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Prefeitura Municipal de Santos 

Estância Balneária 
Secretaria Municipal de Gestão 

Departamento de Gestão de Pessoas 

Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento de Pessoal 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

Edital nº 01/2011 – COFORM/SEGES  

 

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

 

A Secretaria Municipal de Gestão, através do Departamento de Gestão de 
Pessoas, torna público que realizará, sob a responsabilidade do Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, Concurso Público para provimento 
dos cargos de:  

 

• ANALISTA DE SISTEMAS 
• ARQUITETO 
• CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICA GERAL 
• CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO- MAXILO-FACIAL 
• CONTADOR 
• ECONOMISTA 
• ENGENHEIRO CIVIL 
• ENGENHEIRO ELETRICISTA/ ELETROTÉCNICO 
• ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES 
• ENGENHEIRO MECÂNICO 
• FARMACÊUTICO 
• FISCAL DE OBRAS 
• FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
• GEÓLOGO 
• PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
• PSICÓLOGO 

 

O presente concurso público, autorizado por ato do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
exarado nos autos do processo administrativo nº 47.477/2011-30, reger-se-á de 
acordo com as instruções especiais contidas neste Edital. O referido certame 
público será homologado pelo Secretário Municipal de Gestão, na medida em 
que se encerrar o processo classificatório. 
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INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 

I – Das Disposições Preliminares 

1. Os cargos, os códigos de opção, a remuneração, a carga horária semanal, o 
número de vagas, a escolaridade/pré-requisitos e o valor da inscrição estão 
estabelecidos no Anexo I deste Edital. 

2. A descrição sumária das atribuições dos cargos deste Concurso constam no  
Anexo II deste Edital.  

3. O concurso destina-se ao provimento de cargos vagos e formação de cadastro 
reserva para os cargos que vierem a vagar ou forem criados no prazo de validade 
do presente concurso. 

4. Os vencimentos dos cargos correspondem aos valores fixados na Tabela de 
Vencimentos dos Cargos Efetivos do Quadro Permanente do Município de 
Santos, observada a proporcionalidade da jornada de trabalho. 

5.  A nomeação, a posse e o exercício dos cargos serão regidos pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos Municipais de Santos - Lei Municipal nº 4.623/84 e 
alterações subseqüentes. 

 

II – Das Inscrições 

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

1.1. 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. 

2. O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a 
habilitação no concurso e no ato da posse do cargo, irá satisfazer as seguintes 
condições: 

a) deter nacionalidade brasileira ou portuguesa, esta, na forma do §1º do art.12 
da Constituição Federal e art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18/04/1972;  

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/pré-requisitos exigidos para o cargo; 

f) não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função 
pública, achando-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 

g) submeter-se, por ocasião da nomeação, ao exame médico pré-admissional, de 
caráter eliminatório, a ser realizado pela Seção de Medicina do Trabalho – 
SEMED/DESMET/SEGES, para constatação de aptidão física e mental; 

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

i) conhecer, atender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste 
Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 2.1. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências 
contidas no item 2, 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.  
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3. As inscrições ficarão abertas de 11 a 28 de julho de 2011 pela internet de acordo 
com o item 4 deste Capítulo. 

4. 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 e efetuar sua inscrição, conforme os 
procedimentos estabelecidos abaixo: 

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

4.2. 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; 

4.3. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição de acordo com as 
instruções constantes no endereço eletrônico, até o dia 29 de julho de 2011 ; 

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

4.4.1. Não serão aceitos pagamentos efetuados em supermercados, lojas e 
casas lotéricas. 

4.5. A partir de dois dias úteis após o pagamento do boleto o candidato poderá 
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; 

4.6. 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.  

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

4.8. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados 
após a data do encerramento das inscrições, não serão aceitas; 

4.9. O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia de nenhum 
documento, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados 
cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da lei; 

4.10. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e a Prefeitura de 
Santos 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; 

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

4.12. Ao se inscrever o candidato deverá indicar no formulário de inscrição via 
Internet, o código do cargo para o qual pretende concorrer, conforme tabela 
constante do Anexo I deste Edital. 

4.13. O  candidato  que  deixar  de  indicar,  na  ficha  de  inscrição  ou  no 
formulário de inscrição via Internet, o código da opção do cargo terá sua 
inscrição cancelada. 

5. 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: 
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BERTIOGA: 

 CENTRO 

 Praça Joaquim Carlos Garcia, 344 - Centro. 2ª à 6ª feira, das 08:00h 
às 17:00h. 

 VICENTE DE CARVALHO 

 Rua Engenheiro José Sanches Ferrari, 771 - Jd. Vicente de Carvalho - 
2ª à 6ª feira, das 08:00h às 17:00h. 

 PRAIA BORACÉIA 

           Rua Professor Geraldo Rodrigues Montemor, 641 - 2ª à 6ª feira, das 
08:00h às  17:00h.                

            

CUBATÃO: 

Rua Pedro José Cardoso, nº 247, Centro. 2ª à 6ª feira, das 08:00h às 17:00h. 

GUARUJÁ: 

VILA SANTO ANTÔNIO 

Rua José Ferreira Canaes, 29 - Vila Santo Antônio. 2ª à 6ª feira, das 08:00h 
às 17:00h. 

PAECARÁ 

Rua Silvio Fernandes Lopes, 281 (Antigo:Al. Dracena, 513) – Paecará. 2ª à 
6ª feira, das 08:00h às 17:00h. 

ITANHAÉM 

Av. 31 de março, 1.505 - Belas Artes. 2ª à 6ª feira, das 09:00h às 17:00h. 

MONGAGUÁ 

Rua Ubatuba, 944 - Agenor de Campos. 2ª à 6ª feira, das 07:00h às 17:00h.  

PERUÍBE 

Rua Rosa Gatti Fortuna, s/ nº - Centro (Terminal Rodoviário/ Loja 12).  2ª à 6ª 
feira, das 08:00h às 17:00h. 

SANTOS: 

AGEM 

Rua Joaquim Távora, 93, Vila Mathias. 2ª à 6ª feira, das 08:00h às 17:00hs 

POUPATEMPO 

Rua João Pessoa, 224 a 266, Centro. 2ª à 6ª feira, das 08:00 às 17:00h; 
sábados, das 9:00 às 14:00hs. 

SÃO VICENTE 

JARDIM RIO BRANCO 

Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 1.164. 2ª à 6ª feira, das 09:00h às 
17:00h. 

PREFEITURA 

Rua Frei Gaspar, 384 Sala 29 – Centro. 2ª à 6ª feira, das 08:00h às 17:00h. 

6. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de 
inscrição/ficha de inscrição, arcando com as eventuais conseqüências de erros de 
preenchimento daquele documento. 

7. As informações prestadas no formulário de inscrição/ficha de inscrição serão de 
inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à Prefeitura de Santos e ao 
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Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM o direito de excluir do 
Concurso Público aquele que não preencher esse documento oficial de forma 
completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 

8. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo 
(verificar o item 14 deste Capítulo). 

8.1. Alterações quanto às informações cadastrais (data de nascimento e número 
de filhos) somente serão efetuadas até a data da realização da prova. 

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

10. 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. 

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

12. O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá 
solicitá-la, por escrito, no período de 25 a 28 de julho de 2011 , junto ao Posto de 
Atendimento do IBAM, instalado na “ARENA SANTOS” - Av. Rangel Pestana,  nº 184, 
Vila Mathias/Santos, das 10 às 16 horas.  

12.1. O candidato que não o fizer até o dia 28/07/2011, seja qual for o motivo 
alegado, poderá não ter a condição atendida.  

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

13. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das 
provas, deverá levar um acompanhante que ficará em dependência designada 
pela Comissão Organizadora do Concurso, e que será responsável pela guarda 
da criança. 

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

13.2. A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova. 

14. Quanto à realização de mais de uma inscrição o candidato deverá observar o 
que segue: 

14.1 Não haverá coincidência de horário/data de aplicação de provas entre os 
cargos de: 

14.1.1 Contador e Fiscal de Tributos Municipais;  

14.1.2 Economista e Fiscal de Tributos Municipais; 

14.1.3 Cirurgião Dentista - Clínica Geral e Cirurgião Dentista - Buco-Maxilo-
Facial; 

14.1.4 Engenheiro Civil e Fiscal de Obras; 

14.1.5 Arquiteto e Fiscal de Obras. 

14.2 Para os demais cargos, não contemplados acima, poderá haver 
coincidência de data/horário de aplicação das provas. 

15. Ao inscrever-se no concurso, é recomendável ao candidato observar 
atentamente as informações sobre a aplicação das provas, bem como a tabela 
do item anterior uma vez que só poderá concorrer a um cargo por período de 
aplicação das provas. 

16. Os candidatos que se julgarem amparados pelo Decreto Municipal nº 4.746, de 
29 de janeiro de 2007, e pela Lei Complementar Municipal nº 412, de 21 de 
setembro de 2000, os quais estabelecem a gratuidade da inscrição no concurso, 
deverão proceder da seguinte forma: 
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16.1. Acessar no período de 04 a 07 de julho de 2011  o link próprio do IBAM na 
página do Concurso: www.ibamsp-concursos.org.br ;  

16.2. Comparecer no Posto de Atendimento do IBAM, no período acima 
descrito, no caso de candidato portador de deficiência que se sinta 
impossibilitado de realizar o pedido de isenção pela internet. 

16.3. Preencher total e corretamente o cadastro dos dados solicitados e 
imprimir o requerimento; 

16.4. Protocolar o requerimento e os documentos mencionados no item 16.5. no 
período de 04 a 08 de julho de 2011 , no Posto de Atendimento do IBAM, 
instalado na “ARENA SANTOS” - Av. Rangel Pestana,  nº 184, Vila 
Mathias/Santos. No dia 04 o horário de atendimento será das 10:00h às 15:00h e 
nos dias 05 a 08, das 10:00 às 16:00h. 

16.5. Apresentar, em envelope lacrado, cópias simples dos seguintes 
documentos: 

1. Doador de sangue: 

• Documentos comprobatórios contendo no mínimo duas doações de 
sangue efetuadas no município de Santos, em um período de 12 
(doze) meses a contar do término da inscrição de isenção. 

• A comprovação da condição de doador de sangue deverá ser 
efetuada através de original ou cópia de documento em papel timbrado 
com data, assinatura e carimbo da entidade coletora. 

2. Desempregado: 

• Cópia da carteira de trabalho onde conste o número da carteira 
(página com foto), dados cadastrais (verso da página), último registro 
profissional e página em branco subseqüente; 

• Cópia da página onde conste o carimbo do Programa de 
Atendimento ao Trabalhador ou outro programa de governo 
semelhante, com data de cadastro há mais de 30 (trinta) dias do 
término da inscrição de isenção. 

