica. Emergências psiquiátricas. Psicoterapia. 
Psicofarmacoterapia. Eletroconvulsoterapia. Reabilitação em psiquiatria. Psiquiatria Forense. Epidemiologia dos transtornos 
psiquiátricos. Classificação em Psiquiatria. Organização dos Serviços de Saúde do Trabalhador. Organização Internacional do 
Trabalho e Normas Internacionais do Trabalho. Recomendações 112/59 da OIT - Convenção 161/85 da OIT-NR4_SESMT, NR5 
- CIPA, NR7 - PCMSO, NR9 – PPRA e demais normas regulamentadoras aprovadas e legislações complementares. Doenças 
Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho. Conceito, relação saúde/doença/ambiente do trabalho. Doenças ocupacionais e 
profissionais. Doenças causadas por agentes físicos, químicos e biológicos. Doenças relacionadas aos sistemas cardiovascular, 
digestivo, endócrino, hemolinfático, neuropsíquico, osteomuscular, respiratório, tegumentar, urogenital, oftálmico e 
otolaringológico. Doenças infecciosas ocupacionais e Câncer. Acidentes no trabalho ou portador de uma doença do trabalho - 
Reabilitação profissional - mudança de cargo/função. Toxicologia ocupacional: Agentes tóxicos, exposições e vias de introdução. 
Classificação das intoxicações - limites permissíveis para agentes tóxicos no ambiente de trabalho. Ergonomia - Cargas e 
solicitações no trabalho - Formas de trabalho humano: Fadiga e monotonia, vibrações intensas - iluminação. Saúde ambiental e 
repercussões na saúde individual e coletiva: Mapeamento de riscos - Ações de Saúde, de Segurança do trabalho e dos Agentes 
funcionais - Campanhas de prevenção de Saúde, planejamento, implantação e execução de programa. AIDS, Alcoolismo, 
Tabagismo e uso de drogas nas empresas. Legislação previdenciária e acidentária (CLT), Decreto 3048/99 - DIREITO DO 
TRABALHO - REGULAMENTAÇÃO ATUAL DE INSALUBRIDADE - NR 15 DA PORTARIA 3214/78. Laudo Pericial e os 
Processos Trabalhistas - Proteção do Trabalhador: da mulher e do menor. Vigilância sanitária - Legislação estadual e municipal - 
Epidemiologia e Saúde do Trabalhador. Aspectos de Biossegurança. Experiência no atendimento de urgências em medicina 
préhospitalar para vítimas de acidentes e mal súbito - Perícia Médica - Sigilo Profissional Atestado e Boletim Médico. Saúde do 



Trabalhador no âmbito do SUS. Investigação e análise dos acidentes de trabalho - conceito do acidente do trabalho, medidas 
técnicas e administrativas de prevenção. Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos trabalhadores, com o uso de 
ferramentas epidemiológicas; Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil, aspectos toxicológicos e sua prevenção. 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo/emprego. Identificação. Medidas preventivas e tratamentos. 
Conhecimentos específicos em LER (Lesões por Esforços Repetitivos). Noções de saúde mental do trabalhador. Conceituação 
de saúde ocupacional. Legislação e organização dos serviços de segurança, higiene e medicina do trabalho, inclusive 
programas sobre AIDS e outras D.S.Ts. Noções de epidemiologia. História natural das doenças profissionais devidas a agentes 
químicos, físicos e biológicos. Noções de estatística, higiene e saneamento do meio ambiente (reconhecimento, avaliação de 
controle de riscos ambientais). Fisiologia do trabalho. Agentes mecânicos de doenças profissionais. Acidentes do trabalho. 
Cadastro de acidentes. Noções de toxicologia (alcoolismo, tabagismo e outras drogas nas empresas). Limites de tolerância. 
Doenças causadas por ruídos: trauma acústico. Controle médico dos trabalhadores menores, do sexo feminino, idosos e 
expostos a agentes físicos e químicos. Controle do uso de drogas causadoras de dependência entre trabalhadores. 
Readaptação e reabilitação profissional. Exames pré-admissionais. Exames médicos periódicos. Imunizações de interesse 
ocupacional. Código de Ética médica. 
 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 
Esôfago – esofagite de refluxo e hérnia de hiato, tumores; Estômago e duodeno – gastrite, úlcera péptica gastroduodenal, 
hemorragia digestiva alta, tumores; Intestino Delgado – mal absorção intestinal, doenças inflamatórias agudas, doenças 
inflamatórias crônicas, patologia vascular dos intestinos, tumores; Intestino Grosso – diarréia, constipação e fecaloma, doença 
diverticular dos cólons, retocolite ulcerativa inespecífica, doença do CROHN, parasitoses intestinais, tumores; Fígado – doenças 
metabólicas, álcool e fígado, drogas e fígado, hepatite e vírus, hipertensão portal, cirrose hepática, ascite, encefalopatia e 
hepática, tumores; Vias Biliares – discinesia biliar, litíase biliar, colangites, tumores; Pâncreas – pancreatite aguda, pancreatite 
crônica, cistos pancreáticos, tumores; Outras Infecções do Aparelho Digestivo – esquistossomose mansoni, doenças de chagas, 
peritonites, suporte nutricional em gastroenterologia, distúrbiod funcionais do aparelho digestivo: dispepsia, cólon irritável; 
Diagnose em Gastroenterologia: endoscopia, biópsia, radiologia do aparelho digestivo, provas funcionais: balanço de gorduras, 
teste de Schillinng, teste da D-Xilose. Código de Ética médica. 
 
MÉDICO GENERALISTA 
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, 
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença 
pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão 
pulmonar. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, 
colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica.  Doenças renais: 
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, 
hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das 
glândulas paratireóides. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e 
terapia antibiótica. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso 
corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. Neoplasias: rastreamento e história natural das neoplasias de ovário, 
cólon e pulmão. Relação médico-paciente. Mecanismos de ação e efeitos colaterais dos antibióticos, corticóides e anti-
hipertensivos . Pré e pós-operatório: avaliação pré-operatória, critérios e complicações da transfusão de hemoderivados, 
profilaxia e tratamento do tromboembolismo venoso.  Pré e pós-operatório no paciente geriátrico. Diagnóstico e tratamento das 
afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde; Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do 
adolescente, do adulto e idoso; Identificação das fases evolutivas e assistência aos transtornos adaptativos da infância, 
adolescência, do adulto e da velhice; Assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco; Assistência ao 
parto e puerpério normais; Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes do ciclo gravídico-puerperal; Cuidados ao 
recém-nascido normal e condução da puericultura; Tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na adolescência, na 
idade adulta e na velhice; Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções graves e urgentes; Interpretação de exames 
complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária; Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns na prática 
ambulatorial; Diagnóstico das patologias cirúrgicas mais freqüentes e encaminhamentos necessários; Orientação pré e pós-
operatória das intervenções cirúrgicas mais simples; Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples; 
Diagnóstico dos problemas mais freqüentes de saúde ocupacional; Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica 
familiar; Reconhecimento e abordagem às crises familiares, evolutivas e não evolutivas, às disfunções familiares no âmbito da 
Medicina de Família e Comunidade; Conhecimento e utilização das principais técnicas de dinâmica de grupo; Promoção de 
ações de educação em saúde e ações em parceria com a comunidade; Identificação dos problemas de saúde da comunidade, 
particularizando grupos mais vulneráveis; Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar; Cadastro 
familiar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares; Gerenciamento de serviços de saúde; Montagem e operação de 
sistemas de informação na Atenção Primária à Saúde; Organização de arquivo médico; Montagem, orientação e avaliação de 
sistema de referência e contra-referência; Atuação intersetorial nos vários níveis de atenção à saúde; Estudos de prevalência e 
incidência de morbi-mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade; Estudos de demanda e de 
aspectos específicos da unidade, visando sua adequação à clientela; Conhecimento das novas tecnologias na assistência de 
atenção no âmbito da medicina geral, da família e da comunidade, baseada no paradigma bio-psico-social; Implementação, 
controle e avaliação do programa de imunização da unidade; Orientação e implementação de atividades de treinamento de 
pessoal e educação permanente para a equipe de saúde; Atenção Básica à Saúde: Programa de Saúde da Família como 
estratégia de reorientação da Atenção Básica à Saúde. SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. 
Evolução das políticas públicas de saúde no Brasil. Municipalização da Saúde.Lei Orgânica da Saúde e NOB 1996. Conceitos 
fundamentais nas áreas de atenção ao adulto, a criança e a mulher (diagnóstico e tratamento das patologias mais prevalentes). 
Doenças de Notificação Compulsória (prevenção, diagnóstico e tratamento). Ações de vigilância epidemiológica e imunização. 
Diretrizes dos programas de atendimento integral ao adulto, criança e mulher. Noções básicas de saúde ocupacional. Noções 
básicas de urgência/ emergência na prática médica. ; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família – Ministério da 
Saúde – Governo Federal. Ações de educação em saúde nos grupos prioritários em situações de risco na prática do PSF. 
Doenças Infecciosas –  AIDS;  Sepse e Choque Séptico; Tétano, Celulite/Erisipela e Leptospirose; Raiva;  Doença de Chagas, 
Malária e Calazar;  Dengue e Febre Amarela; Infecções Fúngicas; Calendário Vacinal; Antibióticos, Antifúngicos e Antivirais. A 
estratégia do PSF – refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde – Secretaria da Saúde do Estado de São 



Paulo; Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde; Código de Ética médica.  
 
MÉDICO GERIATRA 
Epidemiologia do envelhecimento; o idoso na legislação brasileira e políticas nacionais para o envelhecimento; teorias do 
envelhecimento; biologia e fisiologia do envelhecimento; semiologia do idoso; avaliação funcional e exame mental e psíquico do 
idoso; afecções do sistema nervoso (transtorno cognitivo leve; demências; depressão; delirium; doenças cerebrovasculares; 
distúrbios do sono; síndromes extrapiramidais; neuropatias periféricas); afecções do sistema cardiovascular (aterosclerose e 
fatores de risco para doença cardiovascular; hipertensão arterial; hipotensão ortostática; insuficiência cardíaca; arritmias; doença 
arterial coronariana; valvulopatias; tromboembolismo pulmonar; trombose venosa profunda; insuficiência venosa crônica; doença 
arterial periférica); afecções do sistema respiratório (doença pulmonar obstrutiva crônica; pneumonias; tuberculose); afecções do 
sistema digestivo (hemorragia digestiva; constipação; diarréia; doença diverticular do cólon); afecções do sistema geniturinário 
(doenças da próstata; infecção urinária; insuficiência renal; disfunção sexual; incontinência urinária); afecções do sistema 
endócrino (diabetes mellitus; doenças da tireóide; dislipidemia; climatério; obesidade); afecções do sistema hematológico 
(anemias; leucemias; linfomas; mieloma múltiplo); afecções do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo (osteoporose; doença 
de Paget; osteoartrose; polimialgia reumática e arterite de células gigantes); envelhecimento do sistema imunológico; principais 
afecções otorrinolaringológicas no idoso; principais afecções oftalmológicas no idoso; principais afecções dermatológicas no 
idoso; quedas; síncope e vertigens no idoso; síndrome da imobilização; ulceras de pressão; distúrbios hidroeletrolíticos no idoso; 
neoplasias no idoso; traumas no idoso; avaliação pré-operatória do idoso; tratamento da dor crônica; medicina preventiva e 
envelhecimento (nutrição; saúde bucal; imunização; atividade física; rastreamento de doenças); maus tratos aos idosos; 
latrogenia; farmacocinética e farmacodinâmica das drogas no idoso; princípios de reabilitação geriátrica; emergências em 
geriatria; assistência ao idoso em instituições asilares; assistência domiciliar ao idoso; problemas éticos e legais em medicina 
geriátrica. Código de Ética médica.  
 
