Prefeitura Municipal
Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia CEP 18125-000
Fone (011) 4715-5500 C.N.P.J. nº 58.987.629/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Concurso Público nº 01/2010
(Edital de Abertura de Inscrições)

A Prefeitura Municipal de Alumínio faz saber que se encontram abertas inscrições de Concurso Público,
regido pelas Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para preenchimento, mediante contratação,
dos empregos públicos discriminados no Capítulo I – DOS EMPREGOS, sob organização e aplicação da
Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação
VUNESP, conforme Processo Administrativo nº 143/2010 e D.L. 03/2010.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I – DOS EMPREGOS
1. O Concurso Público destina-se ao preenchimento, mediante contratação, dos empregos adiante
relacionados, com vagas existentes e das que vierem a existir dentro do prazo de sua validade.
2. Os empregos, a escolaridade, os requisitos, os vencimentos, os benefícios, a jornada semanal de trabalho
e o número de vagas são os estabelecidos na tabela que segue:

Empregos

Requisitos

Salário

Jornada

Mensal

Semanal

R$

de Trabalho

747,45

40

01

747,45

40

01

Vagas

Ensino Fundamental
Agente Comunitário – Bairro(s): Areia Branca

Completo

(todas as ruas, números pares e impares)

Residir na área de abrangência para
a qual fizer a inscrição

Ensino Fundamental
Agente Comunitário – Bairro(s):
Completo
Alto do Itararé
Residir na área de abrangência para
(todas as ruas, números pares e impares)
a qual fizer a inscrição
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Ensino Fundamental
Agente Comunitário – Bairro(s): Itararé
(todas as ruas, números pares e impares)

Completo
747,45

40

01

747,45

40

01

747,45

40

01

747,45

40

01

747,45

40

01

Residir na área de abrangência para
a qual fizer a inscrição

Ensino Fundamental
Agente Comunitário – Bairro(s): Colibris I, II
Completo
e III (todas as ruas, números pares e impares)
Residir na área de abrangência para
Obs.: O candidato deverá residir em
a qual fizer a inscrição
qualquer bairro acima identificado
Agente Comunitário – Bairro(s): Figueiras I,
II, III, IV, V, VI e VII

Ensino Fundamental

(todas as ruas, números pares e impares)

Completo

Obs.: O candidato deverá residir em

Residir na área de abrangência para

qualquer bairro acima identificado

a qual fizer a inscrição

Ensino Fundamental
Agente Comunitário – Bairro(s): Oncinha

Completo

(todas as ruas, números pares e impares)

Residir na área de abrangência para
a qual fizer a inscrição
Ensino Fundamental
Completo

Agente Comunitário – Bairro(s): Sinidu
Residir na área de abrangência para
(todas as ruas, números pares e impares)
a qual fizer a inscrição
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Ensino Fundamental
Agente Comunitário – Bairro(s): Santa Rita

Completo

(todas as ruas, números pares e impares)

Residir na área de abrangência para

747,45

40

01

747,45

40

01

747,45

40

01

747,45

40

06

2.092,00

40

06

2.920,00

40

02

747,45

40

01

966,83

40

07

1.162,04

40

03

a qual fizer a inscrição

Ensino Fundamental
Agente Comunitário – Bairro(s): Haras Três SiCompleto
nos
Residir na área de abrangência para
(todas as ruas, números pares e impares)
a qual fizer a inscrição

Ensino Fundamental
Agente Comunitário –Bairro(s): Irema

Completo

(todas as ruas, números pares e impares)

Residir na área de abrangência para
a qual fizer a inscrição
Ensino Fundamental

Agente de Controle de Vetor
Completo
Licenciatura plena em Pedagogia e 3 anos
Assistente de Direção de Escola
de efetivo exercício no Magistério
Assistente Social

Nível Superior/ CREAS
Ensino Fundamental

Auxiliar de Consultório Dentário
Completo/ Curso específico
Ensino Médio Completo
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
na modalidade Normal (Magistério)
Ensino Fundamental
Auxiliar de Enfermagem
Completo/ Habilitação específica
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Auxiliar de Farmácia

Ensino Médio Completo

Auxiliar de Serviço Educacional I

Ensino Fundamental Incompleto ou

(Merendeira)

Experiência

Auxiliar de Serviço Educacional II

Ensino Fundamental Incompleto ou

(Servente)

Experiência

1.301,25

40

02

885,12

40

05

747,45

40

07

1.432,75

30

01

913,88

40

01

2.920,00

40

01

2.914,18

30

03

1.301,25

40

02

1.685,00

30

01

Ensino Superior Completo em
Bibliotecário
Biblioteconomia
Ensino Fundamental Incompleto ou
Borracheiro
Experiência
Coordenador do Centro de
Referencia da Assistência Social
(CRAS)

Ensino Superior Completo com experiência
Em Gestão de serviços e benefícios sócio
assistenciais

Ensino Superior Completo/COREN
Enfermeiro

Escriturário

Ensino Médio Completo
Ensino Superior Completo/CRF

Farmacêutico

Fiscal de Rendas

Ensino Fundamental Completo

1.301,25

40

03

Inspetor de Alunos

Ensino Fundamental Completo

826,13

40

05

Lavador e Lubrificador

Ensino Fundamental Incompleto

856,39

40

01
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Ensino Fundamental Incompleto ou
Mecânico(autos)

experiência

Clínico

Ensino Superior Completo/CRM

1.190,78

40

01

3.283,37

20

02

3.283.37

20

01

12

11

966,83

40

01

1.109,07

40

04

1.109,07

40

01

1.109,07

40

06

1.162,04

40

01

1.900,00

40

03

Ensino Superior Completo/CRM/
Ginecologista/Obstetra

Especialização

Ensino Superior Completo/CRM
Médico Plantonista

54,68
(hora/
plantão)

Ensino Médio Completo
Monitor de Biblioteca

Ensino Fundamental Incompleto
Motorista
Habilitação Classe C
Ensino Fundamental Incompleto
Motorista
Habilitação Classe D
Ensino Fundamental Incompleto
Motorista

Habilitação Classe D/ Curso de
Transporte Coletivo

Operador de Máquina Motoniveladora

Habilitação específica/ CNH categoria D
Ensino Superior Completo com

Orientador Educacional

licenciatura plena em Pedagogia e 3 anos
de efetivo exercício no Magistério.
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Ensino Fundamental Incompleto ou
Pedreiro

Experiência

1.109,07

40

01

1.900,00

20

02

Indeterminada

01

Hora/aula

02

1.305,77

30

03

1.305,77

30

05

1.305,77

30

04

Ensino Superior Completo com OAB
e experiência de 01 ano
Procurador Jurídico

de atividade jurídica

Ensino Superior Completo com
licenciatura plena em Ciências
13,99
Professor de Ciências

ou plena em matemática
(hora/aula)

Ensino Superior Completo/graduação
em Educação Artística

13,99

Professor de Educação Artística
(hora/aula)

Ensino Médio Completo na
Professor de Educação Especial

modalidade Normal com especialização
em Educação especial
Ensino Médio Completo na

Professor de Ensino Básico II
modalidade Normal (magistério)

Ensino Médio Completo na
Professor de Ensino Fundamental I
Modalidade Normal (magistério)
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Ensino Médio Completo/Magistério/

9,61

Professor de Ensino de Informática I
Conhecimento em informática

Hora/aula

01

Hora /aula

01

Indeterminada

02

Indeterminada

02

Indeterminada

01

Indeterminada

03

Indeterminada

02

(hora/aula)

Ensino Superior Completo na área
ou Nível Superior Completo+ Curso
de Especialização mínima de 160 horas

13,99

Professor de Ensino de Informática II
em Informática

(hora/aula)

Licenciatura Plena
13,99
Professor de Geografia
(hora/aula)

Licenciatura Plena
13,99
Professor de História
(hora/aula)

Licenciatura Plena
13,99
Professor de Inglês
(hora/aula)

Licenciatura Plena
13,99
Professor de Matemática
(hora/aula)

Ensino Superior Completo/
Licenciatura Plena em
13,99
Professor de Música I

Educação Musical
(hora/aula)
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Licenciatura Plena
13,99
Professor de Português

Hora /aula

03

1.003,16

30

03

1.003,16

30

02

2.920,00

40

01

1.511,55

40

09

826,13

40

02

(hora/aula)

Ensino Médio Completo na
Professor Substituto I
modalidade Normal (magistério)
Ensino Superior em Educação
Professor Substituto II

Ensino Superior Completo/CRP
Psicólogo (CRAS)

Ensino Médio Completo/Curso
Técnico de Enfermagem
específico/ COREN

Ensino Fundamental Incompleto ou
Vigia
Experiência

3. Os vencimentos dos empregos públicos têm como base o mês de dezembro de 2010.
4. O candidato aprovado e contratado pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT deverá
prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Administração, nos termos da legislação pertinente,
podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga
horária semanal de trabalho.
5. As atribuições a serem exercidas pelo candidato contratado serão as pertinentes ao respectivo emprego
público, adiante descritos:
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AGENTE COMUNITARIO

Dentre outras atividades correlatas:
- visitar domicílios periodicamente;
- orientar a comunidade para promoção da saúde;
- promover educação sanitária e ambiental;
- participar de campanhas preventivas;
- incentivar atividades comunitárias;
- promover comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade.