• Cópia da guia de recebimento do seguro desemprego referente ao 
último registro profissional; 

• Cópia de conta relativa ao fornecimento de energia elétrica, 
abastecimento de água, carnê de crediário ou outro documento 
análogo e equivalente que comprove residência em Santos, em nome 
do candidato. 

3. Hipossuficiente : 

• Cópia do último comprovante de pagamento contendo remuneração 
bruta de, no máximo, 1 (um) salário mínimo; 

• Cópia de conta relativa ao fornecimento de energia elétrica, 
abastecimento de água, carnê de crediário ou outro documento 
análogo e equivalente que comprove residência em Santos, em nome 
do candidato. 

16.6. A ausência de qualquer um dos documentos acima listados acarretará no 
indeferimento do pedido de isenção. 

16.7. Não será permitida a inclusão de documentos após efetuado o protocolo do 
pedido. 

16.8. A Comissão Organizadora do Concurso se reserva no direito de solicitar ao 
candidato que apresente os originais de quaisquer documentos, caso entenda 
necessário, cabendo indeferimento do pedido o não atendimento. 
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16.9. As informações prestadas e a documentação apresentada serão de inteira 
responsabilidade do candidato, respondendo ele civil e criminalmente pelo 
teor das mesmas. 

16.10. O candidato que se inscrever para mais de um cargo deve apresentar 
envelope com a documentação para cada um deles. 

16.11. O resultado dos pedidos de isenção, com deferimento será publicado no 
Diário Oficial de Santos do dia 20/07/2011. 

16.12. Somente serão publicados os pedidos deferidos. 

16.13.O candidato que tiver a solicitação de isenção indeferida poderá inscrever-
se normalmente, seguindo as instruções e os procedimentos contidos neste 
Edital, no período de 20 a 28/07/2011. 

16.14. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e não efetivar a 
inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa, será considerado 
como “não inscrito” e não poderá realizar sua prova. 

 

III – Dos candidatos portadores de deficiência 

1. Às pessoas portadoras de deficiência, que pretendam fazer uso das 
prerrogativas, previstas no inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal e no 
artigo 37 do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que 
regulamenta a Lei Federal nº 7.853/89 e na Lei Municipal nº 2.412/06, são 
asseguradas o direito da inscrição para os cargos em concurso.  O candidato 
portador de deficiência concorrerá às vagas existentes, que vierem a surgir ou 
forem criadas no prazo de validade do concurso, por opção de cargo, sendo 
reservado o percentual de 10% (dez por cento) . 

2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram 
nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, bem como aquela discriminada na Lei Municipal nº 2662/2009. 

3. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais 
previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, 
participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, 
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima 
exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no referido 
artigo, §1º e §2º, deverão ser requeridos por escrito, no período de 25 a 
28/07/2011, junto ao posto de atendimento do IBAM, instalado na ARENA 
SANTOS” - Av. Rangel Pestana,  nº 184, Vila Mathias/Santos, das 10:00 às 16:00 
horas. 

4. O candidato portador de deficiência que efetuou a inscrição pela internet ou teve 
o pedido de isenção deferido, deverá comparecer, no período de 25 a 
28/07/2011, ao posto de atendimento do IBAM, instalado na ARENA SANTOS” - 
Av. Rangel Pestana,  nº 184, Vila Mathias/Santos, das 10:00 às 16:00 horas, para 
protocolar o documento relacionado abaixo: 

4.1. Declaração descritiva da deficiência de que é portador, acompanhada de 
atestado médico original e expedido no prazo de 90 (noventa) dias antes do 
término das inscrições, especificando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença - CID, versão 10 ou superior, bem 
como a provável causa da deficiência, conforme previsto no artigo 4º, inciso 
IV da Lei Municipal nº 2.412/2006, informando também o seu nome, 
documento de identidade (R.G.), número do C.P.F. e opção do cargo; 

5. O candidato portador de deficiência que necessitar de condição especial para a 
realização da prova deverá requerê-la, também por escrito, no período de 25 a 
28/07/2011, junto ao posto de atendimento do IBAM, instalado na ARENA 
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SANTOS” - Av. Rangel Pestana,  nº 184, Vila Mathias/Santos,  das 10:00 às 16:00 
horas. 

6. O candidato portador de deficiência que se sentir impossibilitado de realizar a 
inscrição pela internet, poderá efetuá-la junto ao Posto de Atendimento do IBAM, 
instalado na ARENA SANTOS” - Av. Rangel Pestana,  nº 184, Vila Mathias/Santos, no 
período de 25 a 28/07/2011, das 10:00 às 16:00 horas, apresentando o documento 
relacionado no item 4.1. e 5, se for o caso, devendo: 

6.1. Efetuar depósito da taxa de inscrição, no valor estabelecido nas Tabelas do Anexo I 
deste Edital no Banco Santander, agência 0648, conta corrente 13.002647-3 ou 
Banco do Brasil, agência 2234-9, conta corrente nº 5801-7 ou Banco Itaú, agência 
0311, conta corrente nº 79614-8 e comparecer ao Posto de Atendimento definido no 
item 6, munido do comprovante de depósito da taxa de inscrição e original do 
documento de identidade, para fornecer os dados para digitação de sua ficha. 

6.2. Conferir a ficha de inscrição, assumindo total responsabilidade pelos dados 
informados, inclusive aqueles considerados como critério de desempate, assinando-a 
e receber o protocolo confirmando a efetivação da inscrição. 

6.3. 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.  

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

7. O candidato que não atender, dentro do prazo do período das inscrições, aos 
dispositivos mencionados no: 

 7.1. Itens 4 e 4.1 – será considerado como não portador de deficiência; 

 7.2. Item 5 – não terá a prova especial preparada ou a condição especial 
atendida, sejam quais forem os motivos alegados. 

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

9. Serão publicadas duas listagens de candidatos aprovados, em ordem 
classificatória: uma com os portadores de deficiência e outra com todos os 
demais aprovados no Concurso Público. 

10. Os candidatos portadores de deficiência deverão submeter-se, quando 
convocados, a exame médico a ser realizado pela Seção de Medicina do 
Trabalho – SEMED/DESMET/SEGES, que terá decisão terminativa sobre a 
qualificação do candidato como deficiente ou não. 

11. Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, o nome do 
candidato será excluído da listagem correspondente. 

12. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de 
deficiência, estas serão preenchidas pelos demais concursados, com estrita 
observância da ordem classificatória. 

13. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo 
implicará a perda do direito a ser nomeado para as vagas reservadas a 
deficientes. 

14. O laudo médico apresentado terá validade somente para este concurso e não 
será devolvido. 

15. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para 
justificar a concessão de aposentadoria ou readaptação. 
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IV – Das Provas  

1. O concurso constará das seguintes etapas: 

Provas 
No de 

questões 

1ª fase - Prova Objetiva 

Língua Portuguesa  

Conhecimentos Específicos 

2ª fase - Prova de Títulos 

 

10 

30 

 

 

2. A prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório versará sobre o 
Programa constante do Anexo III deste Edital. 

3. Os Títulos de caráter classificatório são os constantes do Capítulo VII deste 
Edital. 

 

V – Da Prestação das Provas  

1. A previsão de aplicação das provas é para os domingos, dos meses de agosto 
e/ou setembro. 

1.1. As provas serão aplicadas na cidade de Santos/SP e sua aplicação 
obedecerá ao constante do item 14 do Capítulo II – Das Inscrições 

2. A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de 
locais adequados à realização das mesmas. 

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

2.2. Havendo alteração das datas previstas, as provas poderão ocorrer em 
sábados, domingos ou feriados. 

2.3. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão 
divulgados através de Edital de convocação para as provas, o qual será 
publicado no dia 12 de agosto de 2011  no Diário Oficial de Santos, e por 
meio de cartões informativos que serão encaminhados por intermédio dos 
Correios bem como através de e-mails (aqueles fornecidos pelos 
candidatos no momento da inscrição). Para tanto, é fundamental que o 
endereço constante na ficha de inscrição esteja completo e correto, 
inclusive com indicação de CEP. 

2.3.1. Somente serão enviados cartões de convocação àqueles 
candidatos que não informarem o email em seu formulário de inscrição 

2.4. Não serão postados os cartões informativos de candidatos cujo endereço 
na ficha de inscrição esteja ilegível e/ou incompleto ou sem indicação de 
CEP. 

2.5. A comunicação feita por intermédio dos Correios e por email não tem 
caráter oficial, sendo meramente informativa. O candidato deverá 
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acompanhar no Diário Oficial de Santos a publicação do Edital de 
Convocação para realização das provas. 

2.6. O envio de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que 
extraviada ou por qualquer motivo não recebida, não desobriga o 
candidato do dever de consultar o Edital de Convocação para as provas. 

3. O candidato que não receber o cartão informativo ou email até o 5º (quinto) dia 
que antecede a aplicação das provas, deverá: 

a) consultar o sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal: 
www.ibamsp-concursos.org.br ou entrar em contato com o Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal através de correio eletrônico: 
atendimento@ibamsp-concursos.org.br 

b) Dirigir-se ao Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Rua Riachuelo, nº 
104, térreo, Centro - Santos, para verificar, em listas afixadas no quadro de 
avisos, o horário e o local definidos para realização de sua prova. 

4. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no 
local e no horário constantes das listas afixadas, no cartão informativo e/ou no 
sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). 

5. Os eventuais erros quanto a nome, número do documento de identidade ou outros 
dados do candidato deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas 
com o fiscal da sala. 

6. A alteração de opção de cargo somente será processada, na hipótese de que o 
dado expresso pelo candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito 
erroneamente para o cartão informativo, nas listas afixadas e sítio eletrônico do 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). 

6.1. O candidato que não entrar em contato com o IBAM, no prazo estipulado no 
item 3 deste Capítulo, será o exclusivo responsável pelas conseqüências 
advindas de sua omissão. 

7. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando 
documento com foto que bem o identifique. 

7.1. 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 Estrangeiro, 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). 

7.2. 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. 

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

7.4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização 
das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo 
ou furto, deverá 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. 

8. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
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8.1. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a 
realização da prova como justificava de sua ausência.  

8.2. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato, que será eliminado do Concurso Público. 

9. O Instituto Brasileiro de Administração Pública (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, o registro de sua assinatura em 
campo específico na folha de respostas, bem como de sua autenticação digital.  

10. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de 
respostas personalizada, 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. 

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

10.2. o candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de 
qualquer modo, danificar o cartão-resposta, sob pena de eliminação do 
concurso público, por impossibilidade de realização da leitura óptica 

10.3. 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. 

10.4. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na Capa do 
Caderno de Questões e na Folha de Respostas. 