MEDICO I - ANGILOGIA E CIRURGIA VASCULAR 
Coagulação e anticoagulantes; Bases de reconstrução cirúrgica; vascular; Próteses e enxertos; Simpatectomias; Amputações de 
MMII; Diagnóstico clínico da doença arterial periférica; Métodos não invasivos nas doenças arteriais; Arteriografia; Oclusões 
arteriais periféricas; Aneurismas da aorta abdominal; Doença aterosclerótica; Oclusões aorto-ilíacas; Oclusões fêmoropoplíteas; 
Aneurismas arteriais periféricos; Arterites; Pé diabético; Diagnóstico clínico das doenças venosas periféricas; Métodos não 
invasivos nas doenças venosas; Flebografia; Varizes dos MMII; Trombose venosa dos MMII (superficial e profunda); Flebites; 
Doenças Linfáticas; Arteriosclerose (oclusão arterial crônica). Tromboangiite Obliterante. Pré diabético. Aneurismas. Oclusão 
Arterial Aguda. Trauma Arterial. Síndrome do Desfiladeiro Torácico. Isquemias viscerais. Fístulas arteriovenosas. Linfedemas. 
Varizes. Trombose venosa profunda. Hipertensão venosa crônica. Amputações. Angiografias. Laboratório Vascular. Exame 
clínico do paciente vascular: venoso, arterial e linfático. Métodos não invasivos e invasivos no diagnóstico das doenças 
vasculares. Angiorradiologia diagnóstica e terapêutica. Insuficiência arterial crônica das extremidades. Arterites e arterioplastias 
funcionais. Aneurismas: verdadeiros e falsos (de aorta torácica e abdominal; periféricos). Síndrome do desfiladeiro cervical. 
Insuficiência cérebro-vascular extracraniana. Insuficiência vascular visceral. Hipertensão Reno-vascular. Varizes de membros 
inferiores. Insuficiência venosa crônica. Linfaringite e erisipela. Úlceras de perna. Angiodisplasias. Acessos vasculares para 
hemodiálise. Oclusões arteriais agudas. Traumas vasculares. Pé diabético. Simpatectomias. Terapêuticas: anticoagulante, 
fibrinolítica, antiplaquetária, hemorreológica. Código de Ética médica.  
 
MEDICO I - CARDIOLOGISTA 
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: 
eletrocardiografia. Ecocardiografia. Medicina nuclear. Hemodinâmica. Ressonância magnética. Radiologia. Cardiopatias 
congênitas cianóticas e acianóticas. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Doença reumática. Valvopatias. Diagnóstico e 
tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias 
cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Doenças do pericárdio e doenças da aorta. 
Embolia pulmonar - hipertensão pulmonar - cor pulmonar - infecções pulmonares. Patologias sistêmicas e aparelho 
cardiovascular. Reabilitação cardiovascular. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 
profilaxia. Doença reumática. Distúrbios de condução. Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. Código de Ética 
médica.  
 
MEDICO I - CLINICO GERAL 
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, 
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença 
pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão 
pulmonar. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, 
colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica.  Doenças renais: 
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, 
hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das 
glândulas paratireóides. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e 
terapia antibiótica. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso 
corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas. Neoplasias: rastreamento e história natural das neoplasias de ovário, 
cólon e pulmão. Relação médico-paciente. Mecanismos de ação e efeitos colaterais dos antibióticos, corticóides e anti-
hipertensivos . Pré e pós-operatório: avaliação pré-operatória, critérios e complicações da transfusão de hemoderivados, 
profilaxia e tratamento do tromboembolismo venoso.  Pré e pós-operatório no paciente geriátrico. Diagnóstico e tratamento das 
afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde; Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do 
adolescente, do adulto e idoso; Identificação das fases evolutivas e assistência aos transtornos adaptativos da infância, 
adolescência, do adulto e da velhice; Assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco; Assistência ao 
parto e puerpério normais; Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes do ciclo gravídico-puerperal; Cuidados ao 
recém-nascido normal e condução da puericultura; Tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na adolescência, na 
idade adulta e na velhice; Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções graves e urgentes; Interpretação de exames 
complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária; Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns na prática 
ambulatorial; Diagnóstico das patologias cirúrgicas mais freqüentes e encaminhamentos necessários; Orientação pré e pós-



operatória das intervenções cirúrgicas mais simples; Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples; 
Diagnóstico dos problemas mais freqüentes de saúde ocupacional; Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica 
familiar; Reconhecimento e abordagem às crises familiares, evolutivas e não evolutivas, às disfunções familiares no âmbito da 
Medicina de Família e Comunidade; Conhecimento e utilização das principais técnicas de dinâmica de grupo; Promoção de 
ações de educação em saúde e ações em parceria com a comunidade; Identificação dos problemas de saúde da comunidade, 
particularizando grupos mais vulneráveis; Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar; Cadastro 
familiar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares; Gerenciamento de serviços de saúde; Montagem e operação de 
sistemas de informação na Atenção Primária à Saúde; Organização de arquivo médico; Montagem, orientação e avaliação de 
sistema de referência e contra-referência; Atuação intersetorial nos vários níveis de atenção à saúde; Estudos de prevalência e 
incidência de morbi-mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade; Estudos de demanda e de 
aspectos específicos da unidade, visando sua adequação à clientela; Conhecimento das novas tecnologias na assistência de 
atenção no âmbito da medicina geral, da família e da comunidade, baseada no paradigma bio-psico-social; Implementação, 
controle e avaliação do programa de imunização da unidade; Orientação e implementação de atividades de treinamento de 
pessoal e educação permanente para a equipe de saúde; Atenção Básica à Saúde: Programa de Saúde da Família como 
estratégia de reorientação da Atenção Básica à Saúde. SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. 
Evolução das políticas públicas de saúde no Brasil. Municipalização da Saúde.Lei Orgânica da Saúde e NOB 1996. Conceitos 
fundamentais nas áreas de atenção ao adulto, a criança e a mulher (diagnóstico e tratamento das patologias mais prevalentes). 
Doenças de Notificação Compulsória (prevenção, diagnóstico e tratamento). Ações de vigilância epidemiológica e imunização. 
Diretrizes dos programas de atendimento integral ao adulto, criança e mulher. Noções básicas de saúde ocupacional. Noções 
básicas de urgência/ emergência na prática médica. ; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família – Ministério da 
Saúde – Governo Federal. Ações de educação em saúde nos grupos prioritários em situações de risco na prática do PSF. 
Doenças Infecciosas –  AIDS;  Sepse e Choque Séptico; Tétano, Celulite/Erisipela e Leptospirose; Raiva;  Doença de Chagas, 
Malária e Calazar;  Dengue e Febre Amarela; Infecções Fúngicas; Calendário Vacinal; Antibióticos, Antifúngicos e Antivirais. A 
estratégia do PSF – refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde – Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo; Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde; Código de Ética médica.  
 
MEDICO I - DERMATOLOGISTA 
Pele normal. Anatomia e fisiologia da pele. Patologia cutânea. Fisiopatologia e imunologia cutânea. Alterações morfológicas 
cutâneas epidermo-dérmicas. Erupções eczematozas. Erupções eritemato-escamosas. Erupções pápulo-nodulares. Erupções 
purpúricas. Erupções urticadas. Erupções pápulos-pruriginosas. Erupções vésico-bolhosas. Erupções pustulosas. Afecções 
atrófico-escleróticas. Afecções ulcerosas. Afecções queratolíticas. Afecções dos anexos cutâneos. Foliculares. Hidroses. 
Tricoses. Onicoses. Alterações do colágeno. Afecções do conectivo. Afecções da hipoderme. Afecções da cartilagem e dos 
vasos. Infecções e infestações. Dermatoses por vírus. Dermatoses por Riquétsias. Piodermites e outras dermatoses por 
bactérias. Tuberculoses e microbaterioses atípicas. Hanseníase. Sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. Micoses 
superficiais. Micoses profundas. Prototecoses. Leishmanioses e outras dermatoses parasitárias. Dermatozoonoses. Dermatoses 
por noxas químicas, físicas e mecânicas. Erupções por drogas. Reações aos agentes mecânicos, calor e frio. Otodermatoses. 
Radiodermites. Inflamações e granulomas não infecciosos. Inflamações não infecciosas. Granulomas não infecciosos. 
Dermatoses metabólicas. Avitaminoses e dermatoses nutricionais. Amiloidose. Hialinoses. Afecções por alterações do 
metabolismo dos aminoácidos e purinas. Dislipidoses. Porfirias. Mucopolissacaridoses. Alterações do metabolismo do cálcio, 
ferro, zinco e cobre. Alterações cutâneas no diabetes. Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas. Dermatoses por 
imunodeficiência. Dermatoses por imunodeficiências primárias. Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Dermatoses por 
imunodeficiência iatrogênica nos transplantados. Afecções congênitas e hereditárias. Síndromes familiares com tumores 
cutâneos múltiplos. Afecções hereditárias da queratinização. Doenças bolhosas hereditárias. Doenças poiquilodérmicas e 
displasias ectodérmicas. Alterações hereditárias mesenquimais, pigmentares e malformações. Cistos e neoplasias. Cistos. 
Nevos organóides. Tumores epiteliais benignos. Afecções epiteliais pré-malignas e tumores intra-epidérmicos. Tumores epiteliais 
malignos. Tumores mesenquimias e neurais. Nevos pigmentares e melanomas. Leucemias, linfomas, pseudolinfomas. 
Mastocitoses. Histiocitoses. Manifestações cutâneas paraneoplásicas e metástases cutâneas. Terapêutica. Terapêutica tópica. 
Terapêutica sistêmica: principais medicamentos de uso sistêmico em dermatologia. Cirurgia dermatológica. Eletrocirurgia, 
eletrocoagulação, eletrólise e iontoforese. Quimiocirurgia. Actinoterapia, laserterapia, radioterapia. Dermatoses eritêmato-
descamativas. Dermatoses vésico-bolhosas. Distúrbios do tecido conectivo. Dermatoviroses. Infecções bacterianas e 
micobacterioses. Doenças sexualmente transmissíveis. Micoses superficiais e profundas. Dermatozoonoses e leishmaniose 
tegumentar. Dermatoses por agentes químicos e físicos. Granulomas não infecciosos. Nevos, tumores benignos e cistos. 
Tumores malignos. Distúrbios dos anexos (glândulas, pelos e unhas) Afecções das mucosas e semimucosas. Terapêutica 
medicamentosa, química e física. Cirurgia dermatológica. Código de Ética médica.  
 