AGENTE CONTROLE VETOR

Dentre outras atividades correlatas:
- visitar domicílios periodicamente;
- orientar a comunidade para promoção da saúde;
- rastrear focos de doenças específicas;
- promover educação sanitária e ambiental;
- participar de campanhas preventivas;
- incentivar atividades comunitárias;
- promover comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade.

ASSISTENTE DE DIREÇÃO DE ESCOLA

Dentre outras atividades correlatas:
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- assistir ao Diretor da escola nas atribuições que lhe são próprias;
- responder pela direção do estabelecimento no horário que lhe for confiado;
- coordenar as atividades relativas à manutenção e conservação da unidade escolar;
- planejar atividades pedagógicas.

ASSISTENTE SOCIAL (CRAS)

Dentre outras atividades correlatas:
- prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e
deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação;
- planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação
profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas
administrativas;
- articular recursos financeiros disponíveis.

AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO

Dentre outras atividades correlatas:
- agendar consultas;
- auxiliar o dentista nos procedimentos, na limpeza dos utensílios, seguindo normas de higiene, segurança
e qualidade.

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Dentre outras atividades correlatas:
- cuidar de bebês, crianças, jovens, a partir de objetivos estabelecidos pelos responsáveis diretos, zelando
pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa
assistida.
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AUXILIAR ENFERMAGEM

Dentre outras atividades correlatas:
- prestar assistência ao paciente, zelando pelo seu conforto e bem estar;
- administrar medicamentos;
- fazer curativos;
- aplicar injeções conforme prescrição médica;
- organizar o ambiente de trabalho;
- dar continuidade aos plantões;
- trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de segurança;
- realizar registros e elaborar relatórios técnicos.

AUXILIAR FARMACIA
Dentre outras atividades correlatas:
- registrar entrada e saída de medicamentos;
- prestar serviços tais como: troca de medicamentos;
- controlar o abastecimento de medicamentos, efetuar inventário de medicamentos para reposição.

AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL I
Dentre outras atividades correlatas:
- organizar e supervisionar serviços de cozinha, executando cardápios e elaborando o pré-preparo, o
preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de higiene e padrões de qualidade dos
alimentos.
AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL II
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Dentre outras atividades correlatas:
- executar serviços de limpeza, nas edificações municipais;
- trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

BIBLIOTECARIO
Dentre outras atividades correlatas:
- disponibilizar informação em qualquer suporte;
- gerenciar unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além
de redes e sistemas de informação;
- tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais;
- disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento;
- desenvolver estudos e pesquisas;
- realizar difusão cultural;
- desenvolver ações educativas.
BORRACHEIRO
Dentre outras atividades correlatas:
- realizar manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneu e alinhamento;
- controlar vida útil e utilização do pneu;
- trocar e consertar pneus a frio e a quente;
- reparar câmara de ar e balancear conjunto de roda e pneu
- trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
Dentre outras atividades correlatas:
- prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e
deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação;
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- planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais;
- orientar e monitorar ações em desenvolvimento relacionadas à economia doméstica, alimentação e
saúde;
- desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis.

ENFERMEIRO
Dentre outras atividades correlatas:
Prestar assistência ao paciente em postos de saúde, pronto atendimento e em domicílio, realizando
consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações;
- coordenar e auditar serviços de enfermagem;
- programar ações para a promoção da saúde junto à comunidade.

ESCRITURARIO
Dentre outras atividades correlatas:
- executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças;
- atender fornecedores e munícipes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços;
- tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

FARMACÊUTICO
Dentre outras atividades correlatas:

- realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento,
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais,
cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos;
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- participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos;
- orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos.
FISCAL DE RENDAS
Dentre outras atividades correlatas:
- fiscalizar o cumprimento da legislação tributária;
- constituir o crédito tributário mediante lançamento;
controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades;
- analisar e tomar decisões sobre processos administrativo-fiscais;
- controlar a circulação de bens, mercadorias e serviços;
- atender e orientar contribuintes e, ainda, planejar, coordenar e dirigir órgãos da administração tributária.

INSPETOR DE ALUNOS
Dentre outras atividades correlatas:

- cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola;
inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar;
- orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários;
- ouvir reclamações e analisar fatos;
- prestar apoio às atividades acadêmicas;
- controlar as atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos, fiscalizando espaços de
recreação, definindo limites nas atividades livres;
- organizar ambiente escolar
LAVADOR E LUBRIFICADOR
Dentre outras atividades correlatas:

- lavar veículos, lubrifica maquinas, conservando ferramentas e materiais para lubrificação, seguindo
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
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MECÂNICO (AUTOS)
Dentre outras atividades correlatas:

-elaborar e realizar planos de manutenção de motores, sistemas e partes de veículos automotores;
- substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos;
- trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de
preservação do meio ambiente.

CLÍNICO
Dentre outras atividades correlatas:

- realizar consultas e atendimentos médicos, tratando pacientes;
- implementar ações de prevenção de doenças.
GINECOLOGISTA / OBSTETRA
Dentre outras atividades correlatas:

-realizar consultas e atendimentos médicos; tratando pacientes e implementando ações de prevenção de
doenças;
- assistir as gestantes durante o pré-natal e pós parto.
MEDICO PLANTONISTA
Dentre outras atividades correlatas:
- realizar consultas e atendimentos médicos emergenciais nas respectivas unidades de saúde.

MONITOR DE BIBLIOTECA
Dentre outras atividades correlatas:
- atuar na disseminação da informação e executar atividades especializadas e administrativas relacionadas
à rotina de unidades ou centros de documentação ou informação, quer no atendimento ao usuário, quer na
administração do acervo, ou na manutenção de bancos de dados
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- participar da gestão administrativa, elaboração e realização de projetos de extensão cultural;
- colaborar no controle e na conservação de equipamentos.

MOTORISTA E MOTORISTA TRANSPORTE COLETIVO
Dentre outras atividades correlatas:

- dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas e cargas;
- realizar verificações e manutenções básicas do veículo;
- utilizar equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa;
- trabalhar seguindo normas de segurança e outras atividades correlatas.

OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA
Dentre outras atividades correlatas:
- planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas e as operar;
- remover solo e material orgânico "bota-fora", drenar solos e executar construção de aterros;
- realizar acabamento em pavimentos e cravar estacas.
ORIENTADOR EDUCACIONAL
Dentre outras atividades correlatas:
- implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas
modalidades de ensino presencial, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e
aprendizagem;
- viabilizar o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e
projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a
ela vinculadas.

PEDREIRO
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Dentre outras atividades correlatas:
- organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria;
- aplicar revestimentos e contrapisos;
-trabalhar

seguindo

as

normas

e

preservação

do

meio

ambiente.

PROCURADOR JURÍDICO
Dentre outras atividades correlatas:

- representar a administração pública na esfera judicial;
- prestar consultoria e assessoramento jurídico à administração pública;
- exercer o controle interno da legalidade dos atos da administração;
- zelar pelo patrimônio e interesse público, tais como, meio ambiente, consumidor e outros;
- integrar comissões processantes;
- gerir recursos humanos e materiais da procuradoria.

PROFESSORES DE: CIÊNCIAS / EDUCAÇÃO ARTÍSTICA / MATEMÁTICA / PORTUGUÊS /
GEOGRAFIA / HISTÓRIA

Dentre outras atividades correlatas:
- promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes curriculares: língua
portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, educação artística, educação física e línguas
estrangeiras modernas, de 5ª a 8ª série do ensino fundamental;
- planejar cursos, aulas e atividades escolares;
- avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados;
- registrar práticas escolares de caráter pedagógico;
- desenvolver atividades de estudo;
- participar das atividades educacionais e comunitárias da escola.
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Dentre outras atividades correlatas:
- Realizar o atendimento educacional especializado na educação de alunos com necessidades educativas
especiais ensinando-os a ler e escrever em português e em braile, calcular, expressar, resolver problemas
e as atividades da vida diária, desenvolver habilidades, atitudes e valores;
- desenvolver atividades funcionais e programas de estimulação essencial e de educação de jovens e
adultos, avaliando as necessidades educacionais dos alunos;
- realizar atividades como: planejar, avaliar, elaborar materiais, pesquisar e divulgar conhecimentos da
área.

PROFESSOR ENSINO BASICO II / PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
Dentre outras atividades correlatas:

- ministrar aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação às ciências) nas cinco primeiras
séries do ensino fundamental;
- preparar aulas;
- efetuar registros burocráticos e pedagógicos;
- participar na elaboração do projeto pedagógico;
- planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais;
- atuar em reuniões administrativas e pedagógicas;
- participar de eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.

PROFESSOR DE INFORMATICA I
Dentre outras atividades correlatas:
- lecionar computação, orientar alunos, planejar e implementar atividades pedagógicas;
- avaliar desempenho dos alunos nas séries iniciais do ensino fundamental;
- preparar aulas;
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- efetuar registros burocráticos e pedagógicos;
- participar da elaboração do projeto pedagógico;
- planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais.
- atuar em reuniões administrativas e pedagógicas;
- participar de eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.

