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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 
 

EDITAL N° 002/2010 
10 de fevereiro de 2010 

 
 
 

A Secretaria da Administração da Prefeitura do Município de Araraquara, por determinação do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Araraquara e em consonância com a Legislação 
Federal, Estadual e Municipal, torna pública a Abertura das Inscrições ao Concurso Público para 
provimento de empregos efetivos do seu quadro de pessoal, a ser realizado pelo IBAM – Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal. 

O Concurso Público será regido pelas instruções especiais a seguir transcritas. 
 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 

 
1.  DOS EMPREGOS 

1.1. Os empregos, as vagas, a escolaridade, as exigências, os salários e as taxas de inscrição são 
estabelecidos abaixo: 

Código Emprego Escolaridade / 
Exigências Carga Horária Vagas 

Salário 
R$ 

Taxa 
de 

Inscri-
ção R$ 

301 

Agente Administrativo de Serviços 
Públicos - Classe I – ref. 9 
Para desempenho de atividades nas 
Unidades da Prefeitura municipal 

Ensino Médio 
Completo e 
conhecimentos de 
informática 

40 horas semanais, 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

20 699,23 40,00 

302 

Agente Operacional de Serviços 
Públicos (Portaria, Zeladoria, 
Limpeza e Manutenção em Próprios 
Municipais) 
Classe I – ref. 1 
Para desempenho de atividades nas 
Unidades da Prefeitura Municipal 
(áreas internas e/ou externas) 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

40 horas semanais, 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

15 645,74 30,00 

303 
Agente Operacional de Telefonia 
Classe I – ref. 9 

Ensino Médio 
Completo 

30 horas semanais, 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

02 699,23 40,00 

304 
Assistente Social 
Classe I – ref. 98 

Superior 
Completo em 
Serviço Social e 
registro CRESS 

40 horas semanais, 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

03 1.695,24 60,00 
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Código  Emprego Escolaridade / 
Exigências Carga Horária Vagas 

Salário  
R$ 

Taxa 
de 

Inscri-
ção 
R$ 

305 

Diretor de Escola 
Classe I – ref. 130 
Para desempenho de atividades nas 
Unidades da Secretaria Municipal de 
Educação 

Superior Completo 
com Licenciatura 
Plena em Pedagogia 
ou pós-graduação 
stricto sensu na área 
de Educação, e 
experiência mínima de 
03 (três) anos de 
efetivo exercício no 
magistério como 
docente. 

40 horas semanais, 
incluindo horário 
noturno, sábado, 
domingo e feriado, ou 
escala de revezamento 

01 2.330,85 60,00 

 
 

306 
 

Engenheiro (Engenheiro 
Agrimensor) 
Classe I – ref. 1500 

Superior Completo em 
Engenharia de 
Agrimensura e 
Registro CREA 

36 horas semanais, 
incluindo horário 
noturno, sábado, 
domingo e feriado, ou 
escala de revezamento 

01 3.060,00 60,00 

307 
Engenheiro (Engenheiro Agrônomo)  
Classe I – ref. 1500 

Superior Completo em 
Engenharia 
Agronômica e Registro 
CREA 

36 horas semanais, 
incluindo horário 
noturno, sábado, 
domingo e feriado, ou 
escala de revezamento 

01 3.060,00 60,00 

308 

Médico – Área Clínica Médica 
Classe I – ref. 110 
Para desempenho de atividades na 
Rede Básica de Saúde do Município 

Superior Completo em 
Medicina Registro no 
CRM 

20 horas semanais 
incluindo horário 
noturno, sábado, 
domingo e feriado, ou 
escala de revezamento 

01 1.910,24 60,00 

309 

Médico - Especialidade Alergologia 
Classe I – ref. 110 
Para desempenho de atividades na 
Rede Especializada de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina com 
Especialização em 
Alergologia e/ou 
Residência e/ou 
Estágio em 
Alergologia e Registro 
no CRM 

20 horas semanais 
incluindo horário 
noturno, sábado, 
domingo e feriado, ou 
escala de revezamento 

01 1.910,24 60,00 

310 

Médico - Especialidade Angiologia 
Classe I – ref. 110 
Para desempenho de atividades na 
Rede Especializada de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina com 
especialização em 
Angiologia e/ou 
Residência e/ou 
Estágio em Angiologia 
e Registro no CRM 

20 horas semanais 
incluindo horário 
noturno, sábado, 
domingo e feriado, ou 
escala de revezamento 

01 1.910,24 60,00 

311 

Médico - Especialidade 
Dermatologia 
Classe I – ref. 110 
Para desempenho de atividades na 
Rede Especializada de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina com 
Especialização em 
Dermatologia e/ou 
Residência e/ou 
Estágio  em 
Dermatologia e 
Registro no CRM 

20 horas semanais 
incluindo horário 
noturno, sábado, 
domingo e feriado, ou 
escala de revezamento 

01 1.910,24 60,00 
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Código Emprego Escolaridade / 
Exigências Carga Horária Vagas  

Salário 
R$ 

Taxa 
de 

Inscri
ção 
R$ 

312 

Médico - Especialidade Ginecologia   
Classe I – ref. 110 
Para desempenho de atividades na 
Rede Básica e Especializada de 
Saúde do Município 

Superior Completo em 
Medicina com 
Especialização em 
Ginecologia e/ou 
Residência e/ou 
Estágio em 
Ginecologia e Registro 
CRM  

20 horas semanais 
incluindo horário 
noturno, sábado, 
domingo e feriado, ou 
escala de revezamento 

01 1.910,24 60,00 

313 

Médico – Especialidade 
Hematologia    
Classe I – ref. 110 
Para desempenho de atividades na 
Rede Especializada de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina com 
Especialização em 
Hematologia e/ou 
Residência e/ou 
Estágio em 
Hematologia e 
Registro no CRM 

20 horas semanais 
incluindo horário 
noturno, sábado, 
domingo e feriado, ou 
escala de revezamento 

01 1.910,24 60,00 

314 

Médico – Especialidade Neurologia  
Classe I – ref. 110 
Para desempenho de atividades na 
Rede Especializada de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina com 
Especialização em 
Neurologia e/ou 
Residência e/ou 
Estágio em Neurologia 
e Registro CRM  

20 horas semanais 
incluindo horário 
noturno, sábado, 
domingo e feriado, ou 
escala de revezamento 

01 1.910,24 60,00 

315 

Médico – Especialidade Neurologia 
Pediátrica 
Classe I – ref. 110 
Para desempenho de atividades na 
Rede Especializada de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina com 
Especialização em 
Neurologia Pediátrica 
e/ou Residência e/ou 
Estágio em Neurologia 
pediátrica e Registro 
CRM  

20 horas semanais 
incluindo horário 
noturno, sábado, 
domingo e feriado, ou 
escala de revezamento 

01 1.910,24 60,00 

316 

Médico – Especialidade 
Oftalmologia  
Classe I – ref. 110  
Para desempenho de atividades na 
Rede Especializada de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina com 
Especialização em 
Oftalmologia e/ou 
Residência e/ou 
Estágio em 
Oftalmologia e 
Registro CRM 

20 horas semanais 
incluindo horário 
noturno, sábado, 
domingo e feriado, ou 
escala de revezamento 

01 1.910,24 60,00 

317 

Médico – Especialidade 
Otorrinolaringologia  
Classe I – ref. 110 
Para desempenho de atividades na 
Rede Especializada de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina com 
Especialização 
Otorrinolaringologia 
e/ou Residência  e/ou 
Estágio  em 
Otorrinolaringologia e 
Registro no CRM 

20 horas semanais 
incluindo horário 
noturno, sábado, 
domingo e feriado, ou 
escala de revezamento 

01 1.910,24 60,00 
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Codigo Emprego Escolaridade / 
Exigências Carga Horária Vagas  

Salário 
R$ 

Taxa 
de 

Inscri
ção 
R$ 

318 

Médico – Especialidade Psiquiatria  
Classe I – ref. 110 
Para desempenho de atividades na 
Rede Especializada de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina com 
Especialização em 
Psiquiatria e/ou 
Residência e/ou 
Estágio em Psiquiatria 
e Registro no CRM 

20 horas semanais 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

01 1.910,24 60,00 

319 

Médico – Especialidade Psiquiatria 
(Infantil)  
Classe I – ref. 110 
Para desempenho de atividades na 
Rede Especializada de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina com 
Especialização em 
Psiquiatria e/ou 
Residência e/ou 
Estágio em Psiquiatria 
e Registro no CRM 

20 horas semanais 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

01 1.910,24 60,00 

320 

Médico – Especialidade Urologia 
Classe I – ref. 110 
Para desempenho de atividades na 
Rede Especializada de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina com 
Especialização em 
Urologia e/ou 
Residência e/ou 
Estágio em Urologia e 
Registro no CRM 

20 horas semanais 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

01 1.910,24 60,00 

321 

Médico – Horista (Pronto Socorro e 
NIS) 
Classe I – ref. 901 
Para desempenho de atividades em 
Unidades de Urgência, Emergência e 
Núcleos Integrados de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina e  Registro 
no CRM. 

Mínimo de 20 horas 
semanais incluindo horário 
noturno, sábado, domingo 
e feriado, ou escala de 
revezamento 

20 37,75 
p/hora 

60,00 

322 

Médico – Horista Área Clinica 
Médica (SAMU) 
Classe I – ref. 901 
Para desempenho de atividades em 
Unidades de Urgência, Emergência e 
Núcleos Integrados de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina e  Registro 
no CRM.  

20 horas semanais 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

05 37,75 
p/hora 

60,00 

323 

Médico Horista - Especialidade 
Anestesiologia 
Classe I – ref. 901 
Para desempenho de atividades nas 
unidades de Urgência e Emergência. 