MEDICO I – ENDOCRINOLOGISTA 
Doenças metabólicas; Distúrbio dos carbohidartos; Distúrbios do metabolismo lipídico; Doenças do armazenamento lipídico; 
Erros inatos do metabolismo dos aminoácidos; Distúrbios do metabolismo da purina e da pirimidina; Porfiria; Acatalásia; Doença 
de Wilson; Hemonomatose; Deficiência de fósforo e hipofosfatemia; Distúrbios do metabolismo do magnésio; Distúrbios 
hereditários do tecido conjuntivo; Proteinose lipóidica; Síndrome de Werner; Síndromes associadas ao Hipogonadismo e 
anormalidades congênitas; Endorfínas e Encefalinas; Prostaglandinas, Tromboxane A2 e Leucotrianos; Hipófise anterior; 
Hipófise posterior; A pineal; A tireóide; Córtex adrenal; Os testículos; Os ovários; Hirsutismo; As glândulas paratireíodes; 
Distúrbios poli glandulares; A medula supra-renal e o sistema nervoso simpático; Síndrome carcinóide; Diabetes mellitus tipo 1 e 
tipo 2: diagnóstico, emergências clínicas, complicações na infecção, cirurgia e gravidez, tratamento. Hipertireoidismo e 
Hipotireoidismo. Hiperparatireoidismo – Hipoparatireoidismo. Nódulos tireoidianos. Câncer de tireóide. Tumores funcionantes 
antero-hipofisários. Diabetes insipidus. Tireoidites. Tireoidopatias e gravidez. Metabolismo do cálcio e fósforo. Diagnóstico 
diferencial das hipercalcemias. Osteoporose. Osteomalácia. Patologia da medula adrenal. Síndromes de hiperfunção adreno-
cortical. Insufuciência supra-renal. Síndrome dos ovários policísticos. Tumores virilizantes e feminilizantes. Hipogonadismos. 
Estados inter-sexuais. Doença micro e macro vascular do diabético. Dislipidemias. Código de Ética médica.  
 
MEDICO I - GINECOLOGISTA 
Anatomia, histologia, embriologia dos órgãos genitais e da mama. Assistência à anticoncepção..Fisiologia da reprodução. 
Infecção genital. Corrimento genital. Vulvovaginites e cervicites. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Doença inflamatória 



pélvica. Exames complementares em ginecologia. Disfunção menstrual. Hemorragia intermenstrual. Dismenorréia. Amenorréia. 
Climatério. Mastologia. Medicina fetal. Avaliação da maturidade fetal. Drogas na gravidez. Infecções fetais. Diagnóstico do 
trabalho do parto. Parto: determinismo. Fase de pré-parto. Mecanismo de parto. Parto pélvico. Isoimunização rh e ABO. 
Hipertensão arterial na gestação. Avaliação fetal. Assistência ao pré-Natal de baixo e alto risco. Princípios de aconselhamento 
genético pré natal; Princípios de planejamento familiar; Consulta, acompanhamento e assistência ao pré-natal; Noções de ultra-
sonografia em obstetrícia; Sinais e sintomas comuns na gravidez; Aspectos psicológicos da gravidez; Ciclo gravídico – puerperal; 
Nutrição na gravidez; Diagnostico e tratamento:Hiperêmese gravídica, Abortamento, Gravidez ectópica, Neoplasia trofoblastica 
gestacional, Toxemia gravídica, Trabalho de parto prematuro, Rotura prematura das membranas, Hidrâmnio, Avaliação da 
vitalidade fetal e maturidade, Infecções e infestações na gravidez, Doença hemolítica perinatal, Doença hipertensiva específica 
da gestação, Hemorragias no III trimestre, Sofrimento fetal, Outras afecções clinicas durante a gravidez (anemia, asma, AIDS, 
diabetes, tuberculose, infecções urinarias); Assistência ao parto; Técnicas e procedimentos de cesariana; Aleitamento materno; 
Analgesia; Primeiro atendimento e reanimação do recém-nascido; Óbito fetal; Puerpério patológico; Distúrbios da amamentação; 
Mortalidade materna; Drogas na gravidez. Código de Ética Médica. 
 
MEDICO I - HEMATOLOGISTA 
Aspectos morfológicos e quantitativos do sangue e da medula óssea; Hematopoiese; Fisiopatologia do eritrócito e da 
hemoglobina; Abordagem da anemia em adultos e crianças; Anemia da doença crônica; Fisiopatologia do metabolismo do ferro; 
Deficiência de ferro e anemia ferropriva; SOBRECARGA DE FERRO: hemosiderose e hemocromatose; BIOSÍNTESE DO HEME 
E SUAS DESORDENS: porfirias e anemias sideroblásticas; Anemias megaloblásticas; HEMOGLOBINOPATIAS 
QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS: síndromes talassêmicas, doença falciforme, hemoglobinopatias associadas à anemia 
hemolítica, com afinidade alterada ao oxigênio, metaemoglobinemias; Enzimopatias eritocitárias; Anemias hemolíticas por defeito 
da membrana eritrocitária; Anemias hemolíticas autoimunes; Anemias hemolíticas não- imunes extrínsecas; Anemias aplásticas; 
Desordens dos neutrófilos: qualitativas, quantitativas, hereditárias e adquiridas; Biologia das Imunoglobulinas e complemento; 
Fisiologia da estrutura fagocitária normal e suas disfunções; EOSINOFILIA: doenças associadas ao eosinófilo. Leucemia 
eosinofílica crônica. Síndromes hipereosinofílicas; Fisiopatologia dos linfócitos; Desordens histiocitárias; Doenças de depósito 
lisossomal; Mononucleose infecciosa e outras doenças associadas ao vírus Epstein- Barr; O baço e suas desordens; 
FISIOPATOLOGIA DOS BASÓFILOS E MASTÓCITOS: mastocitose sistêmica; Farmacologia e mecanismos moleculares dos 
agentes antineoplásicos nas malignidades hematológicas; Indicações e complicações da Radioterapia no tratamento das 
malignidades hematológicas; Leucemias agudas; Síndromes mielodisplásicas; Leucemias crônicas; Síndromes 
mieloproliferativas; Policitemias; Linfomas de Hodgkin; Linfomas não-Hodgkin; Hemopatias associadas a Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida; Mieloma Múltiplo e discrasias de células plasmáticas; Amiloidose; Fisiopatologia de hemostasia 
primária; Púrpuras por alterações quantitativas e qualitativas das plaquetas hereditárias e adquiridas; Púrpuras vasculares; 
Fisiopatologia da hemostasia secundária; Fisiopatologia da fibrinólise; Mecanismos regulatórios da hemostasia-anticoagulantes 
naturais; Hemofilias; Doença de Von Willebrand; Deficiências adquiridas e hereditárias dos fatores da coagulação; Coagulação 
intravascular disseminada; Púrpura trombótica trombocitopênica e síndrome hemolítica urêmica; Inibidores da coagulação 
sangüínea; Trombofilias e estados de hipercoagulabilidade hereditárias e adquiridas; Manifestações hematológicas nas doenças 
sistêmicas; Indicações e complicações da terapêutica transfusional. Código de Ética Médica. 
 
MEDICO I - NEFROLOGIA 
Abordagem ao Paciente com Doença Renal, Estrutura e Função dos Rins, Volemia e Eletrólitos, Distúrbios do Equilíbrio Ácido-
Básico, Deficiência de Fósforo e Hipofosfatemia, Distúrbios do Metabolismo do Magnésio, Insuficiência Renal Aguda, 
Insuficiência Renal Crônica, Tratamento da Insuficiência Renal Crônica Terminal, Doenças Glomerulares, Doenças 
Tubulointestinais e Nefropatias Tóxicas, Uropatia Obstrutiva, Distúrbios Tubulares Renais Específicos, Diabetes e Rim, Distúrbios 
Vasculares do Rim, Neuropatias Crônicas Hereditárias: Doenças da Membrana Basal Glomerular, Cálculos Renais (Nefrolitíase), 
Doenças Císticas do Rim, Anomalias do Trato Urinário, Hiperplasia Prostática Benigna e Prostatite. Código de Ética Médica. 
 
MEDICO I - NEUROLOGISTA 
Neuroanatomia. Fisiopatologia do sistema nervoso. Semiologia neurológica. Neuropatologia básica. Genética e sistema nervoso. 
Demências e transtornos cognitivos: investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. Disgenesias do sistema 
nervoso. Comas e alterações do estado de consciência: investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. 
Distúrbios do movimento: Doença de Parkinson, distonias, discinesias, tremores - investigação, diagnóstico, diagnóstico 
diferencial e tratamento . Sono e suas patologias: investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. Patologias 
vasculares do sistema nervoso: acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, 
hemorragia sub-aracnóide, vasculites: investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento, uso de trombolíticos. 
Indicação cirúrgica na patologia vascular cerebral extra-craniana. Doenças desmielinizantes: esclerose múltipla, ADEM,  
neuromielite, óptica - investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento de surtos, uso de imunomoduladores, 
fisioterapia, orientação psicológica. Doenças degenerativas: investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento.  
Doenças das raízes e nervos periféricos: investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. Doenças dos músculos 
e da placa neuromuscular: investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento, indicação cirúrgica, crise miastênica e 
crise colinérgica. Doenças infecciosas e parasitárias: meningites e encefalites, Doença de Kreuzfeldt Jacob, Síndrome da 
imunodeficiência adquirida: investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento, medidas preventivas. Doenças 
tóxicas e metabólicas; investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. 18. Epilepsias: classificação, investigação, 
diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento, drogas anti-epiléticas e indicação cirúrgica Estado de mal: diagnóstico e 
tratamento. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas: diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. Neurologia do 
trauma. Tumores do sistema nervoso: investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamento e indicação cirúrgica. 
Urgências em neurologia: paciente neurológico na unidade de terapia intensiva. Indicações e interpretação de: 
eletroencefalograma, eletroneuromiografia, punção e líquidocefalorraqueano, neuro-imagem (radiografia simples, 
ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética convencional e funcional, angiografia, mielotomografia, 
ecodoppler de vasos cerebrais e transcranianos), potenciais evocados, mapeamento cerebral, video-eletroencefalograma e 
polissonografia. Dor: dor neuropática - investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. Cefaléias: classificação, 
diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. Morte encefálica: diagnóstico e conduta. Doação de órgãos. Código de Ética 
médica.  
 