10.5. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas 
deverão ser rigorosamente seguidas, sendo o candidato único responsável 
por eventuais erros cometidos. 

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

10.7. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade 
nos materiais recebidos no momento da aplicação das provas não sendo 
aceitas reclamações posteriores 

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

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

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

14. 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 outras relativas 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 e do candidato que: 

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

b) não comparecer às provas 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; 
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e) ausentar-se do local antes de decorrida uma hora e meia do início das 
provas; 

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; 

i) não devolver integralmente o material recebido; 

j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de 
livros, notas ou impressos não permitidos ou máquina calculadora ou 
similar; 

k) 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; 

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

15. Os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados da 
entrada até a saída do candidato do local de realização das provas. 

16. 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. 

17. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas 
devidamente assinada e identificada com sua identificação digital. 

17.1. Para levar seu Caderno de Questões o candidato somente poderá deixar o 
local onde serão aplicadas as provas depois de decorrida uma hora e meia 
do início das provas. 

17.2. Por razão de segurança, os Cadernos de Questões somente serão 
entregues aos candidatos no local de aplicação das provas, na forma 
descrita no item anterior. 

18. Quando, após a prova, 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. 

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

20. Em hipótese alguma será deferido o pedido de vista das provas, seja qual for o 
motivo alegado. 

21. Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local e horário 
determinados. 

 

VI – Do Julgamento da Prova Objetiva  

1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0(zero) a 100(cem) pontos. 

2. As provas terão no total 40 (quarenta) questões, considerando-se 2,5 (dois e 
meio) pontos por questão. 

3. Cada questão apresentará 4 (quatro) alternativas, sendo que o candidato deverá 
efetuar a marcação em apenas uma das alternativas apresentadas. 

4. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem no mínimo 50% de 
acertos na prova e que estiverem entre os 100 primeiros classificados, incluídos 
os candidatos empatados na última nota considerada para esse fim. 
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5. Os candidatos que não se enquadrarem na margem estabelecida serão excluídos 
do Concurso Público, independente da nota obtida na prova escrita objetiva. 

6. Somente estarão aptos a participarem da etapa “prova de títulos” os candidatos 
que se enquadrarem na margem acima estabelecida.  

 

VII – Da Prova de Títulos 

1. Serão analisados e concorrerão à contagem de pontos por títulos os candidatos 
habilitados na prova objetiva para todos os cargos descritos neste Edital, 
conforme item 6 do Capítulo VI. 

2. Serão considerados como títulos apenas os relacionados na tabela abaixo, 
limitada a pontuação total da prova de títulos ao valor máximo de 10(dez) pontos, 
desde que relacionados com o cargo pretendido. 

 

TÍTULOS 
VALOR 
UNIT. 

(pontos) 
COMPROVANTES 

Doutor em área relacionada ao cargo 
pretendido 

5,0 

Diploma e/ou 
certificado/certidão 

acompanhados de Histórico 
Escolar 

Mestre em área relacionada ao cargo 
pretendido 2,5 

Diploma e/ou 
certificado/certidão 

acompanhados de Histórico 
Escolar 

Curso de Especialização, Nível 
Superior – Latu-Sensu com carga 

horária mínima de 360 horas, 
relacionados com a área do cargo 

pretendido 

1,0 

Diploma e/ou 
certificado/certidão 

acompanhados de Histórico 
Escolar 

3. Na somatória dos títulos de cada candidato, os pontos excedentes serão 
desprezados. 

4. Não será computado como título o curso de especialização que se constituir pré-
requisito para a inscrição no concurso. 

5. Após a publicação dos resultados das provas objetivas, os candidatos habilitados 
na prova objetiva serão convocados em Edital específico e terão 03(três) dias 
úteis para apresentar títulos, conforme tabela, na Seção de Ingresso, Acesso e 
Movimentação de Pessoal, da Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento de 
Pessoal, do Departamento de Gestão de Pessoas, da Secretaria Municipal de 
Gestão da Prefeitura Municipal de Santos, em local e horários a serem definidos 
oportunamente e informados através do Diário Oficial de Santos. 

6. Não serão emitidos cartões de convocação ou enviados emails informativos para 
a entrega dos títulos. 

7. Os títulos deverão ser apresentados pelo candidato ou seu procurador, mediante 
também a apresentação do documento de identidade original. 

8. Será permitida a apresentação dos títulos por procurador, mediante apresentação 
e entrega do competente mandato, acompanhado de cópia autenticada de 
documento de identidade do candidato e apresentação da cédula de identidade 
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(RG) do procurador. Deverá ser apresentada uma procuração para cada 
candidato, que ficará retida. 

9. Os Diplomas e/ou certificados/certidões de conclusão dos cursos, acompanhados 
do histórico escolar, devidamente registrados, deverão ser expedidos por 
Instituição Oficial de Ensino reconhecida e conter o carimbo e identificação da 
instituição e do responsável pela expedição do documento, emitidos em papel 
timbrado da Instituição. 

9.1. Não serão aceitas declarações para comprovação de títulos. 

10. É vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher todas as 
condições previstas neste capítulo. 

11. Na entrega de Títulos não serão aceitos protocolos dos documentos, os quais 
deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou cópias reprográficas, 
acompanhadas de original, a serem rubricadas pelo receptor. 

12. Os candidatos deverão apresentar os respectivos títulos em envelope identificado 
com nome por extenso, número do documento de identidade e número da 
inscrição no concurso, acompanhado de relação em 2 (duas) vias sem rasuras ou 
emendas, assinadas, em que será descrito cada título conforme modelo constante 
do Anexo V. 

13. A segunda via de relação de títulos, com o carimbo do órgão recebedor e 
assinatura do funcionário responsável pelo recebimento dos documentos, será 
devolvida ao candidato após a conferência. 

14. Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de 
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação, ou recursos para inclusão de 
documentos. 

15. Não serão recebidos títulos apresentados fora do prazo, local e horário 
estabelecidos ou em desacordo com o disposto neste capítulo. 

16. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos 
títulos constantes da tabela apresentada, o candidato terá anulada a respectiva 
pontuação e, comprovada a culpa do mesmo, será excluído do concurso. 

17. A avaliação dos títulos será feita pela Prefeitura Municipal de Santos e o seu 
resultado será divulgado através de publicação no Diário Oficial de Santos. 

 

VIII – Da Classificação dos Candidatos  

1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, em 
listas de classificação para cada cargo. 

2. Serão publicadas duas listagens de candidatos habilitados no concurso público, 
por cargo, em ordem classificatória: uma com todos os candidatos, inclusive os  
portadores de deficiência, e outra somente com os portadores de deficiência. Da 
publicação no Diário Oficial de Santos constarão apenas os nomes e a pontuação 
dos candidatos habilitados para os cargos do presente concurso. 

3. A pontuação final dos candidatos habilitados será igual à soma dos pontos 
obtidos na prova objetiva somada aos pontos obtidos na contagem dos Títulos.  

4. Para fins de desempate será considerado o disposto no artigo 14, da Lei 
Municipal 4.623/84 e o artigo 27 da Lei Federal nº 10.741/2003, tendo preferência 
o candidato: 

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) casado, separado, divorciado ou viúvo, que tiver o maior número de filhos; 

c) casado; 
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d) solteiro que tiver filhos reconhecidos; 

 e) mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

4.1. Não serão considerados, para os efeitos das alíneas “b” e “d”, os filhos 
maiores e os que exerçam qualquer atividade remunerada. 

4.2. Não será considerado, para os efeitos das alíneas “b” e “c”, o estado de 
casado, desde que ambos os cônjuges sejam servidores públicos. 

4.3. Será considerado para os efeitos das alíneas “b” e “c” o candidato que 
possua união estável devidamente reconhecida através de documento 
firmado em Cartório. 

5. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com: 

a) melhor desempenho na parte de conhecimentos específicos da prova objetiva; 

b) maior pontuação na prova de títulos, quando houver. 

6. Não será fornecida informação relativa a resultado de provas e resultado final via 
telefone ou email. 

 

 

IX – Dos Recursos  

1. O candidato poderá interpor recurso relativo as seguintes etapas do Concurso 
Público:  

a) da aplicação das provas; 

b) das questões das provas; 

c) dos gabaritos preliminares; 

d) do resultado das provas; 

e) da contagem de títulos; 

f) da classificação. 

1.1 . O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis após a 
concretização do evento que lhes disser respeito, tendo como termo inicial o 1º 
dia útil subseqüente à data do evento a ser recorrido ou à publicação dos 
resultados no Diário Oficial de Santos. 

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

1.3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada etapa do concurso, 
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor. 

2. Os candidatos deverão protocolar o recurso em 2 (duas) vias (original e cópia). 

3. Os recursos deverão ser digitados ou datilografados. Cada questão ou item 
deverá ser apresentado em folha separada, identificada conforme modelo 
constante do Anexo IV  

4. Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão do Concurso, devendo ser 
entregues e protocolizados no posto de atendimento do IBAM, na ARENA SANTOS” 
- Av. Rangel Pestana,  nº 184, Vila Mathias/Santos, das 10:00h às 16:00h. 

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

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

4.3. Não será admitido recurso do recurso. 
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5. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fac-símile, telex, Internet, 
telegrama ou por qualquer outro meio que não seja o especificado, conforme 
estabelecido neste Capítulo. 

6. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

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

8. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) 
atribuído(s) a todos os candidatos presentes nas provas, independente de 
formulação de recurso. 

9. 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. 

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

11. Na ocorrência do disposto nos itens 8, 9 e 10, poderá haver, eventualmente, 
alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou 
inferior ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver 
a nota mínima exigida para a prova. 

12. O resultado da análise dos recursos será publicado no Diário Oficial de Santos. 

 

X – Do Provimento dos Cargos 

1.  Os candidatos habilitados serão nomeados a critério da Administração, conforme 
o número de vagas existentes e seguindo rigorosamente a ordem de classificação 
final, respeitando-se o percentual de 10% das vagas existentes para os 
candidatos portadores de deficiência, conforme a Lei Municipal nº 2.412/2006. 

2.  Somente será investido em cargo público o candidato que for julgado apto física e 
mentalmente para o exercício do cargo, após submeter-se ao exame médico pré-
admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado pela Seção de Medicina do 
Trabalho – SEMED/DESMET/SEGES, por ocasião da nomeação. 

3. A convocação dos classificados para a realização dos exames médicos pré-
admissionais e para a posse no cargo será feita por meio do Diário Oficial de 
Santos, que estabelecerá o horário, dia e local para apresentação do candidato. 

4. Perderá os direitos decorrentes do Concurso, não cabendo recurso, o candidato 
que: 

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecido na convocação; 

b) Não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela 
Prefeitura Municipal de Santos; 

c) Recusar a nomeação, ou consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou não 
entrar em exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente. 