Superior Completo em 
Medicina com 
Especialização em 
Anestesiologia e/ou 
Residência  e/ou 
Estágio  em 
Anestesiologia e 
Registro no CRM 

20 horas semanais 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

03 37,75 
p/hora 

60,00 

324 

Médico – Horista Especialidade 
Ortopedia (Plantonista) 
Classe I – ref. 901 
Para desempenho de atividades em 
Unidades de Urgência, Emergência e 
Núcleos Integrados de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina, 
Especialização em 
Ortopedia e/ou 
Residência e/ou 
Estágio em Ortopedia 
e Registro no CRM 

20 horas semanais 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

01 37,75 
p/hora 

60,00 
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Código Emprego Escolaridade / 
Exigências Carga Horária Vagas  

Salário 
R$ 

Taxa 
de 

Inscri-
ção 
R$ 

325 

Médico – Horista Especialidade 
Pediatria (Plantonista)  
Classe I – ref. 901 
Para desempenho de atividades em 
Unidades de Urgência, Emergência e 
Núcleos Integrados de Saúde do 
Município 

Superior Completo em 
Medicina, 
Especialização em 
Pediatria e/ou 
Residência  e/ou 
Estágio  em Pediatria 
e Registro no CRM 

20 horas semanais 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

01 37,75 
p/hora 

60,00 

326 

Médico de Saúde Comunitária - 
Área Clínica Médica 
Classe I – ref. 1001 
Para desempenho de atividades na 
Rede Básica de Saúde do Município 

Superior Completo em 
Medicina, Residência 
em Saúde da Família 
e/ou Saúde 
Comunitária e/ou 
Especialização em 
Saúde da Família, 
e/ou Estágio em 
Saúde da Família e 
Registro no CRM 

40 horas semanais 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

01 7.772,36 60,00 

327 

Médico Veterinário 
Classe I – ref. 1400 
 
 

Superior Completo em 
Medicina Veterinária e 
Registro no CRMV 

20 horas semanais 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

01 2.040,00 60,00 

328 

Professor II – Ed. Complementar – 
Artes Visuais  
Classe I – ref. 617 
Para atuação como docente no 
Programa de Educação 
Complementar nas Unidades 
Escolares de Ensino Fundamental e 
de Educação Complementar. 

Licenciatura Plena, na 
área de Ciências 
Humanas, com 
experiência 
comprovada de no 
mínimo 2 (dois) anos 
de atuação como 
docente na área.  

20 horas semanais 01 8,38 
p/hora 

60,00 

329 

Professor II – Ed. Complementar – 
Capoeira   
Classe I – ref. 617 
Para atuação como docente no 
Programa de Educação 
Complementar nas Unidades 
Escolares de Ensino Fundamental e 
de Educação Complementar. 

Licenciatura Plena, na 
área de Ciências 
Humanas, com 
experiência 
comprovada de no 
mínimo 2 (dois) anos 
de atuação como 
docente na área. 

20 horas semanais 01 8,38 
p/hora 

60,00 

330 

Professor II – Ed. Complementar – 
Dança Contemporânea  
Classe I – ref. 617 
Para atuação como docente no 
Programa de Educação 
Complementar nas Unidades 
Escolares de Ensino Fundamental e 
de Educação Complementar. 

Licenciatura Plena, na 
área de Ciências 
Humanas, com 
experiência 
comprovada de no 
mínimo 2 (dois) anos 
de atuação como 
docente na área. 

20 horas semanais 01 8,38 
p/hora 

60,00 
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Código Emprego Escolaridade / 
Exigências Carga Horária Vagas  

Salário 
R$ 

Taxa 
de 

Inscri-
ção R$ 

331 

Professor II – Ed. Complementar – 
Sapateado 
Classe I – ref. 617 
Para atuação como docente no 
Programa de Educação 
Complementar nas Unidades 
Escolares de Ensino Fundamental e 
de Educação Complementar. 

Licenciatura Plena, na 
área de Ciências 
Humanas, com 
experiência 
comprovada de no 
mínimo 2 (dois) anos 
de atuação como 
docente na área. 

20 horas semanais 01 8,38 
p/hora 

60,00 

332 
Técnico em Serviços Públicos 
(Técnico de Som, Luz e Imagem) 
Classe I – ref. 63 

Técnico de Nível 
Médio, com 
experiência de no 
mínimo 02 (dois) anos 
na área.  

40 horas semanais, 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

01 1.196,69 40,00 

333 
Técnico em Serviços Públicos 
(Técnico em Agrimensura) 
Classe I – ref. 63 

Ensino Médio 
Completo com 
formação específica 
em Técnico em 
Agrimensura com 
registro no CREA 

40 horas semanais, 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

01 1.196,69 40,00 

334 
Técnico em Serviços Públicos  
(Técnico em Agronomia) 
Classe I – ref. 63 

Ensino Médio 
Completo com 
formação específica 
em Técnico em 
Agronomia com 
registro no CREA 

40 horas semanais, 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

01 1.196,69 40,00 

335 
Terapeuta Ocupacional 
Classe I – ref. 98 
 

Superior Completo em 
Terapia Ocupacional e 
Registro no CREFITO 

30 horas semanais, 
incluindo horário noturno, 
sábado, domingo e feriado, 
ou escala de revezamento 

01 1.695,24 60,00 

 
2.  DAS INSCRIÇÕES 

2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital e alterações posteriores, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento. 

2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor de inscrição, somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para 
o Concurso Público. 

2.3. O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a habilitação 
no Concurso Público e no ato da contratação, irá satisfazer as seguintes condições: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12 da Constituição Federal; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; 
d) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; 
e) possuir escolaridade exigida para cada emprego, e, também os pré-requisitos 

necessários àqueles que constarem neste edital; 
f) não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício do emprego público, 

achando-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 
g) não ter sido demitido por justa causa por ato de improbidade no serviço público ou 

exonerado a bem do serviço público, mediante decisão transitada em julgado; 
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h) submeter-se, por ocasião da contratação, ao exame médico pré-admissional, de caráter 

eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, para constatação de 
aptidão física, psicológica e mental; 

i) não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função 
pública, ressalvados os empregos acumuláveis, previstos na Constituição Federal; 

j) preencher as exigências do emprego, segundo o que determina a Lei e a Tabela do item 
1.1, do presente Edital. 

2.4. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas no item 2.3, 
deste Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação, quando da convocação para ingresso 
no quadro de servidores públicos municipais, sob pena de desclassificação automática, não 
cabendo recurso.  

2.5. As inscrições ficarão abertas: 

• De 12 a 25 de fevereiro de 2010,  através da Internet , de acordo com o item 2.6 deste 
Capítulo 

• De 12 a 26 de fevereiro de 2010  (exceto sábados, domingos, feriados e pontos 
facultativos), das 9 às 16 horas,  no Posto de Atendimento do IBAM instalado no 
andar térreo da Prefeitura de Araraquara, sito à Rua São Bento, 840, Centro, com 
exceção do dia 17 (quarta-feira) que o atendimento será das 12:00 às 16:00, 

2.6. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.ibamsp-concursos.org.br  durante o período das inscrições, através dos links 
correlatos ao Concurso Público de Provas e efetuar sua inscrição, conforme os 
procedimentos estabelecidos abaixo: 

2.6.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os 
dados via Internet e imprimir o boleto bancário; 

2.6.2. O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br  
deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do 
preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line; 

2.6.3. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição, acrescido de R$ 3,00 (três reais) 
de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico, até a data limite para 
encerramento das inscrições; 

2.6.4. O candidato que realizar sua inscrição via Internet poderá efetuar o pagamento do valor da 
inscrição por boleto bancário, pagável em qualquer banco; 

2.6.5. A partir de 2 (dois) dias  úteis, após o pagamento do boleto, o candidato deverá conferir no 
endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) se os dados 
da inscrição efetuada pela Internet foram recebidos e o valor da inscrição foi creditado; 

2.6.6. Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br e 
no link “área do candidato” digitar seu RG e data de nascimento. Para tanto, é necessário 
que o candidato cadastre esses dados corretamente; 

2.6.7. As inscrições efetuadas via Internet, somente serão confirmadas após a comprovação do 
pagamento do valor da inscrição; 

2.6.8. As solicitações de inscrição, via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após a data do 
encerramento das inscrições, não serão aceitas e não haverá devolução do valor pago; 

2.6.9. O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia do documento de identidade, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato da 
inscrição, sob as penas da lei; 
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2.6.10. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e a Prefeitura Municipal de 
Araraquara não se responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet, não 
recebidas, por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados; 

2.6.11. O descumprimento das instruções de inscrição, via Internet implicará a não efetivação da 
inscrição. 

2.7. Ao se inscrever, o candidato deverá indicar, na ficha de inscrição ou no formulário de 
inscrição via Internet, o código da opção do emprego para o qual pretende concorrer, 
conforme tabela constante do item 1.1 deste Edital. 

2.7.1. O candidato que deixar de indicar, na ficha de inscrição ou no formulário de inscrição via 
Internet, o código da opção do emprego ou fizer indicação de código inexistente terá sua 
inscrição cancelada. 