MEDICO I - OFTALMOLOGISTA 
Embriologia ocular. Anatomia e histologia ocular: órbita – conteúdo e relações anatômicas. Pálpebras e conjuntiva. Globo ocular 
e túnicas fibrosas, vascular e nervosa. Meios dióptricos. Músculos extrínsecos. Aparelho lacrimal. Fisiologia da visão. Refração: 
noções de óptica oftálmica. Vícios de refração. Prescrição de óculos e lentes de contato. Patologia, diagnóstico e tratamento das 
doenças do(a): órbita, conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo, cristalino e aparelho lacrimal e pálpebra. 6. Glaucoma: 
classificação. Quadro clínico. Diagnóstico. Tratamento clínico e cirúrgico. Estrabismo: classificação. Quadro clínico. Diagnóstico. 
Tratamento clínico e cirúrgico. Repercussões oculares de patologias sistêmicas. Urgências em oftalmologia: clínicas e cirúrgicas. 
Visão sub-normal: diagnóstico e tratamento cirúrgico. Transplante de córnea. Campo visual manual e computadorizado. Retina: 
diagnóstico, exames e tratamento clínico e cirúrgico. Oftalmologia pediátrica. 15. Pré e pós-operatório em oftalmologia. US 
ocular.  Vitrectomia e vítreo. Laser e suas aplicações em oftalmologia. Órtese e prótese ocular. Código de Ética médica.  
 
MEDICO I - ONCOLOGISTA 
Epidemiologia do Câncer; Rastreamento e detecção precoce do câncer; Carcinogênese; Genética do câncer; Câncer e sistema 
imunológico; Emergências oncológicas; Tratamento da dor oncológica; Câncer de mama; Câncer de pulmão e mesotelioma; 
Câncer gastrintestinal; Câncer ginecológico; Câncer genitourinário; Câncer de cabeça e pescoço; Carcinoma de sítio primário 
oculto; Tumores de sistema nervoso central; Melanoma; Sarcoma de partes moles e osteossarcoma; Tumores neuroendócrinos; 
Acompanhamento das pacientes tratados e esquemas de rastreamento dos tumores. Diagnóstico de fatores de predisposição ao 
câncer. Detecção de mutações em pacientes com tumores hereditários e seus familiares. Detecção de rearranjos do genoma nas 
patologias tumorais. Avaliação da expressão gênica nas patologias tumorais. Estimativa de carga tumoral por marcadores 
moleculares. Identificação de mutações que conferem resistência a tratamento quimioterápico. BIOLOGIA ESTRUTURAL 
APLICADA À ONCOLOGIA: Determinação das alterações estruturais e bioquímicas nos processos tumorais. Estudo de 
mecanismos de sinalização celular durante a perda da adesão em células neoplásicas. Métodos de estudo das células tumorais: 
microscopia óptica e eletrônica, cromatografia, fracionamento celular, criofratura e funcionalidade da permeabilidade paracelular. 
Estudo de processos da perda da polaridade celular em células tumorais. IMUNOLOGIA MOLECULAR APLICADA À 
ONCOLOGIA: Estudo dos processos de desregulação do ciclo celular nos procesos tumorais. Estudo dos mecanismos de 
apoptose nos processos tumorais. Estudo dos mecanismos de metástase nos procesos tumorais. Determinação das alterações 
moleculares e bioquímicas nos processos tumorais. Estudo de processos de transdução, incorporação de macromoléculas e 
processamento intracelular nos processos tumorais. Estudo dos processos tumorais in vitro e in vivo. Código de Ética médica. 
 
MEDICO I - ORTOPEDISTA 
Conceitos gerais de ortopedia e traumatologia. Fratura Aberta. Fraturas e Luxações da Cintura Escapular e Membro Superior. 
Fraturas e Luxações da Cintura Pélvica e Membro Inferior. Fraturas e Luxações da Coluna Vertebral. Abordagem ao 
Politraumatizado. Lesões Ligamentares, Musculares e Tendinosas. Síndrome da Criança Espancada. Traumatologia: fraturas e 
luxações da coluna cervical, dorsal e lombar, fratura da pélvis, fratura do acetátulo, fratura e luxação dos ossos dos pés, 
tornozelo, joelho, lesões meniscais e ligamentares, fratura diafisária do fêmur, fratura transtrocanteriana, fratura do colo do 
fêmur, fratura do ombro, fratura da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero, fratura da extremidade distal do úmero, 
luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio, fratura e luxação da monteggia, fratura diafisária dos ossos do ante braço; 
fratura de Colles e Smith, luxação do carpo, fratura do escafóide capal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e 
falangiana, ferimentos da mão, lesões dos tendões flexores e extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em ortopedia e 
traumatologia, anatomia do sistema osteoarticular. Radiologia. Tomografia. Ressonância Nuclear Magnética, Ultrassonografia do 
sistema osteoarticular. Anatomia do sistema muscular. Anatomia dos vasos e nervos. Anatomia cirúrgica: vias de acesso, 
traumatologia e anomalias congênitas. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia da coluna vertebral. 
Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do quadril. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e 
patologia do joelho. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do tornozelo e pé. Diagnóstico e tratamento de 
tumores ósseos e sarcoma de partes moles. Diagnóstico e tratamento de alongamento e reconstrução óssea. Diagnóstico e 
tratamento de lesões traumáticas e patologia da coluna vertebral; diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do 
quadril; diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do joelho; diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e 
patologia do tornozelo e pé; diagnóstico e tratamento de tumores ósseos e sarcoma de partes moles; diagnóstico e tratamento 
de alongamento e reconstrução óssea. Código de Ética médica.  
 
MEDICO I - OTORRINOLARINGOLOGISTA 
Anatomofisiologia clínica das fossas e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da audição; Semiologia, sintomatologia e 
diagnósticos das principais afecções da laringe, glândulas salivares, órgão auditivo e seios paranasais; TESTES BÁSICOS DA 
AVALIAÇÃO AUDITIVA: caracterização audiológica das principais patologias do ouvido; CÂNCER DA LARINGE E 
HIPOFARINGE: glândulas salivares e seios paranasais; Doenças ulcerogranulomatosas em otorrinolaringologia; Deficiências 
auditivas; Anomalias congênitas da laringe; Neuroanatomofisiologia do sistema vestibular; Afecções e síndromes 
otoneurológicas; Paralisia facila periférica; Afecções benignas do pescoço; Código de Ética médica.  
 
MEDICO I - PEDIATRA 
Crescimento e desenvolvimento: problemas do crescimento e desenvolvimento do recém-nascido à puberdade (adolescência); 
imunizações (vacinação); alimentação da criança. Distúrbios nutritivos: desidratação aguda por diarréia e vômitos; desnutrição 
protéico-calórica. Problemas neurológicos: meningites; meningoencefalites; tumores intracranianos; tétano; convulsões. 
Problemas oftalmológicos: conjuntivites; alterações oculares nas hipovitaminoses; estrabismo. 5. Problemas do ouvido, nariz, 
boca e garganta: otites; infecções das vias aéreas superiores; rinites; sinusites; amídalas e adenóides. 6. Distúrbios respiratórios: 
bronquiolite; bronquites; asma; tuberculose pulmonar; pneumonias; fibrose cística (mucoviscidose). Distúrbios cardiológicos: 
cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas; endocardite infecciosa; miocardite; insuficiência cardíaca; febre reumática. 
Problemas do aparelho digestivo: vômitos e diarréia; diarréia crônica; doença celíaca; alergia alimentar; parasitoses intestinais; 
patologias cirúrgicas; hepatites; diabetes infanto-juvenil; constipação. Problemas urinários: infecções do trato urinário; hematúria; 
glomerulonefrite difusa aguda e glomerulopatias; síndrome nefrótica; refluxo vésico-ureteral; válvulas da uretra posterior. 
Problemas hematológicos: anemias carenciais; anemia aplástica; anemia falciforme; anemias hemolíticas; leucemias; púrpuras 
(trombocitopênica e anafilactóide); hemofilia. Hepatoesplenomegalia e adenomegalia: mononucleose; adenite cervical; 
toxoplasmose; calazar; blastomicose. A febre e as infecções na infância: a criança febril; febre tifóide; salmonelose; malária; 
brucelose; interpretação e conduta na criança com reação de Mantoux positivo; síndromes de deficiência imunológica na 



infância. Tumores na infância: tumor de Wilms; neuroblastoma; doença de Hodgkin; linfomas; rabdomiossarcoma. Antibióticos e 
quimioterápicos. Patologias endocrinológicas. Obesidade. Diabetes infanto-juvenil. Disfunções da tireóide. Dengue. Problemas 
endocrinológicos. Código de Ética médica.  
 
MEDICO I - PNEUMOLOGISTA 
Fisiopatologia respiratória; Tabagismo; Métodos diagnósticos em pneumologia; Infecções respiratórias bacterianas e virais; 
Micobacterioses; Micoses pulmonares; Pneumopatias supurativas, bronquiectasias e abscesso do pulmão; Asthma Brônquica; 
Doença Pulmonar Obstrutiva crônica; Hipertensão arterial pulmonar e Cor pulmonares; Insuficiência respiratória; 
Tromboembolismo venoso; Câncer de pulmão; Outros tumores de tórax; Derrames pleurais; Pneumotórax; Doenças pulmonares 
intersticiais difusas; Sarcoidose; Trauma torácico; Pneumopatias por imunodeficiências; Poluição e doenças ocupacionais 
pulmonares; Más-Formações congênitas pulmonares; Vasculites pulmonares; Síndromes pulmonares eosinofilicas; Distúrbios 
respiratórios do sono; Anomalias da caixa torácica; Cirurgia redutora de volume pulmonar; Transplante pulmonar; Fibrose cística; 
Emergências respiratórias; Código de Ética médica.  
 
MEDICO I - PROCTOLOGISTA 
Anatomia e fisiologia do cólon e do assoalho pélvico. Abscesso anorretal. Fístula anorretal. Problemas relacionados às 
colostomias e ileostomia. Doença hemorroidária. Fissura anal. Doença diverticular dos cólons. Retocolite ulcerativa. Doença de 
Crohn. Câncer do cólon reto e ânus. Código de Ética médica.  
 
MEDICO I - PSIQUIATRA 
A relação médico-paciente: conceito de transferência, contratransferência e latrogenia. Psiquiatria: conceito, divisão, etiologia e 
diagnóstico. Observação psiquiátrica: anamnese. Observação psiquiátrica: exame somático, mental e complementares. Grandes 
síndromes psiquiátricas: nosologia. Distúrbios mentais orgânicos: estados demenciais. Dependência do álcool e de outras 
substâncias psicoativas. Distúrbios esquizofrênicos: distúrbios delirantes. Distúrbios do humor. Distúrbios de ansiedade: 
ansiedade generalizada, distúrbios de pânico, distúrbios fóbicos, obsessivo, compulsivo e distúrbios de stress pós-traumáticos. 
Distúrbios conversivos, dissociativos e somatoformes. Distúrbios de personalidade: desvios sexuais. Deficiência mental. 
Terapêutica biológicas em psiquiatria. Psicoterapias e socioterapias. Saúde-mental: Psiquiatria preventiva e da comunidade, 
organização da assistência psiquiátrica. Código de Ética médica. 
 