PROFESSOR DE INFORMÁTICA II
Dentre outras atividades correlatas:
- lecionar computação, orientar alunos, planejar e implementar atividades pedagógicas;
- avaliar desempenho dos alunos, de 5ª a 8ª series do ensino fundamental, preparar aulas, efetuar registros
burocráticos e pedagógicos;
- participar na elaboração do projeto pedagógico;
- planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais;
- atuar em reuniões administrativas e pedagógicas;
- participar de eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.

PROFESSOR DE INGLÊS
Dentre outras atividades correlatas:

- ministram aulas, no ensino da língua estrangeira;
- orientar alunos;
- realizar atividades pedagógico-administrativas,
- preparar aulas;
- efetuar registros burocráticos e pedagógicos;
- participar na elaboração do projeto pedagógico;
- planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais;
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- atuar em reuniões administrativas e pedagógicas;
- participar de eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.

PROFESSOR DE MUSICA I
Dentre outras atividades correlatas:

- atuar no ensino fundamental, nas áreas de artes;
- divulgar conhecimentos específicos em artes, dentro da especialidade musical;
- exercer e assessorar atividades artísticas e pedagógicas, preparando aulas;
- efetuar registros burocráticos e pedagógicos;
- participar na elaboração do projeto pedagógico;
- planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais;
- atuar em reuniões administrativas e pedagógicas;
- participar de eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.

PROFESSOR SUBSTITUTO I E PROFESSOR SUBSTITUTO II
Dentre outras atividades correlatas:
- Substituir o professor nos seus impedimentos, promover suporte didático-pedagógico e atividades de
reforço escolar.
PSICÓLOGO (CRAS)
Dentre outras atividades correlatas:

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos,
com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação;
- diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e
questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura;
- investigar os fatores inconscientes do comportamento individual em grupo.
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Dentre outras atividades correlatas:
- desempenhar atividades técnicas de enfermagem, prestar assistência ao paciente zelando pelo seu
conforto e bem estar;
- administrar medicamentos e desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma
adequada o paciente e o instrumental;
- organizar ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões;
trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de segurança;
- realizar registros e elaborar relatórios técnicos;
- desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde da família.

VIGIA
Dentre outras atividades correlatas:

Fiscalização e guarda do patrimônio público, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas
dependências, para evitar incêndios, furtos, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades.

II – DAS INSCRIÇÕES

1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 31 de janeiro de 2011 às 16 horas de 28.02.2011
exclusivamente pela internet – site www.vunesp.com.br.
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1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do
prazo estabelecido.
2. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
3. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as condições para provimento do emprego público e
entregar, na data da contratação, uma fotografia 3x4 cm, além da comprovação de:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiro;
b) ter no mínimo 18 anos completos na data da contratação;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) estar com o CPF regularizado;
h) possuir os requisitos exigidos para as atividades do emprego público;
i) não registrar antecedentes criminais;
j) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego público, comprovada em
avaliação médica.
3.1. Não será permitida, em hipótese alguma, troca do emprego público pretendido após a efetivação da
inscrição.
3.2. O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) emprego público, cujo horário e data das provas da
1ª fase/fase única coincidirem, será considerado ausente naquele em que não comparecer, sendo
considerado eliminado do Concurso Público no respectivo emprego público.
3.3. Em atendimento a Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, o candidato ao emprego de Agente
Comunitário deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer à vaga em um das áreas descritas no “I”, 2. Do
presente Edital, mais especificamente na mesma área do local de sua residência.
4. O correspondente pagamento da importância do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado, em
dinheiro ou em cheque, em qualquer agência bancária.

- Ensino Fundamental Incompleto ou Completo: R$ 30,00 (trinta reais);
- Ensino Médio Completo: R$ 40,00 (quarenta reais);
- Ensino Médio para os empregos de Professores: R$ 50,00 (sessenta reais);
- Ensino Superior para os empregos de Professores: R$ 60,00 (sessenta reais);
- Ensino Superior: R$ 70,00 (setenta reais), para os demais cargos.
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4.1. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou efetuado pagamento a menor do valor da taxa de
inscrição, a inscrição do candidato será automaticamente cancelada.
4.2. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, facsímile, transferência, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou
fora do período de inscrição (28.02.2011) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital.
O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de
inscrição.
4.3. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.
4.4. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da
inscrição, até a data limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário.
4.5. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site www.vunesp.com.br, na
página do Concurso Público, a partir de 03 dias úteis após o encerramento do período de inscrições. Caso
seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, para
verificar o ocorrido.
4.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade pagamento
do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de
inscrição.
6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à
Prefeitura Municipal de Alumínio o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com
dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3. deste
Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação quando da contratação, sob pena de exclusão do candidato
do Concurso Público.
8.1. Não deverá ser enviada à Fundação VUNESP qualquer cópia de documento de identidade, exceto para
solicitação da isenção da taxa de inscrição.
9. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site www.vunesp.com.br e
pelo Disque VUNESP.
10. Para inscrever-se, o candidato deverá:
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a) acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição (das 10 horas de 31 de janeiro de
2011 às 16 horas de 28 de fevereiro de 2011);
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o correspondente pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a
data limite para encerramento das inscrições (28 de fevereiro de 2011)
11. Às 16 horas (horário de Brasília) de 28 de fevereiro de 2011, a ficha de inscrição e o boleto bancário
não estarão mais disponibilizadas no site.
11.1. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não efetivação da inscrição.
11.2. A Fundação VUNESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição pela internet não recebida
por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
12. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar sua inscrição por meio de serviços
públicos, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza postos (locais públicos para
acesso à internet), em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse
programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
12.1. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadastro e apresentar o RG nos próprios Postos do
Acessa SP em um dos endereços disponíveis no site www.acessasaopaulo.sp.gov.br.
13. O candidato que necessitar de condições especiais, inclusive prova braile, prova ampliada, etc., deverá,
no período das inscrições, encaminhar, por SEDEX, à Fundação VUNESP, ou entregar pessoalmente, na
Fundação VUNESP, solicitação contendo nome completo, RG, CPF, telefone e os recursos necessários
para a realização das provas, indicando, no envelope, o Concurso Público para Prefeitura Municipal de
Alumínio.
13.1. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não
terá a sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
13.2. O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização das provas ficará sujeito, por parte
da Prefeitura Municipal de Alumínio e da Fundação VUNESP, à análise e razoabilidade do solicitado.
13.3. Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo, será considerada, conforme o caso, a data da
postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – ou a data do protocolo firmado
pela Fundação VUNESP.
13.4. O candidato com deficiência deverá observar ainda o Capítulo III – DA PARTICIPAÇÃO DE
CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA.
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14. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, o candidato terá direito à redução de 50%
(cinquenta por cento) do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMULATIVAMENTE
atenda aos seguintes requisitos:
a) seja estudante regularmente matriculado em uma das séries do ensino fundamental ou médio, curso prévestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; e
b) perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou esteja desempregado.
15. O candidato que preencher, CUMULATIVAMENTE, as condições estabelecidas nas alíneas “a” e
“b”, do subitem 14. deste Edital, poderá solicitar a redução do pagamento da taxa de inscrição obedecendo
aos seguintes procedimentos:
15.1. acessar, no período das 10 horas de 31 de janeiro de 2011 às 23h59min de 01 de fevereiro de 2011,
o “link” próprio da página do Concurso, no site www.vunesp.com.br;
15.2. preencher total e corretamente o requerimento de solicitação de redução de taxa de inscrição com os
dados solicitados;
15.3. transmitir os dados, imprimir o requerimento, assinar e encaminhar, até 02 de fevereiro de 2011, por
SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), para a Fundação VUNESP , indicando no envelope “Ref:
Redução do valor de inscrição – Concurso da Prefeitura Municipal de Alumínio – Nome do candidato e
código do cargo”, os seguintes documentos comprobatórios:
a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou privada, comprovando a sua
condição estudantil; ou
a1) carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por instituição de ensino pública ou
privada ou por entidade de representação estudantil; e
b) comprovante de renda especificando perceber remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos;
ou
b1) declaração, por escrito, da condição de desempregado, que será disponibilizado, no período das 10
horas de 31 de janeiro de 2011 às 23h59min de 01 de fevereiro de 2011, no “link” próprio da página do
Concurso, no site www.vunesp.com.br).
15.4. Os documentos comprobatórios citados nas alíneas “a”, “a1”, “b” e “b1” do subitem 15.3., deste
Edital, deverão ser enviados em cópia simples.
15.5. Não serão considerados documentos que forem encaminhados por outro meio que não o estabelecido
no subitem 15.3. deste Edital.
15.6. O candidato deverá, a partir das 10 horas de 17 de fevereiro de 2011, acessar o site
www.vunesp.com.br, para verificar o resultado da solicitação pleiteada.
15.7. O candidato que tiver a solicitação deferida deverá acessar novamente o “link” próprio na página do
Concurso, no site www.vunesp.com.br, digitar o número do seu CPF, imprimir o boleto bancário e pagar o
valor da taxa de inscrição reduzida, até às 16 horas de 28 de fevereiro de 2011.
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15.8. O candidato que tiver a solicitação indeferida poderá acessar novamente o “link” próprio na página do
Concurso, no site www.vunesp.com.br, digitar o número do seu CPF, imprimir o boleto bancário e pagar o
valor da taxa de inscrição plena, até às 16 horas de 28 de fevereiro de 2011.
15.9. O candidato poderá protocolar recurso contra o indeferimento do pedido de redução no período de 18
a 21 de fevereiro de 2011, pelo site www.vunesp.com.br, no “link“ do Concurso da Prefeitura de
Alumínio, seguindo as instruções ali contidas.
15.10. O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa,
reduzida ou plena, conforme o caso, não terá sua inscrição efetivada.
15.11. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou admissão do candidato, desde que seja
verificada falsidade de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos ou o não atendimento a
todos os requisitos fixados neste Edital.
15.12. O candidato que preencher a ficha de inscrição com dados incorretos ou que fizer qualquer
declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital,
terá cancelada sua inscrição, tendo, como consequência, a anulação de todos os atos dela decorrentes,
mesmo que aprovado na prova e exames e que o fato seja constatado posteriormente.

III – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do emprego público, especificadas
no Capítulo I, deste Edital, são compatíveis com a deficiência de que é portador.
2. O candidato deverá estar enquadrado nos parâmetros definidos no art. 4º e incisos do Decreto nº
3.298/99, que regulamenta a Lei Federal nº 7853/89, para concorrer como portador de deficiência.
3. O candidato portador de deficiência participará do certame em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que tange ao conteúdo, avaliação e critérios de aprovação das provas, data, horário e local de
aplicação, e à nota mínima exigida, nos termos do Decreto nº 3.298/99, que regulamenta a Lei Federal nº
7853/89.
4. O candidato portador de deficiência, conforme art. 4º do Decreto nº 3.298/99, deverá especificar, na ficha
de inscrição, o tipo de deficiência de que apresenta.
4.1. O candidato deverá, ainda, até 01 de março de 2011, encaminhar, por SEDEX, à Fundação VUNESP
– Ref.: Concurso Público – Prefeitura Municipal de Alumínio – São Paulo, ou entregar pessoalmente, nos
dias úteis das 9 às 16 horas, na Fundação VUNESP, a seguinte documentação:
4.1.1. requerimento com a sua qualificação completa , bem como especificação do Concurso Público para o
qual está inscrito, o emprego público para o qual está concorrendo e a necessidade ou não de prova ou de
condições especiais para a realização da(s) prova(s); e
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4.1.2. laudo médico com validade de 1 (um) ano que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a
provável causa da deficiência.
4.2. O candidato que não atender ao solicitado no item 4, deste Capítulo, não será considerado portador de
deficiência, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, e ou não terá sua prova especial
preparada, seja qual for o motivo alegado.
4.3. Para efeito do prazo estipulado no subitem 4.1, deste Capítulo, será considerada a data de postagem
fixada pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) ou a data de protocolo firmado pela Fundação
VUNESP.
5. Os candidatos classificados constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados
pelo Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Alumínio, para perícia médica, com a
finalidade de avaliação quanto à configuração da deficiência, conforme art. 4º do Decreto nº 3.298/99, e a
compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência declarada.
6. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a
deficiência declarada (declarado não portador de deficiência pelo órgão de saúde encarregado da realização
da perícia), passando a figurar somente na Lista Geral e será excluído do Concurso Público o candidato que
tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do emprego público.
7. Após a contratação do candidato portador de deficiência, essa não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação do emprego público e aposentadoria por invalidez.
8. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato na lista específica de
portadores de deficiência.
9. O laudo médico será valido tal somente para este Concurso .

IV – DAS PROVAS
1- O Concurso Público constará das seguintes provas:

CARGO

PROVA

Auxiliar de Serviço Educacional I (Merendeira)
Borracheiro

1ª Fase

ITENS
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Mecânico (autos)

Prova Objetiva

Motorista Classe C

Língua Portuguesa

10

Motorista Classe D

Matemática

10

Motorista Classe D – transporte coletivo

Conhecimentos Específicos

10

Operador de Máquina Motoniveladora

2ª Fase

Pedreiro

Prova Prática

Auxiliar de Serviço Educacional II (Servente)

Fase única

Lavador

Prova Objetiva

-

Língua Portuguesa

15

Matemática

15

Fase única
Prova Objetiva
Vigia

Língua Portuguesa

10

Matemática

10

Conhecimentos Específicos

10

Agente Comunitário

Fase única

Agente de Controle de Vetor

Prova Objetiva

Auxiliar de Consultório Dentário

Conhecimentos Gerais

30

Fiscal de Rendas

Conhecimentos Específicos

10

Inspetor de Alunos
Fase única
Auxiliar de Enfermagem

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais

20
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Conhecimentos Específicos

20

Fase única
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Prova Objetiva

Técnico de Enfermagem

Conhecimentos Gerais

30

Conhecimentos Específicos

20

Escriturário

Fase única

Auxiliar de Farmácia

Prova Objetiva

Monitor de Biblioteca

Conhecimentos Gerais

Professor de Educação Especial

1ª Fase única

Professor de Ensino de Informática I

Prova Objetiva

50

Conhecimentos Gerais

15

Conhecimentos Pedagógicos &

15

Legislação
Conhecimentos Específicos
2ª Fase
Títulos

Professor Substituto I
Professor Substituto II
Professor de Ensino Básico II

20

Prefeitura Municipal
Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia CEP 18125-000
Fone (011) 4715-5500 C.N.P.J. nº 58.987.629/0001-57

Professor de Ensino Fundamental I

1ª Fase única

Professor de Ciências

Prova Objetiva

Professor de Educação Artística

Conhecimentos Gerais

30

Professor de Ensino de Informática II

Conhecimentos Pedagógicos &

20

Professor de Geografia

Legislação

Professor de História

2ª Fase

Professor de Inglês

Títulos

Professor de Matemática
Professor de Música I
Professor de Português
Assistente Social
Assistente de Direção de Escola
Bibliotecário
Coordenador do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

Fase única

Enfermeiro

Prova Objetiva

Farmacêutico

Conhecimentos Gerais

30

Clínico

Conhecimentos Específicos

30

Ginecologista/Obstetra
Médico Plantonista
Orientador Educacional

Fase única
Procurador Jurídico

Prova Objetiva
Língua Portuguesa

10

Conhecimentos Específicos

90
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Fase única
Prova Objetiva
Psicólogo (CRAS)

Conhecimentos Gerais

30

Conhecimentos Específicos

30

2. A prova objetiva, para todos os empregos públicos, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar
o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do emprego público.
2.1. A prova objetiva terá duração de 3 horas, exceto para o cargo de Procurador Jurídico, terá duração de 5
horas, será composta de questões de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada uma, de acordo com
o conteúdo programático constante do Anexo I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
3. A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento e as
habilidades do candidato por meio de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no
exercício do emprego público.
4. A prova de títulos, de caráter classificatório, visa avaliar a complementação da formação acadêmica.
V - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Alumínio.
1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na cidade de Alumínio, a Fundação VUNESP
poderá aplicá-las em municípios vizinhos.
2. O candidato somente poderá realizar as provas na data, horário, sala, turma e local constantes do Edital
de Convocação a ser publicado no Jornal Oficial de Alumínio ou outro que venha a substituí-lo, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
3. Não será admitido na sala ou no local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o seu início.
4. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do
candidato, nem aplicação da prova fora do local, sala, turma, data e horário preestabelecidos.
5. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
6. A prova objetiva será aplicada de acordo com o cronograma adiante, devendo o candidato observar,
total e atentamente, os itens anteriores deste Capítulo, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
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DATA

PERÍODO

CARGOS
Inspetor de Alunos
Procurador Jurídico
Professor de Educação Artística
Professor de Educação Especial
Professor de Ensino Básico II
Professor de Ensino Fundamental I
Professor de Ensino de Informática II

27.03.2011

Manhã

Professor de História
Professor de Matemática
Professor de Música I
Professor de Português
Professor Substituto II
Técnico de Enfermagem

Assistente de Direção de Escola
Assistente Social
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
Bibliotecário
27.03.2011

Tarde

Monitor de Biblioteca
Professor de Inglês
Professor de Ciências
Professor de Geografia
Professor de Informática I
Professor Substituto I
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Psicólogo (CRAS)

Agente de Controle de Vetor
Auxiliar de Serviços Educacional II (Servente)
Borracheiro
Coordenador do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
Enfermeiro
Escriturário
Farmacêutico
03.04.2011

Manhã

Lavador e Lubrificador
Mecânico
Clínico
Ginecologista/Obstetra
Médico Plantonista
Orientador Educacional
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Agente Comunitário
Auxiliar de Consultório Dentário
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Farmácia
03.04.2011