2.7.2. Para efetuar sua inscrição o candidato poderá, também, utilizar os equipamentos do 
Programa Acessa São Paulo (locais públicos para acesso à internet) a seguir relacionados:  

Araraquara:  Rua Carlos Gomes, 1729 - Centro - Araraquara/SP. Telefone: (16) 3332-0777 
Américo Brasiliense:  Centro Educacional e Apoio Pedagógico "Novênio Pavan"- Av. 9 de Julho, 

192. Telefone: (16) 3392-3464 
São Carlos:  Rua Treze de Maio, 2000 - Centro - São Carlos/SP. Telefone: (16) 3372-2471 
Ibaté:  Av. São João, 1.188 - Centro - Ibaté/SP. Telefone: (16) 3343-3067 
Rincão:  Rua 21 de novembro, 411 - Centro - Rincão/SP.  
Matão:  Rua Cesário Mota, 1290 - Santa Cruz - Matão/SP. Telefone: (16) 3383-4500 
Gavião Peixoto:  Núcleo Cultural e Biblioteca Profª Eulália Rosália de Arruda Cury - Al. Silva, 399 - 

Centro. Telefone: (16) 3308-1515 

2.7.3. Este programa, além de oferecer facilidade para os candidatos que não têm acesso à 
Internet, é completamente gratuito. Para utilizar os equipamentos, basta fazer um cadastro 
apresentando o RG nos próprios Postos Acessa São Paulo. 

2.8. Para inscrever-se no Posto de Atendimento  indicado no item 2.5, de 12 a 26 de fevereiro 
de 2010 (exceto sábados, domingos, feriados e ponto s facultativos),  o candidato 
deverá: 

2.8.1. Efetuar depósito da taxa de inscrição, no valor estabelecido na Tabela do item 1.1 deste 
Edital, no Banco Santander, agência 0648, conta corrente 13.00 2647-3 ou Banco do 
Brasil, agência 2234-9, conta corrente nº 5801-7  e comparecer  ao Posto de 
Atendimento definido no item 2.5 munido do comprova nte de depósito da taxa de 
inscrição e original do documento de identidade , para fornecer os dados para digitação 
de sua ficha. 

2.8.2. Conferir a ficha de inscrição, assumindo total responsabilidade pelos dados informados, 
inclusive a data de nascimento (considerada como critério de desempate) assinando-a e 
receber o protocolo confirmando a efetivação da inscrição. 

2.8.3. O depósito referente ao pagamento da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro e em 
cheque do próprio candidato. Os pagamentos efetuados em cheque somente serão 
considerados quitados após a respectiva compensação.  

2.8.4. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á 
automaticamente sem efeito a inscrição. 

2.8.5. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando 
com as eventuais conseqüências de erros de preenchimento daquele documento. 
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2.9. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candidato observar atentamente as 
informações sobre a aplicação das provas objetivas. 

2.10 As informações prestadas na ficha de inscrição/formulário de inscrição via Internet  serão de 
inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal de Araraquara 
e ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM o direito de excluir do Concurso 
Público de Provas, aquele que não preencher esse documento oficial de forma completa e 
correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 

2.11  Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do código da opção do 
emprego. 

2.12  O candidato poderá se inscrever para mais de um emprego ficando ciente, entretanto que 
em caso de coincidência de horário de aplicação das provas deverá optar por uma das 
provas, sendo essa opção de sua inteira responsabilidade. 

2.13 Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, seja qual 
for o motivo alegado. 

2.14 Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, DOC, 
ordem de pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as 
especificadas neste Edital. 

2.15 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao 
estabelecido neste Edital. 

2.16 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova objetiva, ainda 
que tenha realizado sua inscrição pela internet, deverá solicitá-la, por escrito, no período 
destinado às inscrições (de 12 a 26 de fevereiro de 2010 ), junto ao Posto de 
Atendimento do IBAM, localizado no andar térreo da Prefeitura de Araraquara , sito à 
Rua São Bento, 840 – Centro , das 9 às 16 horas.   

2.17 O candidato que não o fizer até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, 
poderá não ter a condição atendida.  

2.18 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade 
do pedido. 

2.19 A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá 
levar um acompanhante que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda 
da criança. 

2.19.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de prova. 

 
3. DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

3.1. Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas oferecidas por emprego para os candidatos 
portadores de deficiência, conforme estabelece a Lei Municipal n° 5.654, de 16 de agosto 
de 2.001, regulamentada pelo Decreto n° 7.736, de 0 4/09/2001. 

3.2. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de 
acordo, com os padrões mundialmente estabelecidos e que constituam inferioridade que 
implique em grau acentuado de dificuldade para a integração social, em conformidade com o 
artigo 5º do Decreto Federal nº 5.296/04. 

3.3. As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência na legislação federal serão 
automaticamente aplicadas no cumprimento deste Edital. 

3.4. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção. 
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3.5. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de necessidades especiais) serão 
convocados pela Prefeitura Municipal de Araraquara, quando da admissão, para exame 
médico específico, com finalidade de avaliação da compatibilidade entre as atribuições do 
emprego e a deficiência declarada, sendo excluído do Concurso Público de Provas o 
candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do emprego. 

3.6. Após o ingresso do candidato portador de deficiência, as mesmas não poderão ser 
apresentadas como motivo para justificar a concessão de readaptação do emprego, bem 
como para a aposentadoria por invalidez. 

3.7. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso Público de Provas em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, 
duração, data, horário e local de realização das provas objetivas. 

3.8. Não havendo candidatos portadores de deficiência habilitados, as vagas reservadas serão 
revertidas aos demais candidatos. 

3.9. Os candidatos portadores de deficiência, ainda que tenham realizado sua inscrição pela 
internet, deverão requerer condição especial para realização das provas, por escrito, durante 
o período das inscrições, junto ao Posto de Atendimento do IBAM, localizado no andar 
térreo da Prefeitura de Araraquara , sito à Rua São Bento, 840 – Centro , das 9 às 16 
horas.   

3.10. Além do requerimento a que se refere o item anterior o candidato deverá protocolar no Posto 
de Atendimento do IBAM, (no local, período e horário mencionados no item anterior): 
a)  Laudo médico original e expedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do 

término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - 
CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 
adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de identidade (RG) e 
opção do emprego; 

b)  O candidato portador de deficiência visual, além da entrega da documentação indicada na 
letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção 
de prova especial em BRAILE ou AMPLIADA, especificando o tipo de deficiência. Aos 
deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial no sistema BRAILE deverão 
transcrever suas respostas também em BRAILE. Os referidos candidatos deverão levar 
para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção podendo, ainda, utilizar-se 
de soroban. 

3.11. Os candidatos que, não atenderem dentro do prazo do período das inscrições, aos 
dispositivos mencionados no: 
Item 3.10 – letra “a” - serão considerados como não portadores de necessidades especiais. 
Item 3.10 – letra “b” – não terão a prova preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 

3.12. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição, conforme instruções 
constantes neste capítulo, não poderá interpor recurso em favor de sua condição. 

3.13. Os candidatos portadores de necessidades especiais aprovados constarão da listagem geral 
dos aprovados por emprego e de listagem especial. 

3.14. Os candidatos portadores de deficiência deverão submeter-se, quando convocados, a exame 
médico a ser realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, que terá decisão terminativa sobre a 
qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o 
exercício do emprego, observada a legislação aplicável à matéria. 
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3.15. Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, o nome do candidato será 
excluído da listagem especial e mantido na listagem de classificação geral. 

3.16. O candidato que for julgado inapto, em razão da deficiência incompatibilizar-se com o 
exercício das atividades próprias do emprego, será desclassificado do Concurso Público. 

3.17. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a 
perda do direito a ser contratado para as vagas reservadas aos portadores de necessidades 
especiais. 

3.18. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será 
devolvido. 

 

4. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS E SEU JULGAMENTO  
 

4.1. O Concurso Público constará de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, que 
versarão sobre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. A cada emprego será 
realizada uma combinação específica de modalidade de provas,conforme tabela a seguir: 

 

EMPREGOS CONTEÚDO DAS PROVAS 
Agente Administrativo de Serviços Públicos 
 

Conhecimentos básicos de nível de ensino 
médio, e conhecimentos específicos conforme 
constante no anexo II deste edital. 

Agente Operacional de Serviços Públicos 
(Portaria, Zeladoria, Limpeza e Manutenção 
em Próprios Municipais) 
 

Conhecimentos básicos de nível de ensino 
fundamental, conforme constante no anexo II 
deste edital. 

Agente Operacional de Telefonia Conhecimentos básicos de nível de ensino 
médio e conhecimentos específicos, conforme 
constante no anexo II deste edital. 

Assistente Social 
 

Conhecimentos básicos referentes à 
escolaridade de nível superior e 
conhecimentos específicos, conforme 
constante no anexo II deste edital. 

Diretor de Escola Conhecimentos básicos referentes à 
escolaridade de nível superior e 
conhecimentos específicos, conforme 
constante no anexo II deste edital. 

Engenheiro (Engenheiro Agrimensor) Conhecimentos básicos referentes à 
escolaridade de nível superior e 
conhecimentos específicos, conforme 
constante no anexo II deste edital. 

Engenheiro (Engenheiro Agrônomo) 
 

Conhecimentos básicos referentes à 
escolaridade de nível superior e 
conhecimentos específicos, conforme 
constante no anexo II, deste edital. 

Médicos (todos) 
Conhecimentos específicos e conhecimentos 
de políticas de saúde, conforme constante no 
anexo II deste edital. 
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Médico Veterinário 
Conhecimentos específicos e conhecimentos 
de políticas de saúde, conforme constante no 
anexo II deste edital. 

Professor II – Ed. Complementar  (todos) Conhecimentos básicos referentes à 
escolaridade de nível superior e 
conhecimentos específicos, conforme 
constante no anexo II, deste edital. 

Técnico em Serviços Públicos (Técnico de 
Som, Luz e Imagem) 
 

Conhecimentos básicos de nível de ensino 
médio e técnico, e conhecimentos específicos 
conforme constante no anexo II, deste edital. 

Técnico em Serviços Públicos (Técnico em 
Agrimensura) 
 

Conhecimentos básicos de nível de ensino 
médio e técnico, e conhecimentos específicos 
conforme constante no anexo II, deste edital. 