MEDICO I - UROLOGISTA 
Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário. Propedêutica urológica. Litiase e infecções do trato geniturinário. 
Traumatismo do sistema geniturinário. Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário; prevenção e diagnóstico 
precoce dos tumores do aparelho genital masculino; bexiga neurogênica. Doenças vasculares do aparelho geniturinário. 
Tuberculose do aparelho geniturinário. Doenças específicas dos testículos. Urgências do aparelho geniturinário. Doenças 
sexualmente transmissíveis; disfunção erétil; infertilidade. Cirurgias do aparelho geniturinário - cirurgias vídeo laparoscópica - 
transplante renal. Urologia pediátrica. Tratamento clínico e cirúrgico da incontinência urinária. Tratamento clínico da insuficiência 
renal. Código de Ética médica.  
 
MEDICO PLANTONISTA 
Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular; insuficiência cardíaca; 
cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio e pericárdio; hipertensão arterial sistêmica; doenças 
vasculares periféricas; diagnóstico diferencial de dor torácica; alterações eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta. 
Doenças Pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória; doença intersticial e infiltrativa; doenças 
pulmonares obstrutivas; doenças da pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome da apnéia do sono e doenças 
pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças Renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal; distúrbios 
eletrolíticos e de fluidos; doenças glomerular; vascular renal; insuficiência renal aguda e crônica; desordens não glomerulares. 
Doenças Gastroinstestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças gastrointestinais; doenças 
do esôfago; do estômago e duodeno; doença inflamatória intestinal; neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. 
Doenças do Fígado e Sistema Bilear: avaliação laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; insuficiência hepática; 
cirrose e suas complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do fígado; doenças infiltrativas e vascular. 
Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e trombose); avaliação e tratamento das anemias; avaliação 
da leucocitose e leucopenia. Doenças do Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens do metabolismo dos 
lípides. Doenças Endocrinológicas: doenças da tireóide; diabetes mellito; hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças Músculo-
esqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática; artrite reumatóide; lúpus 
eritematoso sistêmico; espondiloartropatias; síndrome do anticorpo-fosfolípide; esclerose sistêmica; osteoratrites; gota e 
desordens do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da paratireóide e 
distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas. Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico; desordens da 
consciência; demência e distúrbios de memória; doenças cerebrovasculares; cefaléias; avaliação das síncopes; miastenia gravis; 
doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e 
Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e tratamento inicial do paciente em choque; imobilizações e cuidados no 
local do acidente; atendimento inicial ao paciente traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas; 
anafilaxia e reações alérgicas agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas; 
diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência respiratória aguda; hemorragias digestivas; anestesia para 
realização de suturas e drenagem de abscessos. Principais Problemas Médicos relacionados aos Idosos. Rastreamento de 
Doenças Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do Câncer. Exame Periódico de Saúde. Promoção da Saúde: controle da 
obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas. Código de Ética Médica. Organização dos serviços de 
saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação 
e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento 
e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico. Código de Ética Médica. 
 
MESTRE DE OBRAS 
Atualidades Nacionais; Conhecimentos Gerais Locais; Conhecimentos Gerais Nacionais; Noções de cidadania. Conhecimento 
sobre locação da obra; materiais básicos de construção civil - areia, cimento, cal, pedra etc.; equipamentos e máquinas; nível e 



prumo; concretos e argamassas; fundações; alvenarias; lajes; materiais de acabamento; impermeabilização. Conhecimentos 
básicos da função. 
 
MOTORISTA 
Atualidades Nacionais; Conhecimentos Gerais Nacionais; Noções de cidadania. Mecânica de veículos: conhecimentos 
elementares de mecânica de automóveis; troca e rodízio de rodas; regulagem de motor, regulagem e revisão de freios, troca de 
bomba d'água, troca e regulagem da tensão das correias, troca e regulagem da fricção, troca de óleo. Serviços corriqueiros de 
eletricidade: troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples, etc. Legislação de trânsito: Código Nacional do Trânsito, 
abrangendo os seguintes tópicos: psicologia e segurança, direção defensiva, primeiros socorros, prevenção de acidentes, 
administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais de trânsito, registro e licenciamento de veículos, 
condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à legislação do trânsito, penalidades e recursos. Conhecimentos 
básicos de veículos motorizados. Conhecimentos básicos da função. 
PROVA PRÁTICA: Condução de veículos da espécie específica da função; Legislação de Trânsito; Manobras; Conhecimentos 
sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular. 
 
MOTORISTA DE AMBULANCIA 
Atualidades Nacionais; Conhecimentos Gerais Nacionais; Noções de cidadania. Mecânica de veículos: conhecimentos 
elementares de mecânica de automóveis; troca e rodízio de rodas; regulagem de motor, regulagem e revisão de freios, troca de 
bomba d'água, troca e regulagem da tensão das correias, troca e regulagem da fricção, troca de óleo. Serviços corriqueiros de 
eletricidade: troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples, etc. Legislação de trânsito: Código Nacional do Trânsito, 
abrangendo os seguintes tópicos: psicologia e segurança, direção defensiva, primeiros socorros, prevenção de acidentes, 
administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais de trânsito, registro e licenciamento de veículos, 
condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à legislação do trânsito, penalidades e recursos. Conhecimentos 
básicos de veículos motorizados. Conhecimentos básicos da função. 
PROVA PRÁTICA: Condução de veículos da espécie específica da função; Legislação de Trânsito; Manobras; Conhecimentos 
sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular. 
 
MOTORISTA DE VEICULO ESCOLAR 
Atualidades Nacionais; Conhecimentos Gerais Nacionais; Noções de cidadania. Mecânica de veículos: conhecimentos 
elementares de mecânica de automóveis; troca e rodízio de rodas; regulagem de motor, regulagem e revisão de freios, troca de 
bomba d'água, troca e regulagem da tensão das correias, troca e regulagem da fricção, troca de óleo. Serviços corriqueiros de 
eletricidade: troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples, etc. Legislação de trânsito: Código Nacional do Trânsito, 
abrangendo os seguintes tópicos: psicologia e segurança, direção defensiva, primeiros socorros, prevenção de acidentes, 
administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais de trânsito, registro e licenciamento de veículos, 
condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à legislação do trânsito, penalidades e recursos. Conhecimentos 
básicos de veículos motorizados. Conhecimentos básicos da função. 
PROVA PRÁTICA: Condução de veículos da espécie específica da função; Legislação de Trânsito; Manobras; Conhecimentos 
sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular. 
 
NUTRICIONISTA 
Vigilância alimentar e nutricional. Avaliação nutricional. Terapia nutricional. Cuidado nutricional nas doenças Crônico-
degenerativas. Atualização dietoterápica para Patologias do aparelho. Digestório. Dietoterapia na doença neoplásica. 
Dietoterapia na infecção por HIV. Políticas de Nutrição e Alimentação. Nutrição materno infantil. Nutrição Normal, Dietoterapia, 
Avaliação Nutricional, Nutrição Enteral e Parenteral, IDR, Nutrição Materno Infantil, Administração de Serviços de Alimentação, 
Imunonutrição, Produção de Lactário, Higiene dos Alimentos, Tecnologia dos Alimentos, Técnica Dietética, Microbiologia e 
Bromatologia. Bases da nutrição humana: anatomofisiologia do aparelho digestivo e glândulas anexas. Nutrição normal: 
definição, fundamentação e características da dieta normal e de suas modificações. Alimentação e nutrição nos diferentes 
grupos etários, nos estresses fisiológicos e para os grupos nutricionalmente vulneráveis. Alimentos: características 
organolépticas, físico-químicas, nutricionais e higiênico-sanitárias. Grupos de alimentos, critérios e aplicabilidade. Método de 
avaliação e efeitos das diversas modalidades de armazenamento, pré-preparo, preparo e conservação da qualidade nutricional. 
Aquisição, seleção, armazenamento, conservação e destino final dos alimentos. Fatores de conservação, correção e absorção. 
Higiene e sanitização dos alimentos, utensílios e equipamentos. Doenças veiculadas por alimentos. Nutrição aplicada: patologia 
da nutrição e dietoterapia nas doenças nutricionais. Planejamento e operacionalização de cardápios. Planejamento físico, 
funcional, organização, gerenciamento, administração, controle e avaliação de recursos humanos, financeiros e de materiais. 
Pontos críticos de controle da qualidade higiênico-sanitária das refeições produzidas. Energia e nutrientes: definição, 
classificação, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo intermediário, biodisponibilidade, requerimentos, 
recomendações e fontes alimentares; Diagnósticos Antropométricos: padrões de referência/Indicadores: vantagens, 
desvantagens e interpretação/classificação de GARROW; Nutrição normal: definição, fundamentação e características da dieta 
normal e de suas modificações; Alimentação e nutrição nos diferentes grupos etários: adultos, idosos, gestantes, nutrizes, 
lactentes, pré-escolar e escolar, adolescente e coletividade sadia; Alimentação e nutrição nos estresses fisiológicos e para 
grupos nutricionalmente vulneráveis; Nutrição aplicada: patologia da nutrição e dietoterapia nas doenças do trato gastrointestinal, 
glândulas anexas, nas enfermidades renais, no sistema cardiovascular; SIDA, na obesidade, diabetes mellitus e dislipidemias; 
Dietoterapia nas carências nutricionais: desnutrição energético-protéica-calórica, anemias nutricionais; Terapia Nutricional - 
Nutrição enteral e parenteral. Interação medicamentosa; Lactário; Alimentos funcionais; Alimentos: características 
organolépticas, físico-químicas, nutricionais e higiênico-sanitárias; Grupos de alimentos, critérios e aplicabilidade; Métodos de 
avaliação e efeitos das diversas modalidades de armazenamento, pré-preparo, preparo e conservação da qualidade nutricional; 
Aquisição, seleção, armazenamento, conservação e destino final dos alimentos; Fatores de conversão, correção e absorção; 
Higiene e sanitização dos alimentos, utensílios e equipamentos; Doenças veiculadas por alimentos; Alimentação institucional: 
conceitos básicos da administração geral e sua aplicação a unidades de alimentação e nutrição; Unidades de Alimentação e 
Nutrição: Planejamento e operacionalização de cardápios, tipos e sistema de serviço. Planejamento físico funcional, organização, 
gerenciamento, administração, controle e avaliação de recursos humanos, financeiros e de materiais; Pontos críticos de controle 
da qualidade higiênico-sanitária das refeições produzidas. Higiene, segurança e ergonomia no trabalho. 
 



OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Organização Administrativa Municipal. Atualidades. Conhecimentos Gerais. Redação oficial: aspectos gerais, características 
fundamentais, padrões, emprego e concordância dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, memorandos, pareceres e 
outras correspondências. Noções de arquivologia: informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação 
de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos, técnicas modernas. Ética profissional. 
Cidadania. Administração de Material: As funções básicas de um Sistema de Administração de Material. Leis Federais n.ºs 
8.666/93 e 8.883/94 e instrumentos complementares aplicados a compras princípios usualmente empregados para classificar 
materiais;  análise de diversos sistemas de classificação de materiais existentes; codificação de material; catalogação de 
material;  classificação de estoques; política de estoques; sistemas de armazenamento; centralização versus descentralização de 
materiais; inventário físico, levantamento, contagem, apuração e conciliação; planejamento e organização do cadastro de 
fornecedores; instrumentos e processos de licitação. Legislação Específica: Lei Federal Complementar nº. 101/00 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Emenda Constitucional nº. 19/1998. Lei Federal nº. 10.028/00 – Lei de Crimes Fiscais. Lei Federal 
nº.4.320/64. Servidores Públicos Civis: Princípios gerais. Serviços Públicos e Bens Públicos. Responsabilidade Civil da 
Administração Pública. Improbidade administrativa.  Conhecimentos básicos da função. Conhecimentos básicos de informática. 
 
OPERADOR DE MAQUINAS 
Atualidades Nacionais; Conhecimentos Gerais Nacionais; Noções de cidadania. Mecânica de veículos: conhecimentos 
elementares de mecânica de automóveis; troca e rodízio de rodas; regulagem de motor, regulagem e revisão de freios, troca de 
bomba d'água, troca e regulagem da tensão das correias, troca e regulagem da fricção, troca de óleo. Serviços corriqueiros de 
eletricidade: troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples, etc. Legislação de trânsito: Código Nacional do Trânsito, 
abrangendo os seguintes tópicos: psicologia e segurança, direção defensiva, primeiros socorros, prevenção de acidentes, 
administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais de trânsito, registro e licenciamento de veículos, 
condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à legislação do trânsito, penalidades e recursos. Conhecimentos 
básicos de máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas. Conhecimentos básicos da função. 
PROVA PRÁTICA: Condução de veículos da espécie (motoniveladora e pá-carregadeira); Legislação de Trânsito; Manobras; 
Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular. 
 
PORTEIRO 
História e Geografia do Município; Organização Administrativa Municipal; Atualidades Locais e Nacionais; Conhecimentos Gerais 
Locais; Conhecimentos Gerais Nacionais; Noções de cidadania. Primeiros Socorros. Como evitar acidentes. Noções de limpeza 
e higiene; Noções de hierarquia; Funções; Noções de segurança; Conhecimento dos utensílios possíveis de utilização; 
Conhecimento básico da função; Conhecimento e uso de Relógio de Ponto; Formas de tratamento; Atendimento ao público; 
Telefones públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Conhecimentos básicos da 
função. 
 
PROFESSOR PEB I 
Língua Portuguesa - Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações 
que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.  
Bibliografia 
FARACO & Moura. Gramática nova. 13ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2000. 
LIMA, Rocha. Gramática normativa da Língua Portuguesa. 31ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1992. 
WILLIAN Roberto Cereja, Thereza Cochar Magalhães, PORTUGUÊS: Linguagens, 2ª Edição revisada e atualizada, Atual 
Editora, 2002. 
Livros didáticos do FNDE 
 
Matemática - Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação de 1.º e 2.º 
graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  

Bibliografia 

IEZZI, Gelson. Dolce, Osvaldo. Machado, Antonio. Matemática e realidade. Ensino Fundamental. São Paulo: Editora Atual, 
2000/2001. 

IMENES &Lellis. Matemática para todos. Ensino Fundamental. São Paulo: Editora Scipione, 2002. 

GUELLI, Oscar. ica- Uma aventura do Pensamento, 1ª Edição Editora Atica, 2002. 

CRESPO, Antônio Arnot, Matemática Comercial e Financeira (fácil), 11ª Ed., Editora Saraiva, 1996. 
Livros didáticos do FNDE 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR I  
 
1-) Educação escolar: desafios e compromissos 

a) a relevância do conhecimento , as exigências de um novo perfil de cidadão e as atuais tendências da educação escolar;  
b) currículo e cidadania: saberes para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas , sociais e culturais;  
c) fundamentos e diretrizes da Educação Básica;  
d) escola inclusiva como espaço de acolhimento , de aprendizagem e de socialização.  

2-) Gestão escolar e qualidade do ensino 
a) a construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das demandas sociais, das características 

multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais; 
b) o trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento da prática docente e da gestão escolar; 
c) o envolvimento dos professores na atuação dos colegiados e das instituições escolares com vistas à consolidação da 

gestão da escola; 



d) a importância dos resultados da avaliação institucional e da avaliação do desempenho escolar no processo de melhoria 
da qualidade do ensino; 

e) o papel do professor na integração escola-família; 
f) a formação continuada como condição de construção permanente das competências que qualificam a prática docente. 

3-) Gestão do processo de ensino e de aprendizagem 
a) o ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação; 
b) o uso de metodologias voltadas para práticas inovadoras; 
c) o processo de avaliação do desempenho escolar como instrumento de acompanhamento do trabalho do professor e dos 

avanços da aprendizagem do aluno; 
d) o reforço e a recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem para atendimento à diversidade de 

características , de necessidades e de ritmos dos alunos; 
e) os ambientes e materiais pedagógicos, os equipamentos e os recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem; 
f) a relação professor-aluno: construção de valores éticos e desenvolvimento de atitudes cooperativas , solidárias e 

responsáveis . 
Bibliografia 
ANTUNES, Celso. A construção do afeto: como estimular as múltiplas inteligências de seus filhos. São Paulo: Augustus. 
Brasil, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
Brasil, Ministério da Educação e do Desporto. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
CASTORINA, J.A. et al. Piaget – Vigotsky: novas contribuições para o debate. São Paulo: Ática, 1998. 
COLL, César. Aprendizagem Escolar e Construção do conhecimento . Porto Alegre: Artes Médicas,1994. 
___________. O Construtivismo na Sala de Aula. São Paulo: Ática, 1998. 
HOFFMAN, Jussara. Avaliação mediadora – uma prática em construção da pré-escola à universidade. São Paulo: Trajetória 
Cultural, 1998.  
___________. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre; Mediação, 2004. 
KAMII, C., Devries, R. Jogos em grupo na educação infantil: implicações da teoria de Piaget. São Paulo: Trajetória Cultural, 
1991. 
KAMII, Constance. A criança e o número. Implicações educacionais da teoria de Piaget para a atuação junto a escolares de 4 a 6 
anos. Tradução de Regina A. de Assis. Campinas: Papirus, 1991. 
KAUFMAN, A.M.; Castedo, M.; Teruggi, L.; Molinari, C. Alfabetização de crianças: construção e intercâmbio: experiências 
pedagógicas na educação infantil e no ensino fundamental. Porto Alegre, Artes Médicas, 1998. 
KISHIMOTO, Tizuko. Jogo. Brinquedo e brincadeira na educação. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 1997. 
LIBÂNEO, J.C. Didática. São Paulo: Cortez, 1992. 
NICOLAU, Marieta L. M. A educação pré-escolar: fundamentos e didática. São Paulo: Ática, cap. 1 a 7 e 11. 
OLIVEIRA, Z.M.T. A criança e seu desenvolvimento: perspectivas para se discutir a educação infantil. São Paulo: Cortez. 
______________. (org.). Educação Infantil: muitos olhares. São Paulo: Cortez. 1996. 
PERRENOUD, Philippe. Dez competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas – sul, 2000. 
WEIZ, T. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo. Ática. 
WHITAKER, F.F. Planejamento – Sim e Não. São Paulo: Edit. Paz e Terra, 2002. 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem na escola, Malabares Comunicação e Eventos, 2003. 
ANTUNES, Celso. A Dimensão de uma Mudança, Papirus Editora, 1999. 
ZABALA, Antoni. A Prática Educativa – Como ensinar, Artmed, Porto Alegre, 1998. 
GROSSI, Esther Pillar e BORDIN, Jussara. Paixão de Aprender, Ed. Vozes, 11ª Edição, 2000. 
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetizando sem o ba-be-bi-bo-bu. São Paulo: Scipione,1998. 
FERREIRO, Emília . Reflexões sobre a alfabetização. São Paulo: Cortez, 1991. 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez , 1997. 
LA TAILLE, Ives de & OLIVEIRA, Marta Kohl & DANTAS, Heloísa. Piaget, Vygotsky e Wallon – Teorias psicogenéticas em 
discussão.São Paulo: Summus. 1992. 
MACEDO, Lino de. Aprender com Jogos e Situações Problema. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
_______________. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005. 
RIOS, Teresinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência de melhor qualidade. São Paulo, Cortez, 2001. 
SILVA, Marco. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartel, 2002. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 
VYGOTSKY, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF 
Legislação:  
Constituição Federal/88 – artigos 205 a 214 e artigo 60 das Disposições Constitucionais Transitórias. Emenda 14/96 
Lei Federal nº. 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei Federal nº. 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Lei Federal nº. 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o Fundo de manutenção e desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério. 
Lei Federal nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001 – Plano Nacional de Educação - 1. Ensino Fundamental. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para as Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
– MEC. 
Lei Federal nº. 11.114/05 – Altera artigos da LDB 
Lei Federal nº. 11.274/06 – Altera artigos da LDB e estabelece as diretrizes e bases da educação nacional 
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA . 

• Resolução CNE/CEB no 01, de 07 de abril de 1999 – Institui as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil. 
• Resolução CNE/CEB no 02, de 07 de abril de 1998 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental. 
• Resolução CNE/CEB no 1, de 05 de julho de 2000 – Estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos. 
• Resolução CNE/CEB no 02, de 11 de setembro de 2001 – Institui diretrizes nacionais para a educação especial na 



educação básica. 
• Deliberação CEE nº 09, de 30 de julho de 1997 – Institui, no sistema de ensino no Estado de São Paulo o regime de 

progressão continuada no Ensino Fundamental. 
• Indicação CEE nº 08, de 30 de julho de 1997 – Progressão Continuada. 
• Indicação CEE nº 22, de 17 de dezembro de 1997 – Avaliação e Progressão Continuada. 

Observação: Na legislação indicada, devem ser incorporadas as alterações supervenientes. 
 
PROFESSOR PEB II - HABILITAÇÃO ESPECIAL 

Concepções de Educação e Escola.  

Função social da escola e compromisso social do educador.  

Educação inclusiva (concepção, diferenças e preconceitos na escola, transtornos emocionais na escola, necessidades 
educativas especiais e aprendizagem).  

Educação especial/Inclusiva: história e políticas públicas.  

O ensino na Educação Especial: especificidades.  

Educação Especial: orientação metodológica. 

O portador de necessidades especiais na escola regular.  

Orientações específicas da área de deficiência mental.  

O desenvolvimento do portador de deficiência ou de necessidade especial. 