Tarde

Auxiliar de Serviço Educacional I (Merendeira)
Fiscal de Rendas
Motorista Classe C
Motorista Classe D
Motorista Classe D/Transporte Coletivo
Operador de Máquina Motoniveladora
Pedreiro
Vigia

7. A confirmação da data e horário e informação sobre o local e sala para a realização da prova deverão ser
acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Jornal de Alumínio ou
outro que venha a substituí-lo não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
8. Nos 5 dias que antecederem a data prevista para a prova objetiva e redação (quando for o caso), o
candidato poderá ainda:
- consultar o site www.vunesp.com.br; ou
- contatar o Disque VUNESP, em dias úteis, das 8 horas às 20 horas.
9.1. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar do Edital de
Convocação, esse deverá entrar em contato com a Fundação VUNESP, para verificar o ocorrido.
10. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação,
com antecedência mínima de 60 minutos, munido de:
a) caneta azul ou preta, lápis preto e borracha; e
b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão
ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira
Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de
Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.
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10.1. Somente será admitido na sala ou local de prova o candidato que apresentar um dos documentos
discriminados na alínea “b” deste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
10.2. O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” deste item, não fará a prova,
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso.
10.3. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, boletim de
ocorrência ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de
ordem pública ou privada.
11. Caso o nome do candidato não constar do Edital de Convocação, esse poderá participar,
condicionalmente, do Concurso e realizar a prova se entregar o respectivo comprovante de pagamento da
taxa de inscrição, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, datar e
assinar, no dia da prova, formulário específico.
11.1.1. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação
da regularidade da referida inscrição.
11.1.2. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos
todos os atos dela decorrentes.
12. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos
sobre sua aplicação.
13. Em caso de necessidade de amamentação durante as provas, e tão somente nesse caso, a candidata
deverá levar um acompanhante, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável pela
guarda da criança.
13.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal.
13.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração das provas da candidata.
14. Excetuada a situação prevista no item 13 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer
acompanhante nas dependências do local de realização das provas, podendo ocasionar inclusive a não
participação do(a) candidato(a) no Concurso.
15. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da prova, deverá
solicitar formulário específico para tal finalidade, que deverá ser datado e assinado pelo candidato e
entregue ao fiscal.
15.1. O candidato que não atender aos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as
consequências advindas de sua omissão.
16. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação no
local em que estiver prestando as provas.
17. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento, por
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de provas.
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18. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, a
verificação e a conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, para a realização das provas.
19. Durante as provas, não serão permitidas qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais,
impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não fornecido pela Fundação
VUNESP, uso de telefone celular, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
19.1. O telefone celular, durante a aplicação das provas, deverá permanecer desligado, se for o caso poderá
ser solicitado a retirada da bateria.

DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
20. Antes do início da aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do candidato, sendo que,
na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo
predeterminado, por três vezes.
20.1. A autenticação digital ou assinatura do candidato visa atender ao disposto no item 3 do Capítulo X DA POSSE.
21. No ato da realização da prova, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de questões.
21.1. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
21.2. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento
válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue, no final da prova, ao fiscal de sala, juntamente com
o caderno de questões.
22. O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com caneta azul ou preta, bem
como assinar no campo apropriado.
22.1. O candidato que tenha solicitado à Fundação VUNESP fiscal transcritor deverá indicar os alvéolos a
serem preenchidos pelo fiscal designado para tal finalidade.
23. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
24. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de
acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
25. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o
candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas.
26. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova depois de transcorrido o tempo de
50% da duração da prova objetiva, levando consigo somente o material fornecido para conferência da prova
objetiva realizada.
27. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado, no site da Fundação VUNESP, a partir
das 10 horas do 1º dia útil subsequente ao da aplicação.
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DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
28. Serão convocados oportunamente para realizarem as provas práticas os candidatos
aprovados/habilitados na prova objetiva e que constem entre os melhores classificados, conforme tabela
adiante:

EMPREGOS

CONVOCADOS

Auxiliar de Serviço Educacional (Merendeira)

20 primeiros classificados na prova objetiva

Borracheiro

10 primeiros classificados na prova objetiva

Mecânico (Autos)

10 primeiros classificados na prova objetiva

Motorista Classe C

40 primeiros classificados na prova objetiva

Motorista Classe D

10 primeiros classificados na prova objetiva

Motorista Classe D

60 primeiros classificados na prova objetiva

Operador de Máquina Motoniveladora

10 primeiros classificados na prova objetiva

28.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados.
28.1.1. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 28 deste Capítulo (não convocados
para a prova prática), serão eliminados do Concurso Público.
29. A convocação acontecerá oportunamente em turmas, e o local, data e horários serão preestabelecidos no
ato da convocação, por meio da publicação no Jornal Diário de Alumínio ou outro que venha a substituí-lo
e disponibilizado no site da Fundação VUNESP no endereço www.vunesp.com.br.
30. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, constante do Edital de Convocação,
com antecedência mínima de 60 minutos, do horário estabelecido para seu início, não sendo admitidos
retardatários, sob pretexto algum.
31. Somente será admitido ao local da prova o candidato que estiver munido de:
a) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão
ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira
Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de
Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.
b) Vestimentas apropriadas para as atividades a serem desempenhadas, e se for o caso, com os
equipamentos utilizados na sua área de atuação para a utilização na prova prática.
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c) Para os empregos públicos de Motoristas e Operadores de Máquinas, deverão apresentar original da
CNH - Carteira Nacional de Habilitação, dentro do prazo de validade, não plastificada e em perfeito estado
de conservação (não dilacerada). Se a CNH constar “restrição para o exercício das atividades
remuneradas”, o candidato deverá, obrigatoriamente, assinar formulário declarando ciência de que, no
momento da posse, a CNH deverá estar livre de tal restrição.
32. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do responsável
pela aplicação.
33. O candidato, ao terminar a prova, deverá entregar ao aplicador todo o seu material de exame.
34. O candidato deverá, também, observar atentamente os termos constantes no item 3 do Capítulo VI –
DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.
DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
35. A prova de títulos será aplicada aos candidatos aos empregos públicos de Professor Substituto I,
Professor de Educação Especial , Professor de Ensino Básico II, Professor de Ensino Fundamental I,
Professor de Ensino de Informática I, Professor Substituto II, Professor de Ciências, Professor de Educação
Artística, Professor de Ensino de Informática II, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de
Inglês, Professor de Matemática, Professor de Música I e Professor de Português
36. Concorrerão à prova de títulos somente os candidatos que tenham obtido, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) de acertos na prova objetiva.
37. A data, horário (s) e o(s) local (is), para a entrega dos títulos, serão divulgados quando da publicação do
resultado da prova objetiva.
38. A entrega e a comprovação dos títulos são de responsabilidade exclusiva do candidato.
39. Serão considerados títulos somente os constantes na tabela de títulos.
40. Somente serão avaliados os títulos obtidos até 27 de março de 2011, data da aplicação da prova
objetiva.
41. Não serão aceitos títulos fora do prazo de entrega estabelecido, nem a complementação, nem a
substituição, a qualquer tempo de títulos já entregues.
42. Os documentos deverão ser entregues em cópias reprográficas, autenticadas ou acompanhadas da
apresentação do original para serem vistadas pelo receptor (os originais serão devolvidos ao candidato).
42.1. Não sendo aceitos protocolos de documentos ou fac-símile.
42.2. Não serão recebidos documentos originais.
43. Os títulos obtidos no exterior deverão ser revalidados por universidades oficiais que mantenham cursos
congêneres, credenciados junto aos órgãos competentes.
43.1.Os títulos obtidos no exterior não passíveis de revalidação deverão ser traduzidos por tradutor oficial
juramentado.
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44. Não serão computados como títulos os cursos que se constituírem em requisito para a inscrição no
Concurso.
45. Os comprovantes de títulos deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome,
cargo/função/emprego e assinatura do responsável, data do documento, carga horária total (no caso de pósgraduação lato sensu), e, no histórico escolar, deverá constar, ainda, o rol das disciplinas com as respectivas
cargas horárias.
46. A pontuação total da prova de títulos estará limitada ao valor máximo de 05 (cinco) pontos,
observando-se os comprovantes, os valores unitário e máximo e a quantidade máxima de cada um.
47. Será permitida a entrega de títulos por procuração, mediante entrega do respectivo mandato com firma
reconhecida e de cópia do documento de identificação do procurador. Deverá ser entregue uma procuração
de cada candidato, que ficará retida.
48.Todos os documentos/títulos entregues, cuja devolução não for solicitada no prazo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da homologação do resultado final do Concurso, serão inutilizados.
49. A solicitação da devolução dos documentos deverá ser feita somente após a publicação da homologação
do Concurso e deverá ser encaminhada por SEDEX ou Aviso de Recebimento – AR, à Fundação VUNESP,
situada na Rua Dona Germaine Burchard, 515, Água Branca/Perdizes, São Paulo – CEP 05002-062,
contendo a especificação do Concurso.
Tabela de Títulos

TÍTULOS

Doutor na área a que concorre

QUANT.