Técnico em Serviços Públicos 
(Técnico em Agronomia) 
 

Conhecimentos básicos de nível de ensino 
médio e técnico, e conhecimentos específicos 
conforme constante no anexo II, deste edital. 

Terapeuta Ocupacional 
 

Conhecimentos básicos referentes à 
escolaridade de nível superior, conhecimentos 
de políticas de saúde e conhecimentos 
específicos, conforme constante no anexo II, 
deste edital. 

 

4.2. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 11 de abril de 2.010  e serão 
realizadas na cidade de Araraquara-SP. 

4.3. A aplicação das provas objetivas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à realização das mesmas. 

4.4. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nas 
escolas localizadas na cidade de Araraquara-SP, o IBAM reserva-se o direito de alocá-los em 
cidades próximas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte 
e alojamento desses candidatos. 

4.5. Havendo alteração da data prevista no item 4.2, as provas objetivas poderão ocorrer em outra 
data. 

4.6. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados no dia 06 de 
abril de 2.010 através de Editais de Convocação para as provas objetivas  a serem 
publicadas no Jornal Folha da Cidade, nos sites do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br  e 
da Prefeitura www.araraquara.sp.gov.br . 

4.7. Não serão enviados cartões de convocação  devendo o candidato tomar conhecimento dos 
locais e horários de aplicação das provas objetivas, através do Edital de Convocação, conforme 
item anterior. 

4.8. Ao candidato só será permitida a realização das provas objetivas na respectiva data, no local e 
no horário constantes das listas afixadas, no Edital de Convocação divulgado e no site do 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, devendo o mesmo comparecer com 30 
minutos de antecedência do horário previsto. 

4.9. Os eventuais erros de dados cadastrais do candidato deverão ser corrigidos somente no dia 
das respectivas provas objetivas em formulário específico. 
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4.10. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção do emprego e/ou a condição de portador 
de necessidades especiais, o candidato deverá efetuar as alterações necessárias no dia da 
prova objetiva, junto ao fiscal de sala. 

4.11. A alteração de opção do emprego somente será processada, na hipótese de que o dado 
expresso pelo candidato em sua ficha de inscrição/formulário de inscrição tenha sido transcrito 
erroneamente para o Edital de Convocação ou nas listas afixadas e divulgadas no sítio 
eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). 

4.12. Não será admitida troca de opção do emprego, exceto na situação descrita no item 4.11. 

4.13. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original 
de identidade que bem o identifique. São considerados documentos de identidade os originais 
de: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas 
Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de 
Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de 
Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade como, por exemplo, as 
Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem 
como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 

4.13.1. É aconselhável, também, estar portando o comprovante de inscrição. 

4.14. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais 
nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados ou quaisquer outros 
documentos não mencionados no item anterior. Não será aceita cópia de documentos de 
identidade, ainda que autenticada. 

4.15. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a 
identificação do candidato. 

4.16. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas 
objetivas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo 
coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

4.17. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista ou repetição de prova objetiva ou 
ainda, aplicação da mesma em outra data ou horários diferentes dos divulgados no Edital de 
Convocação. 

4.18. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova 
objetiva como justificativa de sua ausência.  

4.19. O não comparecimento às provas objetivas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará a eliminação do Concurso Público. 

4.20. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), objetivando garantir a lisura e a 
idoneidade do Concurso Público – o que é de interesse público e, em especial dos próprios 
candidatos – bem como a sua autenticidade solicitará aos candidatos, quando da aplicação 
das provas objetivas, o registro de sua assinatura em campo específico na folha de 
respostas, bem como de sua autenticação digital.  

4.21. As provas, com duração de três horas, terão a seguinte composição: 

• 30 questões para os empregos de Agente Operacional de Serviços Públicos e Médicos; 

• 40 questões para os demais empregos. 

4.22. Cada questão apresentará 04 (quatro) alternativas. 
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4.23. Cada questão valerá um ponto e considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a 50% (cinquenta por cento) da prova. 

4.24. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas 
personalizadas, 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 na capa do caderno de questões e na 
folha de respostas. 

4.25. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

4.26. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de 
inteira responsabilidade do candidato. 

4.27. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha. 

4.28. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4.29. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 

4.30. Durante a realização das provas objetivas, não será permitida nenhuma espécie de consulta 
ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos 
ou quaisquer anotações. 

4.31. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou 
em outros relativos ao Concurso Público, nos comunicados, nas instruções aos candidatos 
e/ou nas instruções constantes da Prova, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas objetivas, o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, 
inadmitindo-se qualquer tolerância; 

b) não comparecer às provas objetivas seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento que bem o identifique; 
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
e) ausentar-se do local antes de decorrida 01 (uma) hora do início das provas objetivas; 
f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não permitidos, 

sem autorização; 
g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas objetivas; 
i) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 

impressos não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 
j) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de 

comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como protetores 
auriculares; 

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

4.32. Os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados da entrada até a 
saída do candidato do local de realização das provas. 
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4.33. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por perda ou 
extravio de documentos ou objetos ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados. 

4.34. O tempo mínimo de permanência na sala, inclusive para levar seu caderno de questões é de 
uma hora. 

4.35. Por razões de segurança, os cadernos de questões somente serão entregues aos candidatos 
no local de aplicação das provas, na forma descrita no item anterior. 

4.36. No dia da realização das provas objetivas, na hipótese de o nome do candidato não constar 
nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal procederá à inclusão do candidato, mediante a 
apresentação do boleto bancário com comprovação de pagamento e preenchimento de 
formulário específico. 

4.37. A inclusão de que trata o item 4.36 será realizada de forma condicional e será analisada pelo 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, 
com o intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição. 

4.38. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 4.36, a mesma será 
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

4.39. Quando, após a prova objetiva, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou 
grafológico, a utilização de processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 

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

 
5.  DA CLASSIFICAÇÃO 
 

5.1. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, em 
listas de classificação para cada emprego. 

5.2. Serão emitidas duas listas de classificação: uma geral, contendo todos os candidatos 
habilitados e uma especial, para os portadores de necessidades especiais habilitados. 

5.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente os seguintes 
critérios de desempate: 
a)  com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº  

10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade 
mais elevada; 

b)  obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos, quando for o caso; 
c)  mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 
d) maior número de filhos menores de 18 anos. 

5.4. Persistindo ainda o empate, poderá haver sorteio com a participação dos candidatos 
envolvidos. 

5.5. No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins de 
desempate, estando sujeito às penalidades impostas pela Administração Municipal, em caso 
de inverídicas.  

5.6. A classificação no presente Concurso Público não gera aos candidatos direito à contratação 
para o emprego, cabendo à Prefeitura Municipal de Araraquara, o direito de aproveitar os 



 

 16 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
 

 

candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo obrigatoriedade de 
contratação de todos os candidatos aprovados, respeitada sempre a ordem de classificação, 
bem como não garante escolha do local de trabalho. 
 
 

6. DOS RECURSOS 
 

6.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis do fato que lhe deu origem, a 
contar do dia da divulgação do evento em jornal no qual a Prefeitura Municipal de Araraquara 
divulga seus atos oficiais, no seu site oficial e no site do IBAM. 

6.2. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que 
se referem. 

6.3. O recurso deverá ser encaminhado ao Presidente da Comissão Especial Organizadora de 
Concurso Públicos da Prefeitura Municipal de Araraquara e protocolado no Setor de 
Protocolo da Prefeitura, localizado no andar térreo do paço municipal, sito à Rua São Bento, 
840 – Centro, Araraquara, no horário das 09 às 16 horas, conforme modelo constante do 
Anexo III, deste Edital. 

6.4. Os recursos deverão ser digitados ou datilografados e redigidos em termos convenientes, 
que apontem de forma clara as razões que justifiquem sua interposição dentro do prazo legal. 

6.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido e que 
possuírem fundamentação e argumentação lógica e consistente, que permita sua adequada 
avaliação. 

6.6. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do 
questionado. 

6.7. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fac-símile, Internet, telegrama ou por 
qualquer outro meio que não seja o especificado neste Capítulo. 

6.8. A Comissão Especial Organizadora do Concurso Público é considerada primeira instância 
para recurso, cabendo ao Prefeito Municipal, a última instância para recurso, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

6.9. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo não 
serão avaliados. 

6.10. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma 
individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada 
mediante parecer técnico do IBAM. 

6.11. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os 
candidatos presentes à prova objetiva. 

6.12. Na possibilidade de haver mais de uma alternativa correta por questão, serão consideradas 
corretas as marcações feitas pelos candidatos em qualquer uma das alternativas 
consideradas corretas. 

6.13. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos e as provas 
objetivas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 

6.14. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá 
eventualmente haver alteração do resultado obtido pelo candidato ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do mesmo. 
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6.15. O candidato que desejar tomar conhecimento da manifestação do recurso impetrado deverá 
dirigir-se, pessoalmente, ao Setor de Protocolo. 

6.16. A interposição de recursos não altera o regular andamento do cronograma do Concurso 
Público. 

6.17. Em hipótese alguma será aceito pedido de vistas de provas objetivas, revisão de recurso, 
recurso do recurso, recurso de gabarito final definitivo ou recurso da classificação final 
definitiva. 
 
 

7. DA CONTRATAÇÃO DOS EMPREGOS  
 

7.1. A contratação dos habilitados far-se-á nas formas estabelecidas pelo regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT 

7.2. A contratação dos candidatos aprovados, de acordo com as necessidades da Administração, 
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final e as condições dispostas no item 2.3 
deste Edital. 

7.3. A aprovação no Concurso Público não gera direitos à contratação. 

7.4. A convocação dos candidatos aprovados será realizada através de Comunicado publicado no 
qual a Prefeitura Municipal de Araraquara publica seus atos oficiais. 