5. Após a nomeação, no momento da posse, o candidato deverá entregar a 
documentação comprobatória das condições previstas no Capítulo II - Das 
Inscrições. 

5.1. É facultado à Prefeitura Municipal de Santos exigir dos candidatos nomeados, 
além da documentação prevista no Capítulo II, outros documentos que julgar 
necessário. 

5.2.  A falta de comprovação pelo candidato, das informações utilizadas inclusive 
para o desempate descritas no Capítulo VIII, item 4, acarretará a anulação da 
portaria de nomeação. 
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XI – Das Disposições Finais  

1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a 
tácita aceitação das condições do Concurso, 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. 

2. Todos os cálculos de pontuação referentes ao julgamento e à classificação dos 
candidatos serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para 
cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 

3. Não será fornecida informação relativa a resultado de provas e resultado final via 
telefone ou e-mail. 

4. O prazo de validade deste concurso é de 2 (dois) anos, a contar da data de 
homologação, prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal. 

5. 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 nomeação do candidato, 
sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis. 

6. Todos os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e resultados 
serão publicados no Diário Oficial de Santos. 

7. Serão publicados no Diário Oficial de Santos, apenas os resultados dos 
candidatos que lograrem classificação no Concurso. 

8. Cabe à Prefeitura Municipal de Santos o direito de aproveitar os candidatos 
classificados, em número estritamente necessário para o provimento dos cargos 
vagos existentes e que vierem a existir durante o prazo de validade do Concurso, 
não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação do total dos aprovados. 

8.1. O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentária e 
às necessidades da Prefeitura Municipal de Santos. 

9. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para 
contato) constantes na Ficha/Formulário de Inscrição, o candidato deverá dirigir-
se: 

9.1. à sala de coordenação do local em que estiver prestando provas e solicitar a 
correção; 

9.2. após a realização da Prova Objetiva, à Seção de Ingresso, Acesso e 
Movimentação de Pessoal, da Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento 
de Pessoal, do Departamento de Gestão de Pessoas, da Secretaria Municipal de 
Gestão da Prefeitura Municipal de Santos, Rua Riachuelo, nº 104, 
Centro/Santos, mediante apresentação da cédula de identidade e comprovante 
da informação alterada. 

10. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, 
até que se expire o prazo de validade do Concurso, para viabilizar os contatos 
necessários.  

11. A Prefeitura Municipal de Santos 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 de fornecimento e/ou 
endereço errado do candidato; 

d) correspondência recebida por terceiros. 

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

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 a ser publicado. 

14. O resultado final do Concurso será homologado pelo Secretário Municipal de 
Gestão e publicado no Diário Oficial do Município. 

15. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à 
habilitação, classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim a 
publicação do resultado final e homologação em órgão de divulgação oficial. 

16. Os casos em que houver omissão ou forem duvidosos serão resolvidos pela 
Comissão do Concurso e, quando for o caso, pelo Departamento de Gestão de 
Pessoas, da Secretaria Municipal de Gestão e pelo Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal, no que a cada um couber. 

17. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação 
para posse e exercício correrão às expensas do próprio candidato. 

18. A Prefeitura Municipal de Santos e o Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes a este Concurso. 

19. Outros benefícios concedidos pela Prefeitura de Santos obedecem à legislação 
municipal vigente e variam de cargo para cargo. 

 

Santos, 30 de junho de 2011. 

 

 

 

EDGARD MENDES BAPTISTA JÚNIOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO 

 



 19 

 

ANEXO I – REQUISITOS (TABELAS 1 A 3) 

TABELA 1 

Cargos  Código 
Nº de 
Vagas 

(1) 

Nº de 
vagas 

reservadas 
a 

portadores 
de 

deficiência 
(2) 

Remuneração / 
carga horária 

semanal 

Escolaridade/ 
requisitos (a 

serem 
comprovados 

no ato da 
posse) 

Valor da 
Inscrição 

Analista de Sistemas 101 6 1 

R$ 1.199,40 + 
82,16% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 2.475,23, 
equivalente ao 
nível N-P. 40 

horas  

Diploma ou 
certificado de 
conclusão de  
Ensino 
Superior na 
área de 
Processamento 
de Dados e 
registro 
profissional. 

R$ 75,00 

Arquiteto 102 9 1 

R$ 1.199,40 + 
82,16% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 2.475,23, 
equivalente ao 
nível N-P. 40 

horas  

Diploma ou 
certificado de 
conclusão de  
Ensino 
Superior em 
Arquitetura e 
registro 
profissional. 

R$ 75,00 

Contador 103 2 - 

R$ 1.199,40 + 
82,16% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 2.475,23, 
equivalente ao 
nível N-P. 40 

horas  

Diploma ou 
certificado de 
conclusão de  
Ensino 
Superior em 
Ciências 
Contábeis e 
registro 
profissional. 

R$ 75,00 

Economista 104 1 - 

R$ 1.199,40 + 
82,16% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 2.475,23, 
equivalente ao 
nível N-P. 40 

horas  

Diploma ou 
certificado de 
conclusão de  
Ensino 
Superior em 
Ciências 
Econômicas e 
registro 
profissional. 

R$ 75,00 

Farmacêutico 105 1 - 

R$ 1.199,40 + 
82,16% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 2.475,23, 
equivalente ao 
nível N-P. 40 

Diploma ou 
certificado de 
conclusão de  
Ensino 
Superior em 
Farmácia e 
registro 
profissional. 

R$ 75,00 
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horas  

Fiscal de Obras 106 15 2 

R$ 1.199,40 + 
82,16% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 2.475,23, 
equivalente ao 
nível N-P. 40 

horas (3) 

Diploma ou 
certificado de 
conclusão de  
Ensino 
Superior em 
Engenharia 
Civil ou 
Arquitetura e 
registro 
profissional. 

R$ 75,00 

Fiscal de Tributos 
Municipais 

107 10 1 

R$ 1.199,40 + 
82,16% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação) + 
gratificação de 

participação 
efetiva na 

arrecadação de 
tributos no valor 
de R$ 1.596,93 
= R$ 4.072,16, 
equivalente ao 
nível N-P. 40 

horas (3) 

Diploma ou 
certificado de 
conclusão de  
Ensino 
Superior e 
registro 
profissional. 

R$ 75,00 

Geólogo 108 1 - 

R$ 1.199,40 + 
82,16% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 2.475,23, 
equivalente ao 
nível N-P. 40 

horas  

Diploma ou 
certificado de 
conclusão de  
Ensino 
Superior em 
Geologia e 
registro 
profissional. 

R$ 75,00 

Professor de 
Educação Física 109 10 1 

R$ 1.199,40 + 
82,16% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 2.475,23, 
equivalente ao 
nível N-P. 40 

horas (3) 

Diploma ou 
certificado de 
conclusão de  
Ensino 
Superior em 
Educação 
Física, 
devidamente 
registrado no 
MEC ou órgão 
por ele 
delegado, e 
registro 
profissional. 

R$ 75,00 

Psicólogo 110 10 1 

R$ 1.199,40 + 
82,16% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 2.475,23, 
equivalente ao 
nível N-P. 40 

horas (3) 

Diploma ou 
certificado de 
conclusão de  
Ensino 
Superior em 
Psicologia e 
registro 
profissional. 

R$ 75,00 
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(1) Total de Vagas (incluindo-se a reserva para Candidatos Portadores de Deficiência). 

(2) Reserva de Vagas para Candidatos Portadores de Deficiência, em atendimento ao Decreto 
Federal nº 3.298/99 e à Lei Municipal nº 2.412/06. 

(3) A remuneração será equivalente à carga horária semanal cumprida, a qual poderá ser de 30 ou 
40 horas semanais. 

 

 

 

TABELA 2 

CIRURGIÃO-DENTISTA 

Especialidades  Código 
Nº de 
Vagas 

(1) 

Nº de 
vagas 

reservadas 
a 

portadores 
de 

deficiência 
(2) 

Remuneração / 
carga horária 

semanal 

Escolaridade/r
equisitos (a 

serem 
comprovados 

no ato da 
posse) 

Valor da 
Inscrição  

Clínica Geral 111 5 1 R$ 75,00 

Cirurgia e 
Traumatologia Buco-

Maxilo-Facial 
112 1 - 

R$ 1.199,40 + 
301,65% PCCS 

+ R$ 290,40 
(auxílio-

alimentação)  = 
R$ 5.107,79, 

equivalente ao 
nível N-P. 40 

horas (3) 

Diploma ou 
certificado de 
conclusão de  
Ensino 
Superior em 
Odontologia, 
especialização 
na área 
pretendida e 
registro 
profissional 

R$ 75,00 

 

(1) Total de Vagas (incluindo-se a reserva para Candidatos Portadores de Deficiência). 

(2) Reserva de Vagas para Candidatos Portadores de Deficiência, em atendimento ao Decreto 
Federal nº 3.298/99 e à Lei Municipal nº 2.412/06. 

(3) A remuneração será equivalente à carga horária semanal cumprida, a qual poderá ser de 20, 30 
ou 40 horas semanais. 
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TABELA 3 

ENGENHEIRO 

Especialidade  Código 
Nº de 
Vagas 

(1) 

Nº de 
vagas 

reservadas 
a 

portadores 
de 

deficiência 
(2) 

Remuneração 
/ carga 
horária 

semanal 

Escolaridade/re
quisitos (a 

serem 
comprovados 

no ato da 
posse) 

Valor da 
Inscrição  

Engenheiro Civil 113 5 1 R$ 75,00 

Engenheiro Eletricista/ 
Eletrotécnico 

114 3 - R$ 75,00 

Engenheiro de 
Telecomunicações 

115 1 - R$ 75,00 

Engenheiro Mecânico 116 1 - 

R$ 1.199,40 + 
82,16% PCCS 
+ R$ 290,40 

(aux. 
alimentação)  

= R$ 2.475,23, 
equivalente ao 
nível N-P. 40 

horas (3) 

Diploma ou 
certificado de 
conclusão de  
Ensino Superior 
em Engenharia, 
na área 
pretendida e 
registro 
profissional R$ 75,00 

 

(1) Total de Vagas (incluindo-se a reserva para Candidatos Portadores de Deficiência). 

(2) Reserva de Vagas para Candidatos Portadores de Deficiência, em atendimento ao Decreto 
Federal nº 3.298/99 e à Lei Municipal nº 2.412/06. 

(3) A remuneração será equivalente à carga horária semanal cumprida, a qual poderá ser de 30 ou 
40 horas semanais. 
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ANEXO II - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 

 

ANALISTA DE SISTEMAS:  estudar, planejar, organizar, analisar e desenvolver 
projetos e sistemas de informação, como tais entendidos os que envolvam 
processamento de dados ou a utilização de recursos de informática e automação.   