VALOR

MAXIMA

UNITÁRIO

VALOR

COMPROVANTES

Diploma devidamente registrado e reconhecido

1

2,5

2,5

1

1,5

1,5

2

0,5

1,0

pelo MEC ou; ata de defesa ou de
certificado/declaração de conclusão de curso
Mestre na área a que concorre

acompanhados do respectivo histórico escolar e
de certificado/declaração de homologação do
título.

Pós-graduação lato sensu
(Especialização) na área a que
Certificado ou declaração de conclusão de curso,
concorre, com carga horária
acompanhados do respectivo histórico escolar.
mínima de 360 (trezentas e
sessenta) horas.
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50. Será excluído do Concurso o candidato que:
a) não comparecer às provas, ou quaisquer das etapas, conforme convocação oficial, publicada no Jornal
Diário de Alumínio ou outro que venha a substituí-lo, seja qual for o motivo alegado;
b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação;
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alínea “b” do item 10 deste
Capítulo;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de provas sem o acompanhamento de um fiscal;
e) estiver durante a aplicação das provas, fazendo uso de calculadora, relógio com calculadora, agenda
eletrônica ou similar, aparelhos sonoros, BIP, pager, walkman, gravador e/ou qualquer outro tipo de
receptor e emissor de mensagens, e do celular;
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem
como fazendo uso de material não permitido para a realização das provas;
g) lançar meios ilícitos para a realização das provas;
h) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas, fornecido pela Fundação VUNESP;
i) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
j) durante o processo, não atender a qualquer das disposições estabelecidas neste Edital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das
provas.
VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO

1. DA PROVA OBJETIVA
1.1 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e
classificatório.
1.2 A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = Nax100
Tq
Onde:
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova
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1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos e não zerar em
nenhum dos componentes da prova.
1.4. O candidato não habilitado será eliminado do Concurso Público.
1.5. O candidato habilitado e não convocado para as outras fases (quando houver), será considerado
eliminado do Concurso.

2 - DA PROVA PRÁTICA
2.1. A prova prática será avaliada na escala de 0 a 100 pontos.
2.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos.
2.3. O candidato não habilitado na prova prática ou aquele habilitado na prova objetiva, mas não convocado
para a prova prática, será excluído do Concurso Público.

3 - DA PROVA DE TÍTULOS
3.1. Serão considerados títulos somente os constantes na tabela de títulos.
3.2. Cada título será considerado uma única vez.
3.3 A pontuação total da prova de títulos estará limitada ao valor máximo de 05 (cinco) pontos,
observando-se os comprovantes, os valores unitário e máximo e a quantidade máxima de cada um.
3.4. A pontuação alcançada nos títulos será considerada apenas para efeito de classificação.
VII - DA PONTUAÇÂO FINAL

A pontuação final do candidato será:
- para os empregos que possuírem somente prova objetiva: a nota da prova objetiva.
- para os empregos que possuírem prova prática: a somatória das notas objetiva e prática.
- para os empregos que possuírem prova objetiva e prova de títulos: a nota da prova objetiva, acrescida dos
pontos obtidos na prova de títulos.

VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.
2. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de
desempate:
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a). Maior número de acertos em Conhecimentos Específicos (quando houver);
b). Maior número de acertos em Conhecimentos Gerais (quando houver);
c). Maior número de acertos em Conhecimentos Pedagógicos & Legislação (quando houver);
d). Maior número de acertos em Língua Portuguesa (quando houver);
e). Maior número de acertos em Matemática (quando houver);
f). Maior pontuação na Prova Prática (quando houver);
g) Maior pontuação na Prova de Títulos (quando houver).

2.1. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos em cada
cargo.
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos
aprovados) e outra especial (portadores de deficiência aprovados), por cargo.

IX - DOS RECURSOS

1. O prazo para interposição de recurso será de 2 dias úteis, contados do 1º dia útil subsequente à data da
publicação ou do fato que lhe deu origem.
2. O candidato que interpuser recurso contra gabarito e o resultado das diversas etapas do Concurso
Público, deverá utilizar somente o campo próprio para interposição de recursos, no endereço
www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso, e seguir as instruções ali contidas.
2.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na
prova objetiva.
2.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente,
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para
habilitação.
2.3. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
2.4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Jornal Diário de Alumínio ou
outro que venha a substituí-lo e disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
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3. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
4. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será conhecido, bem como
não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às
instruções constantes do “link” Recursos, na página específica do Concurso Público.
5. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail, protocolado pessoalmente ou por qualquer
outro meio, além do previsto neste Capítulo.
6. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
7. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

X – DA POSSE

1. A nomeação, sob égide da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT nos termos da Lei Municipal 03/93
de 28 de janeiro de 1993 , será caracterizada até 15 dias após a convocação para manifestação de interesse
pela vaga e obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as necessidades da
Prefeitura do Município de Alumínio.
2. Por ocasião da nomeação, deverão ser comprovadas, mediante entrega dos devidos documentos,
observados os termos do item 2 do Capítulo XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) ter, na data da nomeação, os requisitos exigidos para o emprego público, previstos na inscrição;
b) firmar declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsão
na Constituição Federal de 1988;
c) outras exigências que a Fundação VUNESP julgar necessárias.
3. A Prefeitura Municipal de Alumínio, no momento do recebimento dos documentos para a nomeação,
afixará 1 (uma) fotografia atualizada 3x4 cm do candidato no Cartão de Autenticação Digital – CAD, e, na
sequência, confirmará o procedimento adotado no dia da realização das provas.
4. O não atendimento à convocação ou a não nomeação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por
escrito de desistência implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer
alegação de direitos futuros.

XI – DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
1 – Participação do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada todos os candidatos a Agente
Comunitário que, aprovados na Fase I – Prova Objetiva, estiverem listados, considerando a pontuação
nesta Fase, em ordem decrescente de pontos, até o número de candidatos a serem chamados por Área de
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Saúde, conforme previsto no Quadro I, 2. (“dos Empregos”) deste Edital, considerando-se a pontuação
obtida, acrescidos de um número a maior, respeitada a ordem de classificação, para o caso de algum
candidato ser considerado inapto na fase II e/ou haver alguma desistência, ficando estes cientes de que
somente serão contratados nestas hipóteses.
2 – O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada tem caráter eliminatório e, portanto, não
classificara os candidatos, apenas indicará aqueles capazes de alcançarem as competências propostas,
excluindo do Concurso aqueles candidatos que não as alcançarem.
3 – O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada terá sua duração (horas/aulas), período de
realização local e desenvolvimento definidos pelo Departamento Municipal de Administração na Saúde
do Município.
4 – O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, será realizado em dias uteis, eventualmente
aos sábados, em horário a ser informado pelo Departamento Municipal de Administração na Saúde do
Município.
5 – O Objetivo geral da Fase II – Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada é capacitar para
desempenharem adequadamente a função de Agente Comunitário, através de métodos de ensino
aprendizagem inovadores, reflexivos e críticos, baseados na aquisição de competências.
5.1 – O Curse Introdutório de Formação Inicial e Continuada constará de aulas expositivas, trabalhos e
teóricos e trabalhos práticos, com coordenação a cargo do Departamento Municipal de Administração na
Saúde do Município.
6 – Da frequência no curso de qualificação básica:
6.1 – A frequência às atividades do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada será aferida,
diariamente, em cada turno, pela Coordenação do Curso.
6.2 – O atraso e/ou a saída antecipada , em cada turno, será considerado como falta no turno, estabelecido,
como limite de tolerância, excepcionalmente, quinze minutos após o inicio das atividades e quinze
minutos antes do fim das atividades.
6.3 – Será eliminado do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada e, conseqüentemente, do
Concurso Público, o candidato que não freqüentar, no mínimo, 75% das horas das atividades e/ou não
satisfizer aos demais requisitos legais, regulamentares e/ou regimentais.
7 – Dos critérios de avaliação do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada :
7.1 – As avaliações do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada constarão de provas teóricas,
ou trabalhos teóricos e/ou trabalhos práticos.
7.2 – O candidato será considerado APTO – Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, se
atender simultaneamente aos seguintes critérios:
7.2.1 – tiver frequência mínima de 75%
7.2.2 – atingir com aproveitamento todas as competências propostas.
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8 – Da eliminação do candidato
8.1 - A eliminação do candidato, durante – Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada,
implicará sua conseqüente eliminação do Concurso Público, independentemente dos resultados obtidos.
8.2 – O candidato que não formalizar a matricula no Curso de Formação Inicial e Continuada, dentro do
prazo fixado, será eliminado do Concurso Publico, devendo ser convocados candidatos em número igual
ao de desistências, obedecida a ordem de classificação.
8.3 – Será também considerado reprovado e, portanto, eliminado do Concurso o Candidato que não
comparecer ao Curso de Qualificação Básica, desde o seu inicio, ou dele se afastar antes do seu final.

9 – Do encerramento do Curso
9.1 – No encerramento do Curso, será fornecido um certificado de conclusão do Curso Introdutório de
Formação Inicial e Continuada, com a freqüência, a carga horária e o período de realização, a todos os
candidatos que tenham atingidos os requisitos constantes deste edital.
9.2 – O certificado acima mencionado deverá ser guardado pelo candidato, pois é comprovante legal para
a contagem desse período como tempo de serviço, conforme especificado em lei.
9.3 – Não será expedido certificado de curso para quaisquer outras finalidades.”

XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3
do Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES.
3. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial
por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.
4. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à
contratação e à preferência na contratação.
5. O prazo de validade deste Concurso Público será 2 (dois) anos, contados da data da sua homologação,
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período.
6. Caberá à Prefeitura Municipal de Alumínio a homologação deste Concurso Público.
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7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser
publicado no Jornal Diário de Alumínio ou outro que venha a substituí-lo.
8. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não
serão objetos de avaliação da prova neste Concurso Público.
9. As informações sobre o presente Concurso Público serão prestadas pela Fundação VUNESP, por meio
do Disque VUNESP, e pela internet, no site www.vunesp.com.br, sendo que após a classificação as
informações serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Alumínio.
10. Em caso de alteração de algum dado cadastral até a emissão da classificação, o candidato deverá
requerer a atualização à Fundação VUNESP, após e durante o prazo de validade deste Certame,
pessoalmente, na Prefeitura do Município de Alumínio.
11. A Prefeitura do Município de Alumínio e a Fundação VUNESP se eximem das despesas decorrentes de
viagens e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de
documentos/objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de provas.
12. A Prefeitura do Município de Alumínio e a Fundação VUNESP 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.
13. A Prefeitura do Município de Alumínio e a Fundação VUNESP não emitirá Declaração de Aprovação
no Concurso Público, sendo a própria publicação no DOE documento hábil para fins de comprovação da
aprovação.
14. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público,
serão publicados, oficialmente, no Jornal Diário de Alumínio ou outro que venha a substituí-lo, sendo de
inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
14.1. Poderá ocorrer divulgação no Jornal Diário de Alumínio ou outro que venha a substituí-lo em releases
sobre o Concurso Público, remetendo todas as informações para o site da Fundação VUNESP
(www.vunesp.com.br), sendo de inteira responsabilidade do candidato, acessar o site, localizar no link
“Concursos em andamento”, clicar “Prefeitura Municipal de Alumínio”, clicar em editais (quando for o
caso), ou em locais de provas (quando for o caso) ou em recursos (quando for o caso) e seguir as instruções
ali contidas.
15. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário
oficial de Brasília.
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16. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Prefeitura Municipal de
Alumínio.
17. Decorridos 90 dias da data da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a
incineração da prova e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso
Público, os registros eletrônicos.
18. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura Municipal de Alumínio,
poderá anular a inscrição, prova ou contratação do candidato, verificadas falsidades de declaração ou
irregularidade no Certame.
19. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.

Informações
Prefeitura Municipal de Alumínio
Endereço: Av. Engenheiro Antonio de Castro Figueirôa, 100 – Santa Luzia – CEP: 18.125-000
Site: www.aluminio.sp.gov.br
Fundação VUNESP
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca – Perdizes – São Paulo - CEP 05002-062
Horário: dias úteis - das 8 às 12horas e das 13h30min às 16horas
Disque VUNESP: fone (11) 3874-6300 - dias úteis - das 8 às 20horas
Site: www.vunesp.com.br
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO – 4.ª SÉRIE

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

MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de
medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. Raciocínio lógico: formas e sequências numéricas.
Resolução de situações-problema.

CONHECIMENTOS
(MERENDEIRA)

ESPECÍFICOS

–

AUXILIAR

DE

SERVIÇO

EDUCACIONAL

I

A importância de uma alimentação saudável: noções básicas de uma alimentação saudável. Noções
básicas sobre higiene e limpeza: noções de higiene, saúde corporal e cuidado pessoal no ambiente de
trabalho. Higiene e limpeza da cozinha, do refeitório e áreas afins. Higiene e limpeza dos utensílios e dos
equipamentos. Higiene dos alimentos; Higiene na manipulação dos alimentos. Segurança no ambiente de
trabalho: segurança individual e coletiva no ambiente de trabalho. Utilização de equipamentos de
proteção individual. Manuseio e segurança no uso de utensílios e equipamentos. Noções básicas de
prevenção de acidentes no trabalho. Etapas do processo de produção de refeições: recebimento, guarda e
segurança dos alimentos. Noções básicas de culinária. Distribuição das refeições.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – BORRACHEIRO
Executar os serviços de manutenção preventiva, conserto, troca, balanceamento e calibragem de pneus.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MECÂNICO (AUTOS)
Executar serviços de manutenção em veículos da linha leve e da linha pesada, localizar reparar defeitos,
troca de peças, montagem, ajustagem e regulagem de motor, câmbio, suspensão, etc., ter conhecimento
básico de parte elétrica, conhecimento das diversas ferramentas de seu trabalho, tais como: alicates,
chaves, martelos, etc, conhecimento dos equipamentos de medição da área de manutenção mecânica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MOTORISTA CLASSE C
Legislação de trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções do CONTRAN (em vigor até a
data de publicação do Edital). Mecânica de veículos. Direção defensiva. Noções em primeiros socorros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MOTORISTA CLASSE D/CLASSE D COLETIVO
Legislação de trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções do CONTRAN (em vigor até a
data de publicação do Edital). Mecânica de veículos. Direção defensiva. Noções em primeiros socorros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA
Operar motoniveladora. Lubrificar pinos e verificar nível de óleo, trocando óleos e filtros. Abastecer
máquinas e motores com água, combustível e lubrificante. Observar regras de trânsito. Observar o
desempenho da máquina através do controle visual dos mostradores, indicadores e peças de trabalho.
Demais questões inerentes ao emprego.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PEDREIRO
Executar serviços de manutenção e pequenas construções de alvenaria, concreto e outros materiais,
assentando pisos cerâmicos, tijolos, azulejos, etc, revestindo paredes, tetos e lajes, bem como, dando
acabamento final exigido pelo trabalho e orientar os ajudantes na preparação do material a ser utilizado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – VIGIA
Proceder à vigilância diurna e noturna nas dependências dos edifícios e áreas próximas, a fim de impedir
incursões não
autorizadas.

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
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CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado
das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
MATEMÁTICA
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal:
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau.
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas:
tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
MS-Windows XP: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2003. MS-Word 2003: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003: estrutura básica das planilhas, conceitos de
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de
páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2003: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE COMUNITÁRIO
Conceito de Saúde. Conceito e estratégias de promoção de saúde. Princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde. Conceito de comunidade e controle social. Ferramentas de trabalho do Agente Comunitário de
Saúde: entrevista e visita domiciliar. Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos.
Conceito de territorialização, de microárea e área de abrangência. Conceito de acolhimento. Conceito de
intersetorialidade. Principais indicadores de saúde. Medidas de saneamento básico. Construção de
diagnóstico de saúde da comunidade. O Agente Comunitário e o acompanhamento da gestante e da
criança. O papel do Agente Comunitário nas ações de controle da dengue. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Estatuto do Idoso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE DE CONTROLE DE VETOR
Dengue: doença. Aedes Aegypti: aspectos biológicos, medidas de controle e profilaxia, combate ao vetor.
Ações do Saneamento Ambiental. Ações integradas de Educação em Saúde, comunicação e mobilização
social. Atribuições e competências do município no combate à dengue. Amparo legal à execução das
ações de campo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Orientação sobre técnicas de higiene bucal. Recepção do paciente: preenchimento de ficha clínica e
organização do arquivo e fichário e controle do movimento financeiro. Revelação e montagem de
radiografias dentárias. Material de uso odontológico: classificação e manipulação. Instrumental
odontológico: identificação, classificação, técnicas de instrumentação. Aspectos éticos do exercício
profissional da ACD. Bases legais e competências. Atribuições da ACD e a sua importância na equipe
odontológica. Moldeiras odontológicas: tipos, seleção e confecção de modelos em gesso. Métodos
preventivos contra a cárie dental e doenças periodontais: técnicas de aplicação. Primeiros socorros.
Cuidados pós-operatórios. Índices epidemiológicos. Consultório odontológico: conservação, manutenção
do equipamento e do ambiente do trabalho. Princípios ergonômicos na clínica odontológica. Odontologia
social e Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS), Programa de Saúde da Família (PSF).
Biosegurança.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Ética profissional: Código de Ética de Enfermagem; lei do exercício profissional. Relações humanas no
trabalho. Fundamentos de enfermagem. Assistência de enfermagem em: clínica médica, clínica cirúrgica,
doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-nascido.
Atendimento de urgência/emergência. Enfermagem em Saúde Pública: saneamento do meio ambiente;
imunizações; doenças de notificação compulsória. Medidas de controle de infecção hospitalar:
esterilização e desinfecção; precauções universais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FISCAL DE RENDAS
Lei Municipal nº 67/93 (Código Tributário do Município de Alumínio), Lei Municipal nº 640/97 (Código
de Posturas do Município de Alumínio) e Código Tributário Fiscalizar Nacional.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – INSPETOR DE ALUNOS
Controle da movimentação dos alunos. Observação de sua conduta: manutenção da ordem e da
observância das normas da escola. Atendimento de alunos em caso de necessidade. Lei Federal n.º 8.069,
de 13.07.90 – Estatuto da Criança e do Adolescente: artigos 1.º a 6.º ; 13; 15 a 18; 53 a 59; 131 a 135.