7.5. A aprovação do candidato não isenta o mesmo da apresentação dos documentos pessoais 
exigíveis para a contratação. 

7.6. Independentemente da aprovação nas provas, os candidatos somente serão contratados se 
aprovados nos exames médicos. 

7.7. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato 
será formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência Definitiva. 

7.8. O não comparecimento, quando convocado, implicará em sua exclusão e desclassificação 
em caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público.  
 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita 
aceitação das condições do Concurso Público de Provas, tais como se acham estabelecidas 
no Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções 
específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

8.2. Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das provas objetivas e 
resultado final via telefone ou e-mail. 

8.3. O prazo de validade deste Concurso Público de Provas é de 02 (dois) anos, a contar da data 
de homologação, prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal. 

8.4. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades 
constatadas no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da 
inscrição, prova ou a contratação do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem 
administrativa, cível ou criminal cabíveis. 
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8.5. Todos os atos relativos ao presente Concurso Público de Provas, convocações, avisos e 
resultados serão publicados em jornal no qual a Prefeitura Municipal de Araraquara publica 
seus atos oficiais e divulgados nos sites www.ibamsp-concursos.org.br e 
www.araraquara.sp.gov.br. 

8.6. É responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados junto à 
Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal  de Araraquara 
até que se expire o prazo de validade do Concurso Público de Provas, para viabilizar os 
contatos necessários, sob pena de quando for convocado, perder o prazo para tomar posse, 
caso não seja localizado. 

8.7. O contato realizado pela Prefeitura Municipal de Araraquara com o candidato, por telefone ou 
correspondência, não tem caráter oficial, é meramente informativo, não sendo aceita a 
alegação do não recebimento como justificativa de ausência ou de comparecimento em data, 
local ou horário incorretos, sendo do candidato a responsabilidade de acompanhar pelo jornal 
no qual a Prefeitura Municipal de Araraquara publica seus atos oficiais a publicação das 
respectivas convocações. 

8.8. Em caso de alteração de algum dado cadastral, até a realização das provas objetivas, o 
candidato deverá requerer a atualização ao IBAM, através do email 
atendimento@ibamsp.org.br. 

8.9. Os aposentados em cargo/função/emprego públicos somente serão contratados, mediante 
aprovação neste Concurso Público, se as funções estiverem previstas nas acumulações 
legais previstas pela Constituição Federal. Nesse caso, o aposentado deverá apresentar, na 
data da contratação, documento que comprove a aposentadoria. 

8.10. A Prefeitura Municipal de Araraquara e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
(IBAM) não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
a)  endereço não atualizado; 
b)  endereço de difícil acesso; 
c)  correspondência devolvida pela ECT por razões diversas e/ou endereço errado do 

candidato; 
d)  correspondência recebida por terceiros. 

8.11. A Prefeitura Municipal de Araraquara e o IBAM se eximem das despesas decorrentes de 
viagens e estadias dos candidatos para comparecimento a qualquer prova do Concurso 
Público de Provas, bem como objetos pessoais esquecidos e danificados nos locais de prova. 

8.12. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou tornar sem efeito a contratação 
do candidato, desde que verificadas falsidades ou inexatidões de declarações ou informações 
prestadas pelo candidato ou irregularidades na inscrição, nas provas ou nos documentos. 

8.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da 
convocação dos candidatos para as provas correspondentes, circunstância que será 
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado, sendo do candidato a responsabilidade de 
acompanhar pelo jornal no qual a Prefeitura Municipal de Araraquara publica seus atos 
oficiais e sites mencionados, as eventuais retificações. 

8.14. O resultado final do Concurso Público de Provas será homologado pelo Prefeito de 
Araraquara. 

8.15. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público de Provas e à 
apresentação para contratação, posse e exercício correrão às expensas do próprio 
candidato. 
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8.16. A Prefeitura Municipal de Araraquara e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes a este Concurso Público. 

8.17. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação do Concurso Público de Provas e não 
caracterizando qualquer óbice, é facultada a incineração da prova objetiva e demais registros 
escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Público de Provas, os 
registros eletrônicos. 

8.18. Serão designados pelo Prefeito Municipal, o Presidente e os membros da Comissão 
Especial responsáveis pela organização do Certame, ficando delegada ao Presidente a 
competência para tomar as providências necessárias à realização de todas as fases do 
presente Concurso Público. 

8.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Organizadora designada 
para a realização do presente Concurso Público. 
 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, aos 10 (dez)  de fevereiro de 
2.010 (dois mil e dez).  
 

 
 
 
 
 

DELORGES MANO 
Secretário Municipal da Administração Interino 

 
 
 
 
 

VISTO 
 
 
 
 
 

MARCELO FORTES BARBIERI 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
(conforme legislação em vigor) 

 
EMPREGO DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Agente Administrativo de 
Serviços Públicos 

Executar atividades de atendimento à população, administrativas e logísticas de 
nível básico e de apoio nas diversas áreas da Prefeitura Municipal, baseadas em 
procedimentos internos, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis 
para a consecução dessas atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela 
coordenação de equipes e por funções de direção. 

Agente Operacional de 
Serviços Públicos 

Executar atividades operacionais e de manutenção de nível básico e de apoio 
nas diversas áreas da Prefeitura Municipal, baseadas em procedimentos 
internos, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a 
consecução dessas atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela 
coordenação de equipes e por funções de direção. 

Agente Operacional de 
Telefonia 

Operar equipamentos, atender, transferir, cadastrar e completar chamadas 
telefônicas local, nacional e internacional, fazendo atendimento nas diversas 
áreas da Prefeitura Municipal, baseadas em procedimentos internos, fazendo uso 
de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades, 
podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de equipes e por funções de 
direção. 

Assistente Social 

Executar as atividades de planejamento, supervisão, coordenação, elaboração, 
execução e avaliação de estudos, pesquisas, planos, programas e projetos de 
políticas sociais que atendam as necessidades e interesse da população bem 
como dos servidores municipais, prestando 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 
inclusão social, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a 
consecução dessas atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela 
coordenação de equipes e por funções de direção. 

Diretor de Escola 
Coordenar, organizar e monitorar as atividades desenvolvidas no âmbito da 
unidade escolar, objetivando a consecução eficaz da política educacional do 
sistema, e, o desenvolvimento pleno dos objetivos educacionais. 

Engenheiro 

Executar as atividades de supervisão, coordenação, fiscalização, análise e 
elaboração de projetos de engenharia, normas técnicas, planos e métodos de 
trabalho, peritagens e arbitramentos na área de sua especialização; acompanhar 
e orientar a execução, a manutenção e o reparo de obras; fazendo uso de 
equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades, 
podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de equipes e por funções de 
direção. 

Médico 

Executar as atividades relativas a exames médicos, emissão de diagnósticos, 
prescrição de medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos 
de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para 
promover a saúde e o bem estar do paciente, segundo sua especialidade, em 
postos de saúde e demais unidades de atendimento à população, bem como 
elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública, 
fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas 
atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de equipes e por 
funções de direção. 

Médico – Horista 

Executar as atividades relativas a exames médicos, emissão de diagnósticos, 
prescrição de medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos 
de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para 
promover a saúde e o bem estar do paciente, segundo sua especialidade, em 
unidades de pronto-atendimento, à população, bem como elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública, fazendo uso de 
equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades, 
podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de equipes e por funções de 
direção. 

Médico de Saúde Comunitária Executar as atividades relativas a exames médicos, emissão de diagnósticos, 
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prescrição de medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos 
de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para 
promover a saúde e o bem estar do paciente, segundo sua especialidade, em 
postos de saúde e demais unidades de atendimento à população, bem como 
elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública, 
fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas 
atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de equipes e por 
funções de direção, prestar assistência integral aos indivíduos da comunidade 
sob sua responsabilidade, valorizar a relação médico-paciente e médico-
comunidade como parte de um processo terapêutico e de confiança, realizar 
visitas domiciliares, oportunizar os contatos juntamente com a equipe com 
indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e de 
educação sanitária, executar em conjunto com demais profissionais, ações 
básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência, 
executar ações de assistência à saúde, realizando também atendimentos de 
primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, participar 
ativamente do processo de programação e planejamento das ações e da 
organização do processo de trabalho das unidades básicas de saúde, 
encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos 
a outros níveis de especialização, assegurando o seu retorno e 
acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento e 
atender toda demanda agendada e espontânea durante a sua jornada de 
trabalho de 08 horas 

Médico Veterinário 

Executar as atividades relativas a exames médicos, emissão de diagnósticos, 
prescrição de medicamentos e outras formas de tratamento a fim de promover a 
sanidade dos animais recolhidos ao Centro de Zoonoses; executar e avaliar 
planos, programas e subprogramas de defesa e fiscalização sanitária e de 
combate e controle de vetores, roedores e raiva animal; realizar visitas à 
comunidade a fim de esclarecer e orientar a população acerca dos 
procedimentos pertinentes visando evitar a formação e o acúmulo de moléstias 
infecto-contagiosas; fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a 
consecução dessas atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela 
coordenação de equipes e por funções de direção. 

Professor II 

Organizar e coordenar situações de aprendizagem por meio de diferentes 
processos avaliativos, para alunos de 5ª a 8ª ou 3º ano do Ciclo II ou do Ciclo III 
do Ensino Fundamental, dos termos finais do Ensino Fundamental da Educação 
de Jovens e Adultos, do Programa de Educação Complementar, inclusive de 
portadores de dificuldades ou necessidades educativas especiais. 

Técnico em Serviços Públicos 

Executar as atividades de operação, manutenção, suporte e apoio técnico 
especializado em sua área de formação, baseadas em procedimentos internos, 
fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas 
atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de equipes e 
funções de direção. 