 

ARQUITETO:  elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e planos urbanísticos 
básicos, bem como acompanhar e orientar sua execução; subsidiar a elaboração de 
laudos de avaliação e descrições de imóveis. 

 

CIRURGIÃO DENTISTA – CLÍNICA GERAL:  planejar e participar de programas de 
saúde pública bem como prestar serviços de assistência odontológica em unidades 
de saúde e escolar do Município. 

 

CIRURGIÃO DENTISTA – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO- MAXILO-
FACIAL: tratar as doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas ou 
adquiridas do aparelho mastigador, fazendo diagnóstico e tratamentos cirúrgicos e 
coadjuvantes, para estabelecer a estética e funcionalidade desse aparelho. 

 

CONTADOR:  planejar, orientar, supervisionar e participar dos trabalhos ligados à 
contabilidade pública, apurando os elementos necessários à elaboração 
orçamentária e os controles da situação patrimonial e financeira da Prefeitura. 

 

ECONOMISTA:  executar tarefas relativas à elaboração de estudos, pesquisas e 
análises sobre atividades e assuntos de economia, além de planejamento, 
orientação, supervisão ou assistência na elaboração de trabalhos relativos às 
atividades econômicas ou financeiras. 

 

ENGENHEIRO CIVIL:  estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia, bem como 
coordenar e fiscalizar sua execução. 

 

ENGENHEIRO ELETRICISTA/ELETROTÉCNICO : desempenhar atividades 
referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica e na 
manutenção elétrica em geral, elaborar  projetos de instalações elétricas prediais, 
bem como efetuar vistoria, avaliação e laudo.  

 

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES : desempenhar atividades referentes a 
materiais eletrônicos, equipamentos eletrônicos em geral, sistemas de comunicação 
e telecomunicações, sistema de medição e controle eletrônico, elaborar projetos de 
sistema telefônico, bem como efetuar vistoria, avaliação e laudo. 

 

ENGENHEIRO MECÂNICO : desempenhar atividades referentes a processos 
mecânicos, máquinas em geral, sistemas de produção, de transmissão e de 
utilização do calor, sistemas de refrigeração e de ar condicionado em edificações, 
elaborar projetos de instalação de sistema de refrigeração e ar condicionado, bem 
como efetuar vistoria, avaliação e laudo. 
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FARMACÊUTICO : executar tarefas diversas relacionadas com o fornecimento de 
medicamentos, basendo-se em seus conhecimentos para atender às receitas 
médicas e odontológicas das Unidades da Secretaria.  

  

FISCAL DE OBRAS:  fiscalizar e vistoriar obras e instalações prediais e industriais 
executadas no Município, verificando se estão de acordo com as normas 
pertinentes desde a aprovação do projeto até a concessão do “Habite-se”. 

 

FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS:  Fiscalizar o cumprimento da Legislação 
Tributária Municipal, orientando o contribuinte quanto à sua aplicação. 

 

GEÓLOGO:  realizar estudos e investigações sobre a estrutura e história da crosta 
terrestre, verificando situações de risco das áreas e tomando as medidas 
necessárias para prevenção de desmoronamento e queda de barrancos. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA : planejar e coordenar a prática de exercícios 
físicos e  de modalidades esportivas, selecionando o material didático a ser 
utilizado, orientando a execução dos mesmos, procedendo as avaliações contínuas 
de aprendizagem, para atender as necessidades dos alunos na área de Educação 
Física. 

 

PSICÓLOGO:  Prestar atendimento psicológico à comunidade – criança, 
adolescente e adulto –, visando ao desenvolvimento intelectual, emocional e social 
do indivíduo, em relação a sua integração à família, à escola, ao trabalho e à 
sociedade, empregando métodos e técnicas da Psicologia educacional, institucional 
e organizacional.   
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ANEXO III - PROGRAMAS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

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 ESPECÍFICOS 

 

ANALISTA DE SISTEMAS 

Sistemas Operacionais:  Windows Server 2003 e 2008: Conceitos de Active Directory; 
administração de contas e grupos de usuários; perfis de usuários e diretivas do sistema; 
segurança dos recursos locais e compartilhados; configuração de rede para conectividade 
TCP/IP. Linux: Administração de contas e grupos de usuários; shell scripts; agendamento de 
tarefas; inicialização e finalização de serviços; processo de boot; configuração do sistema 
operacional para conectividade TCP/IP. Servidor Web (Apache, Tomcat). Servidor de Aplicação 
(Jboss); Conhecimentos de sistemas operacionais para estação ( de Windows XP, Windows 
Vista, Windos Seven e Linux). Redes:  Modelo de referência OSI; fundamentos do TCP/IP; 
protocolos de transporte TCP; endereçamento, serviços e principais utilitários TCP/IP; DNS, 
DHCP, topologia de redes locais e WANs. Segurança em redes de computadores: conceito de 
certificação digital, criptografia, chaves públicas e privadas, firewall, filtro de conteúdo, antivírus, 
anti-spam. Conceitos de SNMP, POP, IMAP.Segurança : Boas práticas de desenvolvimento e 
programação para evitar e/ou prevenir vulnerabilidades;  prevenção contra ataques, ameaças e 
crimes eletrônicos; noções básicas de auditoria; política de segurança; normas e regras 
(COBIT, ISO 27001 e 27002). Desenvolvimento de Sistemas: Análise e programação: 
metodologias de desenvolvimento; Linguagem de Modelagem Unificada (UML), modelagem de 
processos com BPMN, normalização; aspectos de linguagens de programação, algoritmos e 
estruturas de dados e objetos; programação estruturada; programação orientada e objetos. 
Linguagens de programação: tipos de dados elementares e estruturados; funções e 
procedimentos; estruturas de controle de fluxo; linguagens de programação Java, Visual Basic 
6.0, D.NETe PHP; ambientes de desenvolvimento integrados (Java e Eclipse); Caracterização 
J2EE (componentes e servidores); servidor de páginas dinâmicas Tomcat e JBOSS. 
Desenvolvimento Web: linguagem HTML; linguagem XML; Javascript, Java Server Page (JSP) 
e Servlets. Bancos de dados:  Projeto de banco de dados relacional; conceitos de banco de 
dados orientados a objetos; modelo relacional de dados; modelagem de dados; linguagem de 
consulta estruturada (SQL); linguagem de programação PL/SQL; otimização de comandos 
PL/SQL; conceitos da arquitetura do SGBD MS SQL Server, MySQL, Oracle e PostqreSQL. 
Noções de Ferramentas OLAP e de extração de dados. Diagrama Entidade-Relacionamento. 

ARQUITETO 

Direito Urbanístico e Ambiental : Aplicabilidade da legislação urbana e ambiental. 
Ordenamento constitucional da política urbana e ambiental.Gestão Ambiental: Conceitos, 
métodos e práticas. Gestão do patrimônio cultural. Gestão do patrimônio natural. Gestão de 
recursos hídricos. Saneamento e infra-estrutura. Tratamento de resíduos sólidos.Percepção 
Ambiental : Elementos da estrutura visual das cidades. Imagem, sentido e 
legibilidade.Planejamento Urbano e Regional : Densidades. Gestão dos processos de 
Planejamento Urbano e Regional. Instrumentos normativos e sua aplicação. Parcelamento do 
solo. Participação. Plano diretor. Processos ecológicos. Uso e ocupação do solo. Zoneamento. 
Sistema Urbano : Acessibilidade e centralidade. Clima e vegetação. Crescimentos e bordos 
dos sistemas urbanos. Dimensões de rendimento da forma urbana. Dinâmica populacional. 
Estrutura urbana. Estrutura urbana da cidade brasileira. Estrutura de áreas residenciais. Infra-
estruturas urbanas. Sistema de interfaces e fluxos. Sustentabilidade. 



 26 

CIRURGIÃO DENTISTA – CLÍNICA GERAL  
Saúde Pública: índices, sistema de atendimento. Semiologia em Saúde Bucal Pública: exames 
clínicos, anamnese, exames complementares e diagnóstico das afecções da boca. Noções de 
biossegurança e odontologia. Procedimentos básicos de dentística operatória e restauradora: 
técnica de preparo, materiais restauradores. Oclusão. Prevenção: selantes, técnica invasiva e 
aplicação de flúor (tópico e sistêmico). Farmacologia: analgésicos, antiinflamatórios e 
antibioticoterapia. Periodontia: tipo e classificação das doenças, raspagem e procedimentos 
básicos. Pediatria: tipos de preparo, material forrador e restaurador. Traumatologia. Cirurgia: 
extração (cuidados, instrumental, pré e pós-operatório. Pronto atendimento: urgência e 
emergência. Métodos de desinfecção e esterilização: física (calor) e/ou química (produtos 
químicos; álcoois e aldeídos), tipos de invólucro e sua adequação aos processos de 
esterilização. 

CIRURGIÃO DENTISTA – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO- MAXILO-FACIAL 

Princípios de cirurgia, Metodização cirúrgica, Medidas de bio-segurança, Prevenção e 
tratamento das emergências médicas, Primeiros socorros na prática cirúrgica, Anatomia 
cirúrgica da face, Processo de cicatrização, Cura e reparação, Imagenologia para cirurgia buco 
maxilo facial, Anestesia local, Inflamações e infecções odontogênicas, Técnica para 
exodontias: acidentes e complicações, Traumatismo buco maxilo facial, Diagnóstico e 
tratamento, Cirurgia pré-protética, Indicações e técnicas, Bases biológicas para 
osseointegração, Técnica cirúrgica para implantodontia, Transplante e reimplante dental, Cistos 
e tumores odontogênicos, Diagnóstico e tratamento, Deformidades dentofaciais, Diagnóstico e 
tratamento, Correção e reconstrução, Desordens temporomandibulares e dor facial, Doenças 
gerais: manifestações bucais e sistêmicas. 