Bases Genéticas das Deficiências 

Desenvolvimento Neuropsicomotor Normal 

Deficiência Mental 

Deficiência Auditiva 

Deficiência Visual 

Deficiência Motora 

Aspectos Pedagógicos na Escolarização do Deficiente Mental 

Libras e Leitura Labial 

Didática 

Orientação, Mobilidade e atividades da vida diária para o Deficiente Visual  

Aspectos Psicológicos das Famílias de Pessoas Portadoras de Deficiências 

Profissionalização do Deficiente 

Adaptações curriculares. 

Avaliação. 

Bibliografia 

PAIN, Sara. Diagnóstico e Tratamento de Problemas de Aprendizagem, Editora Porto Alegre, 1985. 

MANTOAN, Maria Tereza Egler. Caminhos Pedagógicos da Inclusão. Como estamos implementando a educação de qualidade 
para todas as escolas brasileiras. São Paulo – Editora Memnon, 2001. 

MANTOAN, Maria Tereza Egler. Compreendendo a Deficiência Mental e Novos Caminhos Educacionais. Coleção Pensamento e 
Ação no Magistério. Editora Scipione. 

MANTOAN, Maria Tereza Egler. Inclusão Escolar. O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo – Editora Moderna 2003. 

SILVA, Ana Beatriz. Mentes Inquietas – Editora Gente. 

RAIÇA, Darcy e OLIVEIRA, Maria Tereza Batista. Educação Especial do Deficiente Mental. Coleção: Temas Básicos de 
Educação e Ensino. 

CARVALHO, Rosit Edler. A Nova LDB e a Educação Especial. Rio de Janeiro – Editora WVA, 1999. 

MAZZOTA, M.J. da S. Educação Especial no Brasil: histórias e políticas públicas. São Paulo - Editora Cortez, 1996. 

MENDES, Enicéia Gonçalves. Perspectiva para a Construção da Escola Inclusiva no Brasil. In PALHARES, Marina Silveira e 
MARINS, Simone Cristina Fanhani (orgs). Escola Inclusiva. São Carlos – Editora: EDUFSCAR, 2002. 

UNESCO& MEC – Espanha (1994). Declaração de Salamanca e Linha de Ação Sobre Necessidades Educacionais Especiais. 
Salamanca: Espanha,1997. 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS – ADAPTAÇÕES CURRICULARES. MEC. 

Lei nº. 9.394/96 – LDB – Educação Especial. 
 
PROFESSOR PEB II- Artes 

1. Artes Cênicas. 

1.1. História das artes cênicas. 

1.2. Teoria e prática. 

1.3. Teatro e jogo. 

2. Artes Plásticas. 

2.1. História geral das artes. 

2.2. História e ensino das artes no Brasil. 

2.3. Teoria da arte: arte como produção, conhecimento e expressão; a obra de arte e sua recepção. 



2.4. Artes visuais: elementos de visualidade e suas relações; comunicação na contemporaneidade. 

2.5. Harmonia das cores 

3. Música. 

3.1. Aspectos históricos da música ocidental. 

3.2. Elementos estruturais da linguagem musical. 

3.3. Tendências educacionais quanto ao ensino da música, na sala de aula. 

3.4. Visão interdisciplinar do conhecimento musical. 

4. Dança. 

4.1. História da dança. 

4.2. Papel da dança na educação. 

4.3. Estrutura e funcionamento do corpo para a dança. 

4.4. Proposta triangular – fazer, apreciar, contextualizar. 

4.5. As danças como manifestações culturais. 

5. Geometria. 

5.1. Projeções Geométricas. 

6. Elementos básicos das composições artísticas 

6.1. Coreografias. 

6.2. Teatrais. 

6.3. Musicais. 

6.4. Visuais e audiovisuais. 

7. O Ensino da Educação Artística no Ensino Fundamental. 

7.1. A metodologia do ensino da arte. 

7.2. O desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, 
cognitivo e sócio cultural do ser humano. 

7.3. As diferentes linguagens artísticas e a educação. 

Bibliografia: 

AMARAL, Ana Maria. Teatro de formas animadas. São Paulo: EDUSP, 2ª ed., 1993. 

BARBOSA, A.M. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 1991. 

_______, John Devery e o ensino da arte no Brasil. São Paulo: Cortez, 2001. 

BERNET, Roy. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1986. 

BOAL, Augusto. Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2ª ed. 1999. 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Volume: Arte. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

CAFEZEIRO, Edwaldo e Gadelha, Carmen. História do teatro brasileiro: de Anchieta a Nelson Rodrigues. Ed. U.F.R.J/FUNARTE, 
1996. 

CANTON, Kátia. E o príncipe dançou... o conto de fadas, da tradição oral à dança contemporânea. São Paulo: Ática, 1994. 

DONDIS, D.A. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 3ª ed. 

GOMBRICH, E.H. A história da arte. Rio de Janeiro, Ed. LTC, 16ª ed, 1999. 

JEANDOT, Nicole. Explorando o universo da música. São Paulo: Ed. Scipione, 1990. 

KOUDELA, Ingrid D. Jogos teatrais. São Paulo: Perspectiva, 4ª ed., 2001. 

LABAN, Rudolf. Dança educativa moderna. São Paulo: Ícone, 1990. 

LACERDA, Osvaldo. Teoria elementar da música. São Paulo: Ricord Brasileira, 12ª ed. 

MARQUES, Isabel. Ensino de dança hoje – textos e contextos. São Paulo: Cortez, 1999. 

PAREYSON, L. Os problemas da estética. São Paulo: Martins Fontes, 3ª ed. 2000. 

SHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Fundação Edit. da UNESP, 1991. 

 
PROFESSOR PEB II- Língua Portuguesa 

1. Aprendizagem da língua materna: 

1.1. estrutura, uso e funções 

1.2. ensino e aprendizagem da gramática normativa 

2. Linguagem 

2.1. uso, funções, análise 

2.2. língua oral e escrita 

2.3. variações lingüísticas 

2.4. norma padrão 

3. O texto 

3.1. tipologia textual 

3.2. intertextualidade 



3.3. coesão e coerência textuais 

3.4. o texto e a prática de análise lingüística 

4. Leitura e produção de textos 

5. Literatura brasileira. 

Bibliografia 

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF. Volume Língua Portuguesa, 1998. 

CARNEIRO, Agostinho. Redação em construção. São Paulo: Moderna, 2001. 

CARONE, F. de B. Morfossintax, 7ª ed. São Paulo: Ática, 1998. 

CHALHUB, Samira. Funções da Linguagem. São Paulo: Ática, 1989. 
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KOCH, I.G.V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1997. 
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PROFESSOR PEB II- História 

1. Ensino de História 

1.1. Saber histórico escolar 

1.2. Seleção e organização de conteúdos históricos 

1.3. Metodologias do ensino de História 

1.4. Trabalho com documentos e diferentes linguagens no ensino de História 

2. Conhecimento histórico contemporâneo 

2.1. Saber histórico e historiografia 

2.2. História e temporalidade 

3. História do Brasil e a construção de identidades 

3.1. Historiografia brasileira e a História do Brasil 

3.2. História nacional, regional e local 

3.3. História brasileira: da ocupação indígena ao mundo contemporâneo 

4. História da América e suas identidades 

4.1. Lutas sociais e identidades: sociais, culturais e nacionais 

5. História do mundo Ocidental 

5.1. Legados culturais da Antigüidade Clássica 
5.2. Convívios e confrontos entre povos e culturas na Europa medieval 

5.3. História africana e suas relações com a Europa e a América 

5.4. Lutas sociais, cidadania e cultura no mundo capitalista 
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PROFESSOR PEB II- Matemática 

1 Números e operações: 

1.1. Resolução de situações-problema, compreendendo diferentes significados das operações, envolvendo números naturais, 
inteiros, racionais e irracionais. 

1.2.Obtenção de expressões equivalentes a uma expressão algébrica por meio de fatorações e simplificações. 

1.3. Tradução de situações-problema por equações ou inequações do 1º grau e 2º graus, discutindo o significado das raízes 
encontradas em confronto com a situação proposta. 

1.4. Uso de funções para descrever a interdependência de duas grandezas em situações concretas. 

1.5 Identificação de gráficos que representam funções reais, analisando suas propriedades (crescimento e decrescimento, zeros, 
etc). 

1.6. Resolução de situações-problema envolvendo funções polinomiais do 1º e do 2º grau. 

1.7 Resolução de situações-problema que envolve porcentagem e juros. 

2 Espaço e forma 

2.1. Interpretação, a partir de situações-problema (leitura de plantas, croquis, mapas), da posição de pontos e de seus 
deslocamentos no plano, pelo estudo das representações em um sistema de coordenadas cartesianas. 

2.2. Classificação de figuras tridimensionais e bidimensionais, segundo critérios diversos, como: corpos redondos e poliedros; 
poliedros regulares e não-regulares; prismas, pirâmides e outros poliedros; círculos, polígonos e outras figuras; número de lados 
dos polígonos; eixos de simetria de um polígono; paralelismo de lados, medidas de ângulos e de lados. 

2.3. Análise em prismas e pirâmides da posição relativa de duas arestas (paralelas, perpendiculares, reversas) e de duas faces 
(concorrentes, paralelas, perpendiculares). 

2.4. Identificação de ângulos congruentes, complementares e suplementares em feixes de retas paralelas cortadas por retas 
transversais. 

2.5. Determinação da soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer. 

2.6. Resolução de situações envolvendo congruência e/ou semelhança de triângulos. 

2.7. Aplicação do teorema de Tales e do teorema de Pitágoras. 

3 Medidas 

3.1. Resolução de situações-problema envolvendo grandezas (capacidade, tempo, massa, temperatura) e as respectivas 
unidades de medida, fazendo conversões adequadas para efetuar cálculos e expressar resultados. 

3.2. Cálculo da área de superfícies planas. 

3.3. Cálculo da área da superfície total de alguns sólidos geométricos (prismas e cilindros). 

3.4. Cálculo do volume de alguns prismas retos e composições destes. 

3.5. Estabelecimento da relação entre a medida da diagonal e a medida do lado de um quadrado e a relação entre as medidas 
do perímetro e do diâmetro de um círculo. 

4 Tratamento da informação 

4.1. Leitura e interpretação de dados expressos em gráficos de colunas, de setores, histogramas e polígonos de freqüência. 

4.2. Obtenção das medidas de tendência central de uma pesquisa (média, moda e mediana), compreendendo seus significados 
para fazer inferências. 

4.3. Construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo e a indicação da probabilidade de um evento por meio de 
uma razão. 

5 Objetivos e seleção de conteúdos da Matemática no Ensino Fundamental. 

6 Aprender e ensinar Matemática no Ensino Fundamental 

6.1. O professor e o saber matemático. 

6.2. O aluno e o saber matemático. 

6.3. As relações professor-aluno e aluno-aluno. 

7 A resolução de problemas e o ensino-aprendizagem de Matemática. 

8 Avaliação em Matemática. 

9 Meios para ensinar e aprender Matemática no Ensino Fundamental 

9.1. Possibilidades da história da Matemática 

9.2. Jogos nas aulas de Matemática 

9.3. O uso das calculadoras 
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PROFESSOR PEB II- Ciências 

1. O conhecimento científico: 

1.1.evolução histórica. 