Terapeuta Ocupacional 

Executar as atividades relativas à prevenção, tratamento, desenvolvimento e 
reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, 
promovendo atividades com fins específicos, para ajudá-los na sua recuperação 
e integração social, nas diversas unidades da Prefeitura Municipal, fazendo uso 
de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades, 
podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de equipes e funções de 
direção.  
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ANEXO II – PROGRAMAS DAS PROVAS 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS  
 
Empregos de Escolaridade de Nível Fundamental  
Português:-  Interpretação de Texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes gramaticais; 
Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções da 
norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. 
Matemática:-  Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais relativos (formas decimal e fracionária): 
propriedades, operações e problemas; Grandezas Proporcionais - Regra de três simples; Porcentagem e juro 
simples – Resolvendo problemas; Sistema Monetário Brasileiro; Sistema Decimal de Medidas: comprimento, 
superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação de unidades e problemas); Figuras 
Geométricas Planas: perímetros e áreas - problemas. 
 
Empregos de Escolaridade de Nível Médio e Técnico  
Português:-  Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da 
norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e 
Regência nominal e verbal. 
Matemática:-  Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e 
problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; 
Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, 
triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas 
(perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de 
problemas. 
 
Empregos de Escolaridade de Nível Superior (exceto Médicos e Médico Veterinário)  
Português:-  Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da 
norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e 
Regência nominal e verbal. 
 

CONHECIMENTOS DE POLÍTICAS DE SAÙDE   
(Médicos (todos), Médico Veterinário e Terapeuta Oc upacional) 

Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no 
Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma 
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde 
da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação 
compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica.   

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Agente Administrativo de Serviços Públicos 
Conhecimento de Arquivos. Conhecimentos básicos de informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; 
Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
Agente Operacional de Telefonia 
Conhecimentos na operação de equipamentos telefônicos e atendimento telefônico. Resoluções de 
situações/problema referentes a atendimentos de ligações e transferência. Conduta. Bom senso. 
Cordialidade. Relacionamento interpessoal. Dimensão sobre trabalho de atendimento ao público. Ética do 
exercício profissional. Relações humanas no trabalho. Demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do emprego. 
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Assistente Social  
O Serviço Social e a interdisciplinaridade. Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Lei de 
criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente, Saúde e Educação. 
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais. O papel do 
assistente social. A prática do Serviço Social: referências teórico-práticas. Políticas de gestão de assistência 
social: planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com comunidades. Atendimentos familiar e 
individual. O Serviço Social no atendimento terapêutico. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de 
ensino e ao Conselho Tutelar. O funcionamento municipal de assistência social. Legislação do Sistema 
Único de Saúde – SUS. Código de Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições 
do emprego. 
 
Diretor de Escola 

1. Constituição Federal/88 – Artigos 205 a 214 e artigo 60 dos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Emenda 14/96.  

2. Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (e suas alterações) – Estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. 

3. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (e suas alterações) – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências.  

4. Lei Federal nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei n.º9394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de 
Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. 

5. CNE/CEB – Resolução n.º 1/2004, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

6. Lei federal nº 11.494, de 20/06/2007 que regulamenta o fundo de Manutenção e desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação- FUNDEB 

7. Lei Federal nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Plano Nacional de Educação. 
8. Parecer CNE / CEB nº 22/98, de 17 de dezembro de 1998. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil. 
9. Resolução CNE / CEB nº 01, de 07 de abril de 1999. Institui as Diretrizes Curriculares para a Educação 

Infantil. 
10. Parecer CNE/CEB n.º 17/2001, de 15/08/2001. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial. 
11. Resolução CNE / CEB nº 02, de 11 de setembro de 2001. Institui diretrizes nacionais para a educação 

especial na educação básica. 
12. Resolução CNE / CEB nº 03/05, de 03 de agosto de 2005. Normas nacionais para ampliação do Ensino 

fundamental de nove anos. 
13. COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO- DIRETRIZES. BRASÍLIA. MEC/SEB-2007- 

www.mec.gov.br ( 28 metas) 
14. Proposta Curricular para EJA/MEC 
15. Parecer CNE/CEB N° 11/2000 Institui as diretriz es curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos 
16. Lei Orgânica do Município ( capítulo referente a Educação)  

• Parâmetros  Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. Volume 1 e 2. www.mec.gov.br  
• Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 10 volumes 
• MEC-SEB- Orientações para o Ensino Fundamental de 9 anos 
• Indagações sobre currículo: Currículo e Desenvolvimento Humano; Educandos e Educadores: seus 

direitos e o currículo; Currículo, Conhecimento e Cultura; Diversidade e Currículo; Currículo e Avaliação 
(www.mec.gov.br) 

• Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
• Luck, Heloísa. Dimensões da Gestão Escolar e suas competências . Editora positivo. 

Curitiba, 2008 
• PADILHA, Paulo Roberto Padilha. Planejamento Dialógico – Como construir o projeto político-

pedagógico da escola.  São Paulo:, Cortez, 2005 
• ROSSETTI-Ferreira, M. C.; MELLO, A. M.; Vitória, T.; GOSSUEN, A.; Chaguri, A. C. Os fazeres na 

educação infantil . São Paulo: Cortez, 1998.  
• SANCHES, Claudio Castro . Desconstruir Construindo um caminho para uma nova e scola . 

Petrópolis: Vozes, 2005  
• ZABALA, Antoni. A Prática Educativa – Como ensinar.  Porto Alegra: ARTMED Editora, 1998. 
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Engenheiro (Engenheiro Agrimensor)  
Conhecimentos de instrumentos da Agrimensura; Operação de estacionamento dos aparelhos; Alinhamentos 
e Nivelamentos; Descrição de perímetro; Plantas e configurações de terrenos; Aspectos básicos de 
topografia (medidas, ângulos e rumos); Plano altimétrico cadastral; Tópicos relativos à atividade do topógrafo 
em campo; Conhecimentos de AUTOCAD. 
 
Engenheiro (Engenheiro Agrônomo) 
Elaboração de Laudo pericial; Conhecimentos de: Propagação de Plantas Cultivadas: Métodos de 
Propagação Viveiros, Instalações, Formações de Canteiros. Doenças e Pragas de Plantas 
Cultivadas. Nutrição e Adubação Química e Orgânica das Plantas. Arborização Urbana. Parques e 
Jardins. Meio Ambiente: Educação Ambiental, Lixo Urbano. Conhecimentos de Código Sanitário 
Estadual. 
Conhecimento de Agroecologia: As bases formativas da agricultura contemporânea. Conceitos e princípios 
de agroecologia. O conceito de agroecossistema: estrutura e funcionamento. Fatores associados aos 
sistemas vegetais e animais em suas relações com o meio ambiente. Manejo ecológico dos solos. Princípios 
básicos de ecologia da população vegetal. Fluxos de energia e nutrientes na agricultura. Interações, 
diversidade e estabilidade em agroecossistemas. A transição da agricultura convencional à agricultura 
ecológica. 
Área de Solos/Poluição dos Solos: Gênese, morfologia e classificação do solo: principais características dos 
horizontes diagnósticos superficiais e sub-superficiais; definições e conceitos referentes às classes de 1º 
nível (ordens); classificação interpretativa do solo para uso agrícola e outros fins. Erosão e conservação do 
solo: mecanismos e fatores que afetam a erosão hídrica e a erosão eólica; impactos ambientais e 
econômicos da erosão do solo; práticas de controle da erosão. Química e fertilidade do solo: fase sólida e 
líquida, conceitos, composição e estrutura; dinâmica dos nutrientes e correção das deficiências pela 
adubação mineral e ou orgânica; recomendação de adubação e calagem. Biologia do solo: decomposição de 
compostos orgânicos; interações microbianas; ciclagem de nutrientes; dinâmica da matéria orgânica. 
Resíduos urbanos, agrícolas e industriais: caracterização, tratamento e manejo de resíduos; alternativas de 
descarte e ou reaproveitamento no solo; critérios para descarte; avaliação de impactos ambientais e medidas 
mitigatórias; parâmetros para monitoramento do solo e águas. Poluição do solo: o solo como meio de 
inativação e ou transformação de poluentes; biodegradação de princípios ativos poluentes; biorremediação 
de solos contaminados. 
Agrotóxicos: Conceito e características dos produtos. Classificação toxicológica. Procedimentos e cuidados 
no registro, produção, embalagem, rotulagem, comercialização e armazenamento. Avaliação da 
periculosidade ambiental. Impacto do uso de agrotóxicos no ambiente. 
Controle Biológico: Conceito. Principais agentes – grupos e características. Métodos de controle biológico. 
Planejamento e implantação de programas de controle biológico. Controle de Qualidade de agentes de 
controle biológico. Importação, exportação e regulamentação de agentes de controle biológico. 
Métodos Culturais: Conceito e princípios básicos. Métodos e/ou práticas. 
Métodos de irrigação: vantagens e desvantagens, critérios para seleção do método mais adequado; 
Evapotranspiração de referência e evapotranspiração real; Necessidades de irrigação; Cálculo das principais 
variáveis em projetos de irrigação por aspersão, sulcos e inundação. 
Métodos de drenagem: Drenagem de baixo custo (métodos alternativos); Avaliação da necessidade de 
drenagem; Cálculo das principais variáveis em projetos de drenagem superficial e subsuperficial. 
Preservação: Hidrologia das encostas. Impacto das atividades agrícolas na qualidade da água. Planejamento 
ambiental em microbacias hidrográficas. Legislação estadual de recursos hídricos. 
Criações: Conceitos de espécie e indivíduo. Conceitos de aptidão, função e produto. Grupos raciais. Índices 
zootécnicos. Sistemas de produção e seu impacto ao meio ambiente. Introdução de espécies exóticas. 
Nichos ecológicos. Perspectivas da aquacultura. Anatomia, fisiologia e biologia de espécies nativas e 
exóticas. Qualidade e manejo da água e da alimentação de peixes. Instalações e equipamentos. Larvicultura, 
Alevinagem, Recria e Engorda. Aspectos econômicos da criação de animais. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do emprego. 