CONTADOR 

Matemática Financeira:  Juros simples: montante, capital, prazo e taxa; desconto simples 
racional e comercial; equivalência de capitais, fluxos de caixa e de taxas. Juros compostos: 
montante, capital, prazo e taxa; desconto composto racional e comercial; equivalência de 
capitais, fluxos de caixa e de taxas. Taxas de Juros: taxas nominais, efetivas e equivalentes; 
séries de pagamento (rendas certas ou anuidades): estrutura, fluxos de caixa e classificação; 
taxa de juros, prestações, prazos, capitais e montantes. Sistemas de amortização: sistema de 
amortização progressiva – SAP (Sistema Francês, Tabela Price); sistema de amortização 
constante – SAC; Sistema de amortização misto – SAM.Contabilidade Geral:  Patrimônio. 
Métodos de avaliação de estoques: PEPS ou FIFO, UEPS ou LIFO, média ponderada e custo 
específico. Legislação societária e fiscal sobre estoques. Avaliação dos componentes 
patrimoniais sob a ótica da legislação brasileira. Fatos contábeis: conceito e classificação: 
permutativos, modificativos e mistos. Princípios fundamentais de contabilidade: conceito e 
aplicação segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). Inventário: conceito, 
classificação, finalidade, princípios e legislação. Escrituração: conceito, finalidades, 
classificação. Conta, elenco e plano de contas. Procedimentos e ajustes de encerramento do 
exercício social, visando a elaboração das demonstrações contábeis. Área de demonstrações 
contábeis: conceito, finalidade, importância, época de elaboração e estruturação, segundo a 
legislação e normas vigentes. Balanço patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. 
Demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Demonstração das mutações do patrimônio 
líquido. Demonstração das origens e aplicação de recursos. Notas explicativas.Contabilidade 
Pública , Administração Orçamentária e Financeira:  Necessidades e serviços públicos. 
Controle na administração pública. O grupo econômico estatal. Patrimônio das entidades 
públicas. Bens públicos. Dívida pública. Avaliação dos componentes patrimoniais. A gestão das 
entidades públicas. Período administrativo e exercício financeiro. Regimes contábeis. Receita 
pública e despesa pública. Fases administrativas da receita e da despesa orçamentária. O 
regime de adiantamento de numerário. O inventário. A escrituração das operações típicas das 
entidades públicas. A determinação dos resultados do exercício. Balanços orçamentários, 
financeiro e patrimonial. Demonstração das variações patrimoniais. Prestação e julgamento de 
contas governamentais.Licitações:  Conceito, objeto, finalidades e princípios. Dispensa e 
inexigibilidade. Vedações. Modalidades. Procedimentos e fases. Revogação e invalidação. 
Normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal: planejamento e 
seus instrumentos legais. Receita e despesa públicas: definições e limites. Dívida Pública: 
definições, limites, condições para a contratação de operações de crédito. Gestão patrimonial. 
Transparência, controle e fiscalização da gestão fiscal.Auditoria:  Aspectos gerais − princípios 
e normas. Ética profissional. Responsabilidade do auditor. Procedimentos e técnicas de 
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trabalho. Meios de prova − exames, testes, amostragens, estabelecimento de relevância, 
eventos subseqüentes, confirmações com terceiros e papéis de trabalho. Diferenças entre 
auditoria externa e interna. Auditoria interna − conceito, funções, objetivos e atribuições. 
Avaliação dos controles internos, revisão analítica, conferência de cálculos, inspeção de 
documentos, programas de trabalho, segregação de funções, análise do custo dos controles × 
benefícios, confronto dos ativos com os registros contábeis e auxiliares e acompanhamento de 
inventários. Relatório-comentário. Legislação Geral: Lei Orgânica do Município, Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000: Lei de Responsabilidade Fiscal, Constituição 
Federal de 1988.  

ECONOMISTA 

Microeconomia: Nocões sobre Microeconomia,Teoria do consumidor,Teoria da 
produção,Teoria do custo,Equilíbrio de mercado.Administração Pública: Governo e 
administração, entidades políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos, princípios 
básicos da administração, poderes e deveres do administrador público, atos administrativos: 
conceito e requisitos, atributos, classificação, espécies, invalidação, Licitação: conceito, 
finalidades, princípios, Serviços Públicos: conceito e classificação, serviços concedidos, 
serviços permitidos, serviços autorizados, agências reguladoras, parceria público-privada. 
Planejamentos, Orçamento e Contabilidade Pública: Orçamento público: conceitos e 
elementos básicos, Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios, 
Execução do orçamento e controle da execução orçamentária, Lei de Responsabilidade Fiscal: 
princípios e objetivos. Matemática Financeira: Juros simples e compostos, capitalização e 
desconto, taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente, cálculo diferencial, 
máximos e mínimos, máximos e mínimos condicionados, aplicações 
econômicas.Macroeconomia:  as contas nacionais e o balanço de pagamentos; o sistema 
financeiro; oferta e demanda de moeda; o controle da oferta de moeda; as funções consumo e 
investimento; os modelos cássico e keynesiano; neokeynesianos e novos clássicos; modelos 
de economia aberta; a taxa de câmbio e a taxa de juro; inflação e desemprego (a curva de 
Phillips); expectativas racionais; políticas fiscal, monetária e de rendas; monetarismo e 
estruturalismo; a experiência brasileira de estabilização. Finanças Públicas: Evolução das 
funções do Governo e crescimento do setor público. Classificação e estrutura das despesas 
governamentais. Alternativas de financiamento dos encargos do Governo. Economia 
Brasileira: O processo de substituição de importações. A crise dos anos 60 e o “Milagre 
Econômico”. Os planos heterodoxos. Plano Real. Mudanças nas relações comerciais do Brasil 
com o exterior. A presença do Estado no desenvolvimento brasileiro. Sistema financeiro 
brasileiro e suas transformações recentes. Transformações no mercado de trabalho e a 
reforma da previdência. Fundamentos de análise de projetos : critérios de avaliação de 
projetos; custos e benefícios privados e sociais; a função de bem- estar social; eficiência 
marginal do investimento e eficiência marginal do capital; desconto e valor presente; ponto de 
nivelamento. Crescimento e Desenvolvimento Econômico: os conceitos de crescimento 
e de desenvolvimento econômico; modelos keynesianos e neoclássicos de 
crescimento.Legislação Geral : Lei Orgânica do Município, Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000: Lei de Responsabilidade Fiscal, Constituição Federal de 1988. 

ENGENHEIRO CIVIL 

Projetos de obras civis: Arquitetônicos. Estruturais (concreto, aço e madeira). Fundações. 
Instalações elétricas, hidrossanitárias. Projetos complementares: Elevadores. Ventilação-
exaustão. Ar condicionado. Telefonia. Informática. Prevenção contra incêndio. Especificação de 
materiais e serviços. Programação de obras: Orçamento e composição de custos unitários, 
parciais e totais: levantamento de quantidades. Planejamento e cronograma físico-financeiro: 
PERT-COM; MS-PROJECT. Acompanhamento de obras; Construção: Organização do canteiro 
de obras: execução de fundações (sapatas, estacas e tubulões). Alvenaria.  Estruturas e 
concreto. Aço e madeira. Coberturas e impermeabilização. Esquadrias. Pisos e revestimentos. 
Pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade, telefonia e informática); Fiscalização: 
Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.). Controle de 
materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, 
vidro etc.). Controle de execução de obras e serviços; Noções de irrigação e drenagem, de 
hidráulica, de hidrologia e solos. Legislação e Engenharia legal; Licitações e 
contratos:Legislação específica para obras de engenharia civil; Vistoria e elaboração de 
pareceres; Princípios de planejamento e de orçamento público; Elaboração de orçamentos; 
Noções de segurança do trabalho; Consumo per-capita de água, fatores que afetam o 
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consumo, variações. Projeções de consumo de água: projeções de população, distribuição 
demográfica; Captação de água subterrânea, captação em fontes de afloramento de água e 
captação de águas superficiais; Estações de bombeamento, adutoras, estação de tratamento 
de água potável, processos de tratamento de água, reservação, subadução, rede de 
distribuição, ramais prediais, micro e macromedição, perdas; Manutenção preventiva e 
corretiva nos serviços de água e esgoto; Controle de qualidade de materiais; Hidráulica básica 
para sistemas de abastecimento de água; Esgotamento Sanitário – sistema de coleta de águas 
residuárias: ramais prediais, redes coletoras, coletores-tronco, interceptores, estações 
elevatórias, emissários, estação de tratamento, tratamentos preliminar, primário, secundário e 
terciário, disposição final das águas residuarias; Reuso; Estação de condicionamento de lodo 
de esgoto sanitário Hidráulica básica para sistemas de coleta de esgotos; Prevenção e controle 
de poluição das águas e do meio ambiente; Sistemas de medição aplicados ao saneamento; 
Tarifas de serviços de saneamento; Segurança em serviços de saneamento; Construção e/ou 
fiscalização de obras- tubulações empregadas na construção em sistemas de distribuição de 
água, coleta de esgoto e drenagem; Locação de condutos em planta e perfil; Execução de 
valas; Classificação de material de escavação, reaterro, esgotamento, segurança de pedestre; 
Assentamento de tubulações; Obras de proteção: escoramento, revestimentos anti-corrosão, 
blocos de ancoragem; Reservatórios; Estações de tratamento de água e/ou esgoto; Casa de 
bombas: fundações, poço de sucção, leito filtrante; Montagem de materiais e equipamentos, 
tubulações, conjuntos elevatórios, válvulas e outros equipamentos hidráulicos Quadros 
elétricos, equipamentos de proteção contra incêndios; Organização de canteiros de obras; 
Conserto de vazamentos em canalizações de água e/ou “fugas” em tubulações de esgoto; 
Limpeza e desinfecção de tubulações; Ligações prediais de água e/ou de esgoto; 
Conhecimentos gerais sobre eletrotécnica e mecânica; Controle de materiais de obras; 
Suprimento para operação e manutenção de água e/ou esgoto. 

ENGENHEIRO ELETRICISTA/ ELETROTÉCNICO 

Máquinas elétricas; proteção dos sistemas elétricos; circuitos elétricos; medidas elétricas; 
materiais elétricos-isolantes, condutores, semi-condutores e magnéticos; equipamentos 
elétricos – funcionamento e especificação em Baixa, Alta Tensão. Curto-circuito e componentes 
do sistema elétrico; linhas de transmissão – cálculo elétrico; Subestações; Fluxo de carga; 
Instalações elétricas e prediais; sistemas de controle e servomecanismos; fontes não 
convencionais de energia – eólica e solar.Sistemas trifásicos: sistemas simétricos de carga 
equilibrada, ligações estrela e triângulo, grandezas de fase e de linha. Cargas desequilibradas. 
Sistemas trifásicos com indutâncias mútuas. Potência em sistemas trifásicos. Componentes 
simétricos: Conceitos básicos, aplicação a sistemas trifásicos. Representação de redes por 
diagramas sequenciais. Tratamento de desequilíbrios. Potências de curto-circuito trifásico e 
fase-terra. Análise elétrica de redes: Matrizes primitivas de elementos de rede, matrizes de 
admitâncias nodais e matriz de impedâncias nodais. Redução de redes. Alterações na 
configuração do sistema e seu reflexo nas matrizes de rede. Fluxo de potência: Formulação do 
problema, representação de barras de geração e de carga. Métodos para resolução. Controle 
de fluxo de potência e de tensão nas barras. Modelos para representação da carga: potência, 
corrente e impedância constante. Estudo de defeitos: Transitórios em circuitos R-L, 
Componente unidirecional da corrente de defeito. Modelagem de geradores síncronos e 
motores de indução. Defeitos: trifásico, fase-terra, dupla-fase e dupla-fase terra. Sistemas 
aterrados e sistemas isolados. Dimensionamento de disjuntores. Instalações elétricas de baixa 
tensão. Proteção contra choques elétricos. Dispositivos de manobra e proteção. Planejamento 
da instalação. Dimensionamento de condutores. Proteção contra correntes de sobrecarga. 
Proteção contra correntes de curto-circuito. Compensação reativa. Manutenção de instalações 
elétricas. Microinformática: Conceitos básicos de informática. Conhecimento do sistema 
operacional Windows. Conhecimento sobre os programas Microsoft Office 2003: Word e Excel. 
AutoCAD: Conhecimento sobre o programa AutoCAD.  