2. Ensino de Ciências: 
2.1. Evolução e contextualização na sociedade brasileira; 

2.2. O ensino de Ciências e as questões sociais: ambiente, saúde, orientação sexual, ética e pluralidade cultural. 

3. Relação entre os seres vivos e o ambiente: 

3.1. O homem e a sua ação sobre o ambiente; 

3.2. Princípios básicos que regem as funções vitais dos seres vivos; 

3.3. Relação entre estruturas e funções dos sistemas e suas adaptações ao meio; 

3.4. Caracterização dos grandes grupos animais e vegetais. 

4. O Corpo humano como um todo em equilíbrio: 

4.1. Saúde e Orientação Sexual; 

4.2. Desequilíbrios: endemias, drogas, desnutrição. 

5. Continuidade das espécies: 

5.1. Evolução; 

5.2. Reprodução; 

5.3. Hereditariedade. 

6. Fundamentos teóricos da Química: 

6.1. Conceitos, leis, relações e princípios básicos; 

6.2. Interações e transformações químicas. 

7. Fundamentos teóricos da Física: 

7.1. Conceitos, leis, relações e princípios básicos. 
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PROFESSOR PEB II- Inglês 

1. English Language 

2. Language as communication; 

2.1. Language system 



a. phonology 

b. morphology 

c. syntax 

3. Teacher Development and Teaching Practice 

3.1. Objectives in Teaching English as a Foreign Language 

3.2. Methods, approaches, techniques and resourecs 

3.3. The four skills: 

a. reading 

b. speaking 

c. listening 

d. writing 

4. Evaluating, selecting and producing materials 
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PROFESSOR PEB II- Educação Física 

1. Dimensões históricas da Educação Física 

2. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte 

2.1. Lazer e as interfaces com a Educação Física. 

2.2. Esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física. 

2.3. As questões de gênero e o sexismo aplicado à Educação Física. 

2.4. Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento. 

3. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte 

3.1. As mudanças fisiológicas resultantes da atividade física. 

3.2. Nutrição e atividade física. 

3.3. Socorros de urgência aplicados à Educação Física. 

4. A Educação Física no currículo da Educação Básica: significados e possibilidades 

4.1. As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola. 

4.2. Educação Física escolar e cidadania. 

4.3. Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física escolar. 

5. Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação didático – pedagógica 

6. Crescimento e desenvolvimento motor 
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PROFESSOR PEB II- Geografia 

1. Evolução do pensamento geográfico 

2. Natureza e sociedade 

2.1.Os sistemas naturais 

2.2.as ações humanas sobre a natureza 

3. O espaço geográfico mundial e brasileiro 

3.1.O processo de industrialização 

3.2.O processo de urbanização 

3.3.O espaço agrário 

3.4.O papel do Estado na organização do espaço 

3.5.A dinâmica demográfica 

3.6.Globalização e geopolítica 

4. O ensino de Geografia 

4.1.Princípios metodológicos 

4.2.O uso de representações cartográficas 
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PSICOLOGO II 
Paradigmas de atenção em saúde mental: história e análise das experiências européias, norte-americanas e brasileiras. Inserção 
do psicólogo no processo de reestruturação do campo da saúde mental no Brasil. Dispositivos de cuidados e intervenção clínica. 
Análise teórica e sócio-institucional de situações-problemas no campo da saúde mental. Os novos serviços de atenção em saúde 
mental frente às categorias clássicas de diagnóstico, prevenção, tratamento, acompanhamento, crise e urgência. As teorias 
psicológicas atuais como embasamento de intervenção e encaminhamento das questões sócias: desigualdade, exclusão, 
violência doméstica. Metodologia de trabalho em grupo e com equipe interdisciplinar. Elaboração de estudo de casos. 
Desenvolvimento infanto-juvenil. Técnicas de trabalho em relações familiares. Política de saúde e saúde mental. Terapias 
ambulatoriais em saúde mental. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico psicológico: conceitos e objetivos, teorias 
psicodinâmicas, processo diagnóstico, testes e laudos. Abordagens terapêuticas. Psicopatologia: natureza e causa dos distúrbios 
mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Noções de Recrutamento e Seleção e Desenvolvimento de Pessoal. Ética 
Profissional. Teoria de Personalidade: -Psicanálise –Freud, Melaine Klein, Erickson,; - Reich; - Jung; - Adler; - Sullivan; - Horney; 
- Fromm; -Rogers; - Teoria Cognitiva de Kelly; - Topologia de Lewin; - A abordagem S = R. Teorias e Técnicas Psicoterápicas. 
Entrevista Psicológica. Processos de Mudanças em Psicoterapia. Diferenças Individuais e de Classes. Cultura e Personalidade: 
“Status”, papel e o indivíduo. Fatores Sociais na Anormalidade. Interação Social. A Psicologia Social no Brasil. Aconselhamento 
Psicológico. Desenvolvimento X Aprendizagem. Abordagem Psicológica da Educação. Ética profissional. 
 
SECRETÁRIO DE ENSINO 
Organização Administrativa Municipal; Atualidades; Conhecimentos Nacionais. Redação oficial: aspectos gerais, características 
fundamentais, padrões, emprego e concordância dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, memorandos, pareceres e 
outras correspondências. Noções de arquivologia: informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação 
de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos, técnicas modernas. Ética profissional. 
Cidadania. Recursos Humanos: As pessoas e as organizações. Servidores Públicos Civis: Princípios gerais. Serviços Públicos e 
Bens Públicos. Responsabilidade Civil da Administração Pública. Improbidade administrativa. Conhecimentos básicos da função.  
Conhecimentos básicos de informática. 
 
SERVENTE ZELADOR 
História e Geografia; Organização Administrativa Municipal; Atualidades Nacionais; Conhecimentos Gerais Nacionais; Noções de 
Cidadania, Meio Ambiente e Ecologia.  Higiene pessoal; Higiene ambiental, de utensílios e equipamentos. Primeiros Socorros. 
Como evitar acidentes. Noções de limpeza e higiene; Noções de hierarquia; Funções; Noções de segurança; Conhecimento de 



Ferramentas; Conhecimentos básicos da função. 
 
SERVIÇOS GERAIS 
Atualidades. Conhecimentos Gerais. Noções de limpeza e higiene. Noções de cidadania. Primeiros Socorros. Meio Ambiente e 
Ecologia. Tratamento e destino do lixo: prevenção de doenças; Qualidade da água: importância da água potável e proteção dos 
reservatórios. Higiene pessoal. Higiene ambiental, de utensílios e equipamentos. Prevenção e controle de insetos e roedores. 
Como evitar acidentes. Relacionamento com o público. Utilização de produtos e ferramentas necessárias. Noções de prevenção 
de acidentes no trabalho. Conhecimentos básicos da função. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Participação na programação de enfermagem. Execução de ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do 
Enfermeiro; ações educativas aos usuários dos serviços de saúde; ações de educação continuada; atendimento de enfermagem 
em urgências e emergências; atendimento de enfermagem nos diversos programas de saúde da criança, da mulher, do 
adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. Preparo e esterilização de material, instrumental, ambientes e 
equipamentos. Controle de abastecimento e estoque de materiais médico-hospitalares e medicamentos. Participação na 
orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, em grau auxiliar. Participação na equipe de saúde. Ética Profissional.  
 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
1. Acidente do trabalho: Conceito técnico e legal. Causas e consequências dos acidentes. Taxas de frequência e gravidade. 
Estatísticas de acidentes. Custos dos acidentes. Comunicação e registro de acidentes. Investigação e análise de acidentes. 2. 
Prevenção e Controle de Riscos: Caldeiras e vasos de pressão. Movimentação de cargas. Instalações elétricas. Máquinas e 
ferramentas. Soldagem e corte. Trabalho em espaços confinados. Construção civil. Trabalhos em altura. 3. Higiene Ocupacional: 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Gases e vapores. Aerodispersóides. Ficha de informação de segurança de 
produtos químicos. Exposição ao ruído. Exposição ao calor. Metodologias de avaliação ambiental estabelecidas pela 
Fundacentro. Radiações ionizantes e não�ionizantes. Trabalho sob condições hiperbáricas. Limites de tolerância e de 
exposição. 4. Proteção contra Incêndio: Sistemas fixos e portáteis de combate ao fogo. Armazenamento de produtos inflamáveis. 
Brigadas de incêndio. Plano de emergência e de auxílio mútuo. 5. Prevenção e Controle de Perdas: Inspeção de segurança. 
Técnicas de análise de risco: APR e HAZOP. 6. Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde: Organização e atribuições do 
SESMT e da CIPA. Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional conforme a OHSAS 18001:2007. Diretrizes da OIT 
sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. Desenvolvimento Sustentável: Conceitos, objetivos e diretrizes. 
7. Ações de Saúde: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Prevenção de Doenças Relacionadas ao Trabalho. 
Suporte Básico à Vida. 8. Ergonomia: Conforto ambiental. Organização do trabalho. Mobiliário e equipamentos dos postos de 
trabalho. 9. Legislação e Normas Técnicas: Segurança e Saúde na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do 
Trabalho. Normas Regulamentadoras de SST. Convenções da Organização Internacional do Trabalho. Benefícios 
previdenciários decorrentes de acidentes do trabalho. Perfil Profissiográfico Previdenciário. 
 
TRATORISTA 
Atualidades. Conhecimentos Gerais. Noções de cidadania. Mecânica de veículos: conhecimentos elementares de mecânica de 
automóveis e tratores; troca e rodízio de rodas; regulagem de motor, regulagem e revisão de freios, troca de bomba d'água, troca 
e regulagem da tensão das correias, troca e regulagem da fricção, troca de óleo. Serviços corriqueiros de eletricidade: troca de 
fusíveis, lâmpadas, acessórios simples, etc. Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro, abrangendo os seguintes 
tópicos: administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais de trânsito, registro e licenciamento de 
veículos, condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos. Direção 
defensiva; Primeiros Socorros; Prevenção de Acidentes no Trabalho; Proteção ao Meio Ambiente; Conhecimentos básicos de 
máquinas leves (tratores); Conhecimentos básicos da função. 
PROVA PRÁTICA: Tarefa inerente à função. 
 
VIGIA 
Atualidades. Conhecimentos Gerais Nacionais. Noções de cidadania. Primeiros Socorros. Como evitar acidentes. Noções de 
limpeza e higiene; Noções de hierarquia; Funções; Noções de segurança; Conhecimento dos utensílios possíveis de utilização; 
Conhecimento básico da função; Conhecimento e uso de Relógio de Ponto tipo Dimep ou Megatel; Formas de tratamento; 
Atendimento ao público; Telefones públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. 
Conhecimentos básicos da função. 
 
 
 