 
Médico – Área Clínica Médica 
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; 
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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 lipides. 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 
cerébrovasculares; 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. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
Médico - Especialidade Alergologia 
Mecanismos de hipersensibilidade tipo I: IgE, células efetoras, mediadores, regulação da síntese 
de IgE; Controle genético das doenças alérgicas; Alérgenos; Exames complementares para o 
diagnóstico das doenças alérgicas em crianças, adolescentes, adultos e idosos: testes cutâneos 
de leitura imediata (escarificação, puntura, intradérmicos) e de leitura tardia, testes de contato, 
dosagem de IgE sérica total e específica, prova de função pulmonar, citologia nasal, 
nasofibroscopia, testes de provocação, imagem; Doenças atópicas em crianças, adolescentes 
adultos e idosos; Epidemiologia, conceito, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico in 
vivo e in vitro, classificação, diagnóstico diferencial, tratamento e profilaxia: asma; 
rinoconjuntivite; dermatite atópica. Lactente com sibilância. Asma induzida por exercício, Doenças 
ocupacionais, Aspergilose broncopulmonar alérgica Pneumonites de hipersensibilidade Polipose 
nasal, sinusite e rinite não-alérgica Tosse crônica na criança, adolescente, adulto e idosos. 
Alergia alimentar na criança e no adulto Urticária e angioedema. Angioedema hereditário. Alergia 
Oftalmológica Dermatite de contato; Reações adversas a drogas: epidemiologia, classificação, 
bases imunoquímicas, fatores de risco, diagnóstico, tratamento e profilaxia; Anafilaxia; Reações 
pseudoalérgicas. Alergia ao látex Alergia a venenos de insetos himenópteros Doenças alérgicas e 
gravidez Hipereosinofilia Mastocitose; Tratamento medicamentoso das doenças alérgicas: anti-
histamínicos; corticosteróides; beta-2 agonistas; anti-colinérgicos; metilxantinas; estabilizadores 
de membrana; anti-leucotrienos; Manejo da asma e da rinoconjuntivite segundo consensos 
brasileiros e internacionais; Tratamento da asma aguda grave na criança, no adolescente, no 
adulto e idosos; Prevenção das doenças atópicas: controle ambiental; poluição ambiental; 
Imunoterapia. Código de Ética Médica. 
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MÉDICO – ESPECIALIDADE ANGIOLOGIA  
Propedêutica em Cirurgia Vascular; Aneurismas da Aorta Abdominal; Aneurismas Periféricos; Aneurismas 
das Artérias Viscerais; Doença Cerebrovascular Extracraniana; Síndrome Isquêmica Vértebro-Basilar; 
Síndrome Isquêmica Crônica de Membros Inferiores; Síndrome Isquêmica Aguda de Membros Inferiores; 
Síndromes Isquêmicas Viscerais; Revascularização Arterial Aorto-Ilíaca; Revascularização Arterial Infra-
Inguinal; Embolia Arterial; Trombose Arterial; Varizes de Membros Inferiores; Paciente Diabético; Infecção 
em Cirurgia Vascular; Trauma Vascular; Acesso Vascular para Hemodiálise; Hipertensão Arterial 
Renovascular; Filtros de Veia Cava.Tromboembolismo venoso. Estase venosa crônica dos membros 
inferiores. Varizes dos membros inferiores. Obstrução arterial aguda. Traumatismos vasculares. Obstrução 
arterial crônica. Insuficiência vascular cerebral. Linfedema. Aneurismas arteriais. Fenômenos vasculares 
funcionais. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
Médico - Especialidade Dermatologia 
Infecções da pele e do tecido celular subcutâneo; dermatoses eritematodescamativas; dermatite atópica; 
dermatite contato e outros eczemas; dermatite devida a substâncias ingeridas; dermatoses bolhosas; 
afecções eritematosas, psoríase, líquen; pruridos; calos e calosidades; afecções hipertróficas e atróficas da 
pele; doenças das unhas; doenças dos pêlos e dos folículos pilosos; transtornos das glândulas sudoríparas; 
doenças das glândulas sebáceas; úlcera crônica da pele; urticária, discromias; transtornos vasculares da 
pele; afecções cicatriciais  e fibrose da pele; transtornos degenerativos da pele. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do emprego.   
 
Médico - Especialidade Ginecologia  
Indicações de colposcopia. Descrição dos achados colposcópicos. Técnica da realização da colposcopia. 
Reagentes utilizados na colposcopia. Aparência colposcópica do colo normal e anormal. Aparência 
colposcópica da vagina normal e anormal. Aparência colposcópica da vulva normal e anormal. Biópsia: como 
e quando fazer. Colposcopia na gravidez. HPV. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do 
emprego.  
  
Médico - Especialidade Hematologia 
Anemias. Infecção em pacientes imonossuprimidos. CID (Coagulação Intravascular Disseminada). 
Bases Moleculares e citogenéticas. Oncogenes e antioncogenes. Síndromes mielodisplásicas. 
Leucemias. Doenças neoplásicas hematológicas: bilogia e classificação. Fundamentos do 
tratamento das neoplasias hematólogicas:quimioterapia, radioterapia, suporte transfusional. 
Doenças mieloproliferativas crônicas e linfoproliferativas malígnas. Linfomas. Distúrbios dos 
plasmócitos e doenças correlatas. Hemostasia normal. Defeitos da hemostasia primária. Defeitos 
da coagulação sanguínea. Tromboses. Fundamentos e Biologia do transplante de células 
hematopoéticas. 

   
Médico – Especialidade Neurologia  
Doenças inflamatórias do sistema nervoso central; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso 
central; esclerose múltipla; doenças desmielinizantes do sistema nervoso central; hemiplegia; 
polineuropatias; doenças da junção mioneural e dos músculos; paralisia cerebral infantil; síndromes 
paralíticas; epilepsia; enxaqueca; catalepsia e narcolepsia; afecções do cérebro; transtornos do sistema 
nervoso periférico. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
Médico - Especialidade Neurologia Pediátrica 
Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor do lactente. Transtornos neurológicos neonatais. 
Recem nato hipotônico. Convulsões neonatais. Crises convulsivas ocasionais e circunstanciais. 
Estado de mal convulsivo. Síndromes epilépticas e drogas anticonvulsivantes. Cefaléias. Infecção 
e parasitoses do sistema nervoso. Erros inatos do metabolismo. Coréias. Enfermidades 
neurovasculares. Encefalopatias crônicas não progressivas. Má formações congênitas do SNC. 
Tumores intra cranianos. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. Disfunção cerebral 
mínima. Deficiência mental. Paralisia cerebral infantil. Hidrocefalia e craniossinostose. 
Hipertensão intra craniana. Traumatismo craniano. Coma na infância. Condução e tratamento de 
casos de distúrbios paroxísticos de origem não epilética, de origem motora e de sono. Código de 
Ética Médica. 
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Médico – Especialidade Oftalmologia  
Afecções da conjuntiva, córnea e esclera. Afecções da órbita.  Afecções das pálpebras. Afecções das vias 
lacrimais. Afecções do cristalino. Afeções do trato uveal. Anomalias da refração. Manifestações oculares em 
doenças do sistema nervoso. Manifestações oculares em doenças sistêmicas. Noções de Anatomia e 
Fisiologia ocular. Prevenção da cegueira.Saúde Pública em oftalmologia: níveis de atenção e de prevenção 
em saúde ocular, epidemiologia das doenças oculares; prevenção da cegueira. Traumatismos oculares. 
Tumores oculares. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego.  
 
Médico – Especialidade Otorrinolaringologia  
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. 
 
Médico – Especialidade Psiquiatria  
Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação, quadros clínicos. 
Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos das epilepsias, manifestações 
principais, tratamentos. Psicose maníaco-depressiva: conceito, classificação e tratamento. Neuroses: 
histórico, conceito, classificação e tratamento. Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica. Personalidade: 
conceitos, desenvolvimento. Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia – classificação e indicações 
principais. Convulsoterapia: principais tipos e indicações na atualidade. Psicoterapias: conceito, histórico, 
tipos e formas, indicações principais. Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade 
psicopática: conceito, abordagem terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da Psiquiatria. 
Principais evoluções modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. Política da Saúde 
Mental. Psiquiatria Comunitária. Psiquiatria do Setor: Preventivismo. Antipsiquiatria. Psiquiatria 
“Democrática”. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego.   
 
Médico – Especialidade Psiquiatria (Infantil)  
Anamnese e exame psiquiátrico. Anormalidades de comportamento infanto-juvenis. Esquizofrenias. Estados 
demencias. Neuroses. Parafrenias. Psicoses associadas a doenças do sistema nervoso central. Psicoses 
associadas a doenças sistêmicas. Psicoterapia. Reações exógenas. Retardo Mental. Senectude. Terapêutica 
psiquiátrica geral. Toxicomanias. Transtornos afetivos. Transtornos de personalidade. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
Médico – Especialidade Urologia 
Bexiga neurogênica. Calculose urinária. Câncer de bexiga, pelve e ureter. Doenças do pênis e 
uretra masculina. Exame físico do trato urinário. Refluxo vésico-ureteral. Infecção urinária. 
Hipertensão arterial renovascular. Impotência sexual. Infertilidade. Insuficiência renal aguda. 
Insuficiência renal crônica. Doenças sexualmente transmitidas. Neoplasias da próstata. 
Prostatites. Neoplasias renais. Noções sobre terapia de substituição da função renal. Sintomas de 
distúrbios do trato urinário. Tumores genitais.  
 