ENGENHEIRO DE  TELECOMUNICAÇÕES 

Transformadores e Máquinas elétricas ideais; eletrônica digital; circuitos elétricos; medidas 
usadas em sistemas de telecomunicações e eletrônicos;materiais elétricos aplicados em 
sistemas de telecomunicações e eletrônicos; sistemas digitais; princípios de comunicação; 
sistemas de comunicação digital; comutação telefônica digital; comunicações ópticas e via 
rádio enlaces terrestres; Telefonia fixa e móvel. Sistemas de Telecomunicações e de Potência. 
Microinformática: Conceitos básicos de informática. Conhecimento do sistema operacional 
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Windows. Conhecimento sobre os programas Microsoft Office 2003: Word e Excel. AutoCAD: 
Conhecimento sobre o programa AutoCAD.  

ENGENHEIRO MECÂNICO 

Mecânica - Estática:  Equilíbrio dos corpos rígidos. Análise de estruturas. Esforços em barras, 
vigas, eixos e cabos. Cargas distribuídas. Diagramas de momentos fletores e forças 
cisalhantes. Geometria das áreas. - Mecânica - Dinâmica:  Cinemática das máquinas. Análise 
de esforços em maquinas. Vibrações em máquinas. Resistência dos materiais:  Tensão e 
deformação. Carregamento axial. Torção. Flexão. Carregamento transversal em vigas. Análise 
de tensões e deformações. Projetos de vigas. Deslocamentos em vigas. Elementos de 
máquinas: Critérios de resistência. Projeto estático. Fadiga. Parafusos e uniões aparafusadas. 
Uniões soldadas. Molas. Engrenagens. Correias. Eixos e árvores de transmissão. Mecânica 
dos fluídos:  Estática dos fluídos. Equações básicas para um volume de controle. Análise 
diferencial dos movimentos dos fluídos. Escoamento incompressível. Transmissão de calor:  
condução unidimensional em regime permanente. Convecção. Termodinâmica:  Substância 
pura. Trabalho e calor. Primeira lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica. Materiais 
de construção mecânica:  diagrama de equilíbrio ferro-carbono. Diagramas transformação-
tempo-temperatura. Temperabilidade. Tratamentos térmicos e termoquímicos. Aços carbono 
comuns e aços de baixa liga. Materiais resistentes à corrosão e à oxidação. Ferros fundidos.  
Tecnologia mecânica:  Fundição. Conformação mecânica. Usinagem. Soldagem. Ensaios de 
materiais-destrutivos e não destrutivos. Inspeção dos equipamentos – técnicas de inspeção. 
Máquinas hidráulicas:  Propriedades dos fluídos. Escoamento de fluídos em tubulações. 
Classificação e características de bombas. Turbombas, classificação, características e 
componentes. Seleção e especificação de bombas. Desempenho da bomba centrífuga-curvas 
características. Testes, instalação, operação e manutenção de bombas. Instalações de 
bombeamento. Manutenção:  Manutenção Industrial. As diferentes formas de manutenção. 
Gerência e Planejamento de manutenção – PERT – caminho crítico, nivelamento de mão de 
obra. Eletrotécnica:  conceitos básicos de eletrotécnica. Motores de corrente alternada 
polifásicos e monofásicos. Transformadores. Lubrificação:  lubrificantes. Princípios básicos de 
lubrificação. Lubrificação de equipamentos e componentes mecânicos. Qualidade e 
administração da produção:  administração de materiais. Formação e controle de estoques. 
Administração, planejamento, programação e controle de projetos. Planejamento para a 
qualidade. 

FARMACÊUTICO 

Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização na 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 Profissional.  
Gerenciamento e organização de farmácia; almoxarifado; avaliação da área física e condições 
adequadas de armazenamento; Controle de estoque de materiais e medicamentos; 
Padronização de itens de consumo. Conceitos: Sistema Único de Saúde, Vigilância Sanitária, 
Vigilância Epidemiológica e Assistência Farmacêutica; Política de Medicamentos; Farmacologia 
Básica e Clínica; Legislação farmacêutica e ética profissional. Farmacologia; Farmacocinética; 
Controle de Estoque de medicamentos; Homeopatia; Fitoterapia; Legislação Sanitária e 
Farmacêutica; Administração e economia farmacêutica; Boas Práticas de Fabricação e 
Controle de Produtos Farmacêuticos. 

FISCAL DE OBRAS 

Trigonometria, Geometria, Fundações e Solos, Drenagem, Materiais e Técnicas de Construção, 
Segurança e higiene das edificações e instalações; sistemas estruturais; instalações hidráulicas 
e sanitárias; instalações eletro-mecânicas; técnicas de contenção de encostas; drenagem nos 
terrenos, encostas, muros de contenção e vias públicas; materiais e técnicas de construção em 
terrenos acidentados e sem estabilidade; Plano Diretor Físico Municipal (Lei nº 3.529/68 e 
alterações subseqüentes); Código de Posturas do Município (Lei nº 3.531/68 e alterações 
subseqüentes) e Código de Edificações (Lei nº 84/93 e alterações subseqüentes); Lei de 
Z.E.I.S. (Lei Complementar nº53/92 e alterações subseqüentes); PPDC – plano preventivo de 
defesa civil; Plano Diretor do Município (Lei Complementar nº311/98); Lei de Ocupação do solo 
(Lei Complementar nº312/98). 
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FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Direito Administrativo:  Conceito de Direito Administrativo. Princípios Informativos do Direito 
Administrativo. Administração Pública: conceito; órgãos e agentes públicos. A atividade 
administrativa. Princípios básicos da Administração Pública e Informativos do regime jurídico-
administrativo. Poderes Administrativos. Atos Administrativos. Conceito, requisitos e atributos. 
Atos vinculados e Atos discricionários. O Poder de Polícia. A invalidação dos atos 
administrativos: anulação e revogação. A organização administrativa brasileira: Administração 
descentralizada. Fundação, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública e Autarquia. 
Serviços Públicos: considerações gerais. Licitação: conceito, finalidade, seus princípios. 
Anulação e revogação; modalidades. Contratos Administrativos: considerações gerais. Domínio 
Público: classificação geral. Considerações gerais. Terras públicas. Terrenos de Marinha. 
Terras devolutas e Ação discriminatória. A responsabilidade civil da Administração. A 
reparação do dano. O controle administrativo, legislativo e judiciário. Mandato de Segurança e 
Ação Popular. Mandato de Segurança Coletivo. Mandato de Injunção. Hábeas data. 
Intervenção na propriedade e no domínio econômico. Considerações gerais. Desapropriação. 
Limitações Administrativas. Servidores públicos. Regime único. Considerações gerais. Direto 
Comercial : Teoria da Empresa. Institutos fundamentais do direito empresarial: atividade 
empresarial, empresário (individual e sociedade empresária) e estabelecimento empresarial. 
Direito societário: teoria geral das sociedades, conceito de sociedade, sociedade simples e 
sociedade empresária, sociedade personificada e sociedade não personificada, sociedade em 
comum e sociedade em conta de participação. Tipos societários incomuns: sociedade em 
nome coletivo, sociedade em comandita simples e sociedade em comandita por ações. 
Sociedade simples, sociedade cooperativa. Sociedade Limitada: constituição, contrato social, 
direitos e deveres dos sócios, administração, deliberações sociais, resolução, dissolução e 
liquidação. Sociedade Anônima: constituição, objeto, capital social e ações, acionistas e 
administração e demais órgãos sociais; dissolução, liquidação e extinção das sociedades 
anônimas, direitos dos acionistas minoritários. Operações de reorganização societária: 
transformação, incorporação, fusão e cisão. Sociedades controladoras, controladas e 
coligadas, subsidiária integral. O poder de controle na sociedade anônima, acordo de 
acionistas, abuso do poder de controle. Desconsideração da personalidade jurídica. Contratos 
no direito empresarial: contratos de troca (compra e venda mercantil, alienação fiduciária em 
garantia, arrendamento mercantil), contratos de colaboração (sociedade, representação 
comercial, comissão mercantil, distribuição, concessão comercial, franquia e faturização). 
Títulos de crédito: princípios, modalidades, características, aceite, aval, protesto. Endosso, letra 
de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata. Cédula de Crédito Bancário e títulos de crédito 
imobiliário. Títulos de financiamento da atividade econômica (notas e cédulas de crédito rural, 
industrial, comercial, à exportação, conhecimento de depósito e warrant, cédula de produto 
rural). Títulos societários (ações, debêntures, bônus de subscrição, partes beneficiárias). 
Recuperação da empresa e Falência. Responsabilidade civil das sociedades em geral e das 
instituições financeiras. Responsabilidade especial dos administradores e dos controladores de 
instituição financeira. Direito Penal:  Dos crimes praticados por servidor público. Peculato. 
Peculato culposo. Concussão. Excesso de Exação. Corrupção passiva. Prevaricação. 
Economia:  Valor e preço. Escassez. Oferta, demanda e equilíbrio. Produtividade marginal dos 
meios de produção. Moeda-inflação. Determinação do nível de renda. Política fiscal e papel do 
governo na economia capitalista. Câmbio. Balança de pagamentos. Agregados 
macroeconômicos. Contas nacionais. Matemática Financeira:  Razões e proporções. Divisão 
proporcional – regras da sociedade – médias. Porcentagem. Juro e desconto simples. Juro 
composto. Desconto composto. Financiamento (sistema Price). Amortização. Investimentos e 
aplicações. Contabilidade:  Princípios e normas brasileiras de contabilidade emanadas pelo 
CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Procedimentos contábeis básicos (segundo o 
método das Partidas Dobradas). Estatística patrimonial e as variações do patrimônio líquido. 
Fatos contábeis. Operações com mercadorias. Avaliação de estoque: PEPS e média móvel. 
Problemas contábeis diversos. Balancetes. Demonstrações contábeis. Relatórios. Análise de 
demonstrações contábeis (introdução). Direito Tributário:  Sistema Constitucional Tributário: O 
Estado e o Poder de tributar. Princípios constitucionais tributários. Limitações ao poder de 
tributar. Competência tributária. Repartição das receitas tributárias. Direito Tributário: conceito, 
princípios básicos, fontes reais e formas de tributação. Vigência, aplicação, interpretação e 
integração da legislação tributária. Obrigação tributária: conceito, espécies, natureza, 
elementos. Fator gerador: conceito, espécie e efeito. Sujeito ativo: competência e capacidade. 
Sujeito passivo: solidariedade, capacidade, domicílio, responsabilidade tributária. Base de 
cálculo e alíquota: conceitos espécies. Crédito tributário: lançamento: conceito, natureza 
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jurídica, modalidade e efeitos. Suspensão, exclusão, extinção do crédito tributário. Garantias e 
privilégios do crédito tributário. Tributos: conceito e classificação. Incidência legal e econômica. 
Não incidência. Imunidade. Isenção. Percussão, repercussão, difusão e absorção. Imposto. 
Taxa. Contribuição de melhoria. Empréstimo compulsório. Contribuições parafiscais. Tributos 
federais, estaduais e municipais: fator gerador, sujeito ativo e passivo. Base de cálculo e 
alíquota. Lançamento. Administração Tributária: fiscalização. Evasão, elisão, sonegação. 
Dívida ativa, certidões negativas. Processo administrativo e judicial tributário: generalidades. 
Espécies. Recursos. Legislação tributária municipal: Código Tributário Municipal (Lei no 
3.750/71 e alterações subseqüentes. Imposto incidente na transição onerosa entre vivos de 
bens e móveis ou de direitos a ele relativos ITBI − Lei no 634/89 e Decreto no 1.070/90). Lei 
Federal no 4.320/64. 