Médico – Horista (Pronto Socorro e NIS) 
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;  
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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 lipides. 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 
cerébrovasculares; 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. Demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do emprego. 
 
Médico – Horista Área Clinica Médica (SAMU) 
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 lipides. 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 
cerébrovasculares; 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. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do emprego. 
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Médico - Horista Especialidade Anestesiologia  
Anatomia e fisiologia dos sistemas: Nervoso, Respiratório, Cardiocirculatório, Urinário, Endócrino; 
Substâncias Moduladoras; Farmacologia dos Sistemas: Nervoso, Cardiovascular, Respiratório; Reposição e 
Transfusão de Sangue e Hemoderivados; Preparo e Avaliação Pré-Anestésico; Anestesia Venosa e 
Anestesia Inalatória; Farmacocinética e Farmacodinâmica da Anestesia Inalatória; Farmacologia dos 
Anestésicos: Locais, Bloqueios Subaracnóideo, Peridural; Hipotermia e Hipotensão Induzida; Transmissão e 
Bloqueio Neuromuscular; Anestesia em: Obstetrícia, Ginecologia, Cirurgia Abdominal, Pediatria, 
Neurocirurgia, Urologia, Ambulatorial para Procedimentos Diagnósticos, Sistema Cardiovascular, Urgências, 
Geriatria; Recuperação Anestésica; Complicações da Anestesia: Choque, Parada Cardíaca; Reanimação 
Monitorização; Ventilação Artificial; Dor aguda. Código de Ética Médica.Demais conhecimentos compatíveis 
com as atribuições do emprego. 
 
Médico – Horista Especialidade Ortopedia (Plantonis ta) 
Fraturas e luxações do membro superior; Fraturas e luxações do membro inferior; fraturas e luxações da 
coluna; fraturas e luxações da bacia; Fraturas e luxações na criança; Contusões entorses e ferimentos em 
geral; História natural da postura e dos desvios angulares fisiológicos da criança; Doenças osteometabólica 
(Distúrbio do metabolismo do cálcio e do fósforo); Malformações congênitas do membro superior; 
Malformações congênitas do membro inferior; Malformações congênitas do esqueleto axial; Paralisia 
cerebral; Doenças musculares; Doenças de Legg-Calvé-Perthes; Epifisiolistese proximal do fêmur; 
Osteomielites e Pioartrites; Tumores ósseos benignos e malignos; Artrite reumatóide juvenil e do adulto; 
Osteartrose; Malformações adquiridas; Osteocondrites e osteocondroses em geral; Doenças infecciosas 
específicas do aparelho locomotor (Tuberculose, Sífilis, Hansen, Brucelose) Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do emprego.  
 
Médico – Horista Especialidade Pediatria (Plantonis ta) 
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 lipides. 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 
cerébrovasculares; 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. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do emprego. 
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Médico de Saúde Comunitária - Área Clínica Médica 
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 lipides. 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 
cerébrovasculares; 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. Demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do emprego. 
 
Médico Veterinário 
Esterilização e desinfecção por agentes físicos e químicos; Tratamento de infecções por agentes 
quimioterápicos – antibióticos; Imunologia; Infecções bacterianas; Infecções virais; Doenças causadas por 
protozoários; Infecções parasitárias; Noções gerais sobre: técnicas bacteriológicas, estudo de vírus, exames 
bacteriológicos de uso corrente, intoxicações, epidemiologia; doenças relacionadas ao consumo de 
alimentos para animais, leite e derivados, carnes em geral; imunização dos animais; doenças transmitidas 
por vetores, roedores, cães, gatos, pombos, insetos, artrópodes, escorpiões, ofídios. 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
Professor II – todos 
O sistema escolar brasileiro segundo a legislação atual; a construção do conhecimento; 
orientações metodológicas o ensino fundamental – atividades adequadas e utilização de jogos na 
aprendizagem; o processo de ensino e aprendizagem: a ação pedagógica; A avaliação da 
aprendizagem. 
• Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988 – Capítulos referentes à 
Educação. 
• Lei Federal nº 9.394 – atualizada -, de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 
• Lei Federal nº. 8069 – atualizada -, de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
• UNESCO – Declaração de Salamanca – linha de ação sobre necessidades educativas especiais. 
• PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS – Temas Transversais - Brasília: MEC/SEF, 1997. 
• MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – Secretaria de Educação Básica – Publicações para o Ensino 
Fundamental. 
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• MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – Ensino Fundamental de Nove Anos – Orientações para a 
inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: FNDE, Estação Gráfica, 2006. 
(www.mec.gov.br)   
• MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – Secretaria de Educação Básica - Indagações sobre o Currículo: 
- Caderno 1 – Os Educandos, seus direitos e o Currículo – Arroyo, Miguel; Caderno 2 – Currículo 
e Desenvolvimento Humano – Elvira Souza Lima; Caderno 3 – Currículo, Conhecimento e Cultura 
– Antonio Flávio Moreira e Vera Maria Candau; Currículo e Avaliação – Claudia Moreira 
Fernandes e Luiz Carlos de Freitas. 
• A PRATICA EDUCATIVA – COMO ENSINA – Antony Zabala - Editora Artmed 
• APRENDER COM JOGOS E SITUAÇÕES-PROBLEMA - Lino de Macedo; Ana Lúcia Sícoli Petty, 
Norimar Christe Passos – Editora Artmed 
• A Matemática na Escola - Aqui e Agora – Delia Lerner – Editora Artmed 
 
Técnico em Serviços Públicos (Técnico de Som, Luz e  Imagem) 
Conhecimentos de instalação e operação de equipamentos de iluminação; mesas de controle de 
iluminação, refletores, canhões de luz, racks de iluminação, projetores de filmes, episcópios, 
retroprojetores e projetores de slide – funcionamento e manutenção. Conhecimentos básicos 
sobre o olho e a visão: elementos formadores de imagem, visão monocromática, luz e cor. Leitura 
de mapa de iluminação de espetáculos (mapa de palco), bem como montagem e operação dos 
respectivos sistemas. Conhecimentos de instalação e operação de equipamentos de som: mesa 
de som, amplificadores, equalizadores, processadores e microfones. Fundamentos de acústica, 
noções sobre gravação em ambientes abertos e fechados, acústica de estúdio, operação de 
equipamentos de áudio, a mixagem de áudio, disposição de equipamentos de áudio, 
dimensionamento de sistemas de áudio. Noções sobre microfonia: tipos e uso de microfones, 
diagrama polar, noções sobre sonoplastia: o som, qualificação do som e fenômenos sonoros. 
Leitura de mapa de sonorização. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições das 
funções 
 
Técnico em Serviços Públicos (Técnico em Agrimensur a) 
Conhecimentos de instrumentos da Agrimensura; Operação de estacionamento dos aparelhos; 
Alinhamentos e Nivelamentos; Descrição de perímetro; Plantas e configurações de terrenos; 
Aspectos básicos de topografia (medidas, ângulos e rumos); Plano altimétrico cadastral; Tópicos 
relativos à topografia em campo; Conhecimentos de AUTOCAD. 

 
Técnico em Serviços Públicos (Técnico em Agronomia)  
 Trabalhos de campo, preparo da terra, plantio, tratos culturais e colheita, Formações de Canteiros, hortas e 
mudas. Doenças e Pragas de Plantas Cultivadas. Nutrição e Adubação Química e Orgânica das Plantas. 
Arborização Urbana. Parques e Jardins. Meio Ambiente: Educação Ambiental, Lixo Urbano. Condições de 
transmitir pedagogicamente seus conhecimentos. Noções de utilização de máquinas agrícolas. Noções 
básicas de escoamento de pequenas produções. Gerenciamento de viveiros, de plantas ornamentais, 
técnicas de reprodução de vegetais (semeadura, estaquia, alporquia, técnicas de transplante de mudas). 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 

 
Terapeuta Ocupacional  
Histórico, definição, objetivos. A importância do Terapeuta Ocupacional na equipe interdisciplinar Processo 
de Terapia Ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de atuação, materiais e instrumentais. 
Análise da atividade: abordagem individual, abordagem grupal. Áreas de Atuação: saúde mental, 
habilitação/reabilitação. A importância do Terapeuta Ocupacional na equipe interdisciplinar. Ocupação 
Terapêutica: princípios e fundamentos. Evolução histórica da ocupação como forma de tratamento. Terapia 
Ocupacional na paralisia cerebral - definição, transtornos, avaliação e tratamento. Princípios básicos do 
tratamento terapêutico ocupacional nas áreas de neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Terapia 
ocupacional na área neuro-músculo-esquelética. Habilidades motoras gerais. Terapia Ocupacional aplicada à 
deficiência mental. Modelos de Terapia Ocupacional - Positivistas, Humanista, Materialista-Histórico. Terapia 
Ocupacional aplicada à saúde mental - Princípios básicos, fundamentos teóricos para a prática, dinâmica do 
mecanismo de tratamento terapêutico-ocupacional. Código de Ética Profissional. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do cargo. 
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ANEXO III 

 
REQUERIMENTO DE RECURSO 

 
EDITAL Nº 002/2010 

 
 
Obs.: Ler atentamente o Capítulo 6 do Edital, antes  de proceder ao preenchimento 
deste formulário. 
 
DIGITAR OU DATILOGRAFAR 

Ao Senhor Presidente da Comissão Especial Organizadora do Concurso Público para 
preenchimento de vagas para o emprego de __________________________ 

Nome:_____________________________________ N.º de inscrição _______________ 

Questionamento: (Se recurso quanto ao gabarito, mencionar o número da questão) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Embasamento: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ______________________________ 

Data: ___/___/______ 