GEÓLOGO 

Conceitos e Dinâmica da Geosfera, Hidrosfera e Atmosfera Para a Análise do Ambiente: 
Geologia regional : Mapeamento geológico. Unidades estratigráficas do município. Aplicação 
na análise ambiental; Cartografia, geoprocessamento e sensoriamento remoto: Conceitos e 
técnicas fundamentais. Aplicação na análise ambiental.Geomorfologia : Conceitos 
fundamentais. Unidades geomorfológicas do município. Aplicação na análise 
ambiental.Geologia estrutural e geotectônica : Conceitos fundamentais. Unidades 
geotectônicas do município. Aplicação na análise ambiental.Geoquímica ambiental: Processos 
supergênicos. Ciclos geoquímicos globais (oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e sílica). 
Comportamento dos elementos-traço (chumbo, mercúrio e arsênio). Aplicação na análise 
ambiental. Ambientes de sedimentação: Morfologia dos depósitos e dinâmica. Fácies 
sedimentares. Principais ambientes atuais de sedimentação do município. Aplicação na análise 
ambiental.Hidrogeologia: Ciclo da água. Dinâmica e descrição de bacias hidrográficas. 
Classificação de aqüíferos. Hidrodinâmica de aqüíferos. Aplicação na análise 
ambiental.Geologia Costeira: Conceitos fundamentais. Processos de formação da Província 
Costeira do município. Aplicação na análise ambiental.Geologia econômica: Principais 
depósitos minerais do município: características e gênese. Principais ocorrências minerais do 
município: características e gênese. Procedimentos de Licenciamento ambiental mineral. 
Aplicação na análise ambiental.Geotécnica e geologia de engenharia: Conceitos fundamentais. 
Mecânica de rocha e solo. Aplicação na análise ambiental.Contaminação Antrópica da 
Geosfera, Hidrosfera e Atmosfera Contaminação do solo e de sedimentos de fundo por 
elementos traço, organoclorados, e microorganismos: Dispersão de poluentes e índices de 
contaminação. Principais técnicas de monitoramento.Contaminação da água superficial e 
subterrânea por elementos traço, organoclorados, e microorganismos: Dispersão de poluentes 
e índices de qualidade de água superficial. Dispersão de poluentes e índices de qualidade de 
água subterrânea. Controle e monitoramento da qualidade da água. Análise de risco à saúde 
humana.Fenômenos locais e globais de contaminação da atmosfera: chuva ácida e efeito 
estufa.Atividades que Geram Impacto Ambiental: Avaliação e Gestão. Extração e 
beneficiamento mineral: minérios, minerais e rochas, solo orgânico e água: Diagnóstico dos 
principais tipos de impacto. Monitoramento da atividade. Medidas de recuperação e mitigação 
do impacto. Obras civis: estradas, barragens e edificações: Diagnóstico dos principais tipos de 
impacto. Monitoramento da atividade. Medidas de recuperação e mitigação do impacto. Postos 
de serviço: emissões atmosféricas, efluentes e potencial de contaminação do solo e da água: 
Diagnóstico dos principais tipos de impacto. Monitoramento da atividade. Medidas de 
recuperação e mitigação do impacto. Destinação e disposição de resíduos sólidos: Diagnóstico 
dos principais tipos de impacto. Monitoramento de aterros sanitários e áreas de disposição 
inadequada de resíduos sólidos. Medidas de recuperação e mitigação do impacto de áreas 
degradas. Sensoriamento Remoto: Características dos dados obtidos por sensoriamento 
remoto (terrestre, aéreo e orbital). Comportamento espectral de alvos. Processamento de 
dados de sensoriamento remoto. Análise espacial e temporal de dados de sensores remotos. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conceitos, princípios, finalidades e objetivos da Educação Física. Condicionamento físico, 
legislação, metodologia,  organização e pedagogia. Fundamentos, regras, equipamentos e 
instalações utilizadas nas diversas modalidades do esporte; Conhecimentos de fisiologia do 
exercício, treinamento desportivo, desenvolvimento motor. Conceitos: anatomia, biometria, 
biomecânica, fisiologia do esforço e socorros de urgência. Legislação relacionada aos esportes. 
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PSICÓLOGO 

Ética profissional. Teorias da personalidade. Psicopatologia. Técnicas psicoterápicas. 
Psicodiagnóstico. Psicoterapia de problemas específicos. SUS: Princípios e Diretrizes. Políticas 
de saúde no Brasil. Psicodiagnóstico. Avaliação Psicológica: Fundamentos da medida 
psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação dos 
resultados. Organizacional: Teorias e tendências no mundo do trabalho. A pesquisa no campo 
da Psicologia do Trabalho e Organizacional. Análise do trabalho. Trabalho, subjetividade e 
saúde psíquica. Condições de trabalho, segurança no trabalho e saúde ocupacional. As 
contribuições teóricas e metodológicas atuais na esfera trabalho-saúde. Rotação de pessoal. 
Absenteísmo. Recrutamento de pessoal: fontes de recrutamento e meios de recrutamento. 
Seleção de pessoal: planejamento, técnicas, avaliação e controle de resultados. Avaliação de 
desempenho: objetivos, métodos, implantação e acompanhamento. Análise de cargos: 
objetivos e métodos. Treinamento: levantamento de necessidades, planejamento, execução e 
avaliação. Poder, controle, participação e liderança nas organizações. Motivação, satisfação e 
envolvimento no trabalho. Comprometimento organizacional, qualidade de vida e cidadania 
organizacional. A comunicação nas organizações: desafios, problemas e perspectivas. Os 
grupos nas organizações: abordagens teóricas, modelos de intervenção, dinâmica de grupo, 
equipes de trabalho. Clima e cultura organizacional.Institucional: Programa Paidéia de Saúde 
da Família e apoio matricial em saúde mental. Reforma Psiquiátrica e organização dos 
serviços: rede de atenção psicossocial. Práticas terapêuticas com família e comunidade. 
Trabalho em equipe de referência. Avaliação psicológica incluindo as vulnerabilidades sociais 
(criança de rua, violências domésticas e sexuais, conflito com a lei e liberdade assistida, 
portadores de HIV, alcoolismo e outras drogas, pacientes psiquiátricos, deficiências físicas 
e mentais). Psicoterapias individuais e de grupo. Acompanhamento Terapêutico.Clínica: 
Utilização das técnicas de avaliação na prática clínica. Técnicas de entrevista. Psicologia do 
desenvolvimento normal e patológico: desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, 
adolescente e adulto. Saúde coletiva: Políticas de saúde mental. Saúde mental e família. 
Saúde mental e trabalho. Equipes de saúde mental. 

 

As legislações municipais podem ser encontradas conforme descrito abaixo:  

http://www.santos.sp.gov.br/planejamento/planodir/p d_leg.php  

Lei Municipal 3529/68 
Lei Complementar nº 53/92 
Lei Complementar 311/98 
Lei Complementar 312/98 
 

https://www.egov.santos.sp.gov.br/legis/  

Lei Orgânica do Município 
Lei Complementar nº 84/93 consolidada até dezembro/2005 e alterações posteriores dispostas 
nas leis complementares abaixo: 
  Lei Complementar nº 632/2007 
  Lei Complementar nº 684/2010 
  Lei Complementar nº 686/2010 
Lei Municipal nº 634/89 
Lei Municipal  3531/68 consolidada até outubro/2006 e alterações  posteriores dispostas nas 
leis complementares abaixo: 

Lei Complementar nº 582/2006 
Lei Complementar nº 611/2007 
Lei Complementar nº 617/2007 
Lei Complementar nº 649/2009 
Lei Complementar nº 652/2009 
Lei Complementar nº 672/2010 
Lei Complementar nº 683/2010 
Lei Complementar nº 685/2010 
Lei Complementar nº 691/2010 
Lei Complementar nº 696/2010 
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http://www.santos.sp.gov.br/financas2/ctm_2011.pdf 
Lei Municipal nº 3750/71 
 
Diário Oficial de Santos do dia 1º de abril de 2005  
Decreto nº 1070/90 
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ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS   

 

Obs.: Ler atentamente o Capítulo IX do Edital antes  de proceder ao 
preenchimento deste formulário. 

 

DIGITAR OU DATILOGRAFAR  

Ao Senhor Presidente da Comissão do Concurso Público para preenchimento de vagas 
no cargo de (preencher esse campo) 

Nome: (preencher esse campo)                N.º de inscrição (preencher esse campo) 

 

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

(preencher esse campo) 

Embasamento: 
(preencher esse campo) 

Assinatura: (preencher esse campo) 

Data: (preencher esse campo) 
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ANEXO V - FORMULÁRIO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS 

 

Nome:_______________________________________________Tel: ______________ 

 

Candidato ao cargo de: _______________________________ 

 

R.G. número: _________________________ Inscrição nº ___________ 

 

 

 

Descrição do Título 

 

Quantidade  

 

Pontos Atribuídos 

(uso da Banca) 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

Assinatura do candidato: ___________________________________________ 

 

 

Rubrica:  _____________________________________________ 

 

 

Data: _________________ 

 

 

 

 

 