ENSINO MÉDIO COMPLETO

CONHECIMENTOS GERAIS – AUXILIAR DE FARMÁCIA, ESCRITURÁRIO E MONITOR
DE BIBLIOTECA
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.

MATEMÁTICA
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples.
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de
Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
MS-Windows XP: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2003. MS-Word 2003: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003: estrutura básica das planilhas, conceitos de
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de
páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2003: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
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anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas.
ATUALIDADES
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a
partir do segundo semestre de 2010, divulgados na mídia local e/ou nacional.

CONHECIMENTOS GERAIS – PROFESSOR SUBSTITUTO I, PROFESSOR DE ENSINO
BÁSICO II/PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL, PROFESSOR DE ENSINO DE INFORMÁTICA I .

LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
MATEMÁTICA
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples.
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de
Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

CONHECIMENTOS GERAIS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E PROFESSOR DE
ENSINO DE INFORMÁTICA I
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
MATEMÁTICA
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples.
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
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Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de
Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL, PROFESSOR DE ENSINO DE INFORMÁTICA I .
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento
do educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de ensino. Constituição Federal/88 – arts. 206 a 214.
Lei Federal no 9394, de 20.12.96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal no 8069,
de 13.07.90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Livro I: Título I; Título II: arts 7o a 24 e 53 a 69,
Livro II: Título I; Título II; Título III; Título V – arts. 131 a 140.

CONHECIMENTOS GERAIS – DEMAIS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
MATEMÁTICA
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples.
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de
Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
MS-Windows XP: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2003. MS-Word 2003: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003: estrutura básica das planilhas, conceitos de
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células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de
páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2003: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Objetivos e funções da creche. Organização Administrativa: a direção e o cotidiano da creche. Aspectos
do desenvolvimento da criança (físico, social, cognitivo e afetivo). Cuidados físicos com a criança. O
ambiente físico/afetivo da creche. A relação Auxiliar de desenvolvimento Infantil/criança. Jogos Infantis.

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO – PROFESSOR SUBSTITUTO I
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento
do educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de ensino. Constituição Federal/88 – arts. 206 a 214.
Lei Federal no 9394, de 20.12.96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal no 8069,
de 13.07.90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Livro I: Título I; Título II: arts 7o a 24 e 53 a 69,
Livro II: Título I; Título II; Título III; Título V – arts. 131 a 140.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Política nacional de Educação Especial. Princípios e fundamentos da Educação Especial. Currículo em
Educação Especial. O ensino na Educação Especial: especificidades. Educação Especial: orientação
metodológica.

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO – PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO
II e PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
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interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento
do educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de ensino. Constituição Federal/88 – arts. 206 a 214.
Lei Federal no 9394, de 20.12.96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal no 8069,
de 13.07.90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Livro I: Título I; Título II: arts 7o a 24 e 53 a 69,
Livro II: Título I; Título II; Título III; Título V – arts. 131 a 140.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE ENSINO DE INFORMÁTICA I
Conhecimentos básicos sobre: origem e desenvolvimento da informática. Hardware. Instalação e
manutenção de periféricos: impressora, teclado e mouse. Sistemas operacionais. Redes locais. Instalação,
organização e utilização de programas aplicativos: Word, Excell, PowerPoint, Access.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Participação na programação de enfermagem. Execução de ações assistenciais de enfermagem, exceto as
privativas do Enfermeiro; ações educativas aos usuários dos serviços de saúde; ações de educação
continuada; atendimento de enfermagem em urgências e emergências; atendimento de enfermagem nos
diversos programas de saúde da criança, da mulher, do adolescente, do idoso e da vigilância
epidemiológica. Preparo e esterilização de material, instrumental, ambientes e equipamentos. Controle de
abastecimento e estoque de materiais médico-hospitalares e medicamentos. Participação na orientação e
supervisão do trabalho de enfermagem, em grau auxiliar. Participação na equipe de saúde. Ética
Profissional.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CONHECIMENTOS GERAIS – CLÍNICO E GINECOLOGISTA / OBSTETRA
POLÍTICA DE SAÚDE
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Lei
Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde.
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de
Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e
atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
MS-Windows XP: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2003. MS-Word 2003: estrutura básica dos documentos, edição e
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formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003: estrutura básica das planilhas, conceitos de
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de
páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2003: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas.
ATUALIDADES
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a
partir do segundo semestre de 2010, divulgados na mídia local e/ou nacional.
CONHECIMENTOS GERAIS – DEMAIS EMPREGOS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
MS-Windows XP: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2003. MS-Word 2003: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003: estrutura básica das planilhas, conceitos de
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de
páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2003: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas.
ATUALIDADES
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais, nacionais e internacionais, ocorridos a
partir do segundo semestre de 2010, divulgados na mídia local e/ou nacional.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO – PROFESSOR DE CIÊNCIAS,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE ENSINO DE INFORMÁTICA II,
PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE INGLÊS,
PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR DE MÚSICA I E PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento
do educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de ensino. Constituição Federal/88 – arts. 206 a 214.
Lei Federal no 9394, de 20.12.96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal no 8069,
de 13.07.90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Livro I: Título I; Título II: arts 7o a 24 e 53 a 69,
Livro II: Título I; Título II; Título III; Título V – arts. 131 a 140.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL
O Serviço Social e a interdisciplinaridade e intersetoriedade. Legislação: Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS). Lei de criação dos Conselhos Assistência Social, dos Direitos da Criança e Adolescente,
Saúde e Educação. Política Nacional de Assistência Social, Norma Operacional Básica da Assistência
Social, Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo – SINASE-CONANDA/CONSEAS, Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Estatuto
do Idoso. Política Nacional de Integração da Pessoa com deficiência. O Serviço Social: história,
objetivos, grupos sociais. O papel do assistente social. A prática do Serviço Social: referências teóricopráticas. Políticas de gestão de assistência social: planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com
comunidades. Atendimentos familiar e individual. O Serviço Social no atendimento terapêutico. O
funcionamento municipal de assistência social. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS e Sistema
Único de Assistência Social – SUAS. Código de Ética Profissional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE DE DIREÇÃO DE ESCOLA
Políticas Públicas e Organização da Escola: fescentralização e políticas públicas regionais articuladas.
Dialogicidade, participação e autonomia entre os diferentes segmentos da Unidade Educacional na
construção da qualidade social de educação: a supervisão e a direção no processo. Escola como lócus da
Ação Educativa. Orçamento Participativo. Programas e Projetos Sociais. A Escola como espaço de
educação inclusiva para todos: diversidade sob a perspectiva dos ciclos/tempos de vida: cultural, étnicoracial, gênero, sexual, geração. Necessidades educativas especiais. Fundamentos do currículo: Identidade
da Escola; Comunidade Educativa; Estudo da Realidade Local, Organização do Conhecimento e
Produção Cultural: as Escolas e as diferenças; Projeto Político-Pedagógico; Tempo/ Espaço nas Escolas;
Leitura de Mundo, Letramento e Alfabetização em todas as áreas de conhecimento; Organização da
Escola em Ciclos; Avaliação e Registro; Especificidades da Educação Infantil, da Educação Fundamental,
da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial: cultura infantil, cultura do pré-adolescente,
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cultura do adolescente, do jovem e do adulto; Currículo como construção sócio-histórica e cultural;
Cultura Escolar e Cultura da Escola. Formação: Formação Permanente e o Acompanhamento da Ação
Educativa. Construção Coletiva do Projeto Político-Pedagógico – PPP. Legislação: Diálogo entre o
Pedagógico e o Administrativo. Processo de Globalização Política e Econômica.
LEGISLAÇÃO FEDERAL
Constituição da República Federativa do Brasil – artigos 205 a 214.
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências – arts. 7º a 24; 53 a 69; 86 a 89; 131 a 140.
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
Resolução CNE/CEB nº 01, de 07 de abril de 1999 – Institui as Diretrizes Curriculares para a Educação
Infantil.
Resolução CNE/CEB nº 02, de 07 de abril de 1998 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental.
Resolução CNE/CEB nº 1, de 05 de julho de 2000 – Estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação de Jovens e Adultos.
Resolução CNE/CEB nº 02, de 11 de setembro de 2001 – Institui Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica.
Resolução nº 3 – CNE-CEB, de 03 de agosto de 2005 – Define normas nacionais para a ampliação do
Ensino Fundamental para 9 (nove) anos de duração.
Lei nº 10.172/2001- Institui o Plano Nacional de Educação
Lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006 - Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9394 de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a
duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos
de idade.
Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006 – Regulamenta o artº 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências. (Institui o FUNDEB)

LEGISLAÇÃO ESTADUAL
Deliberação CEE nº 09, de 30 de julho de 1997 – Institui no Sistema de Ensino no Estado de São Paulo o
regime de Progressão Continuada no Ensino Fundamental.
Indicação CEE nº 08, de 30 de julho de 1997 – Progressão Continuada.
Indicação CEE nº 22, de 17 de dezembro de 1997 – Avaliação e Progressão Continuada.
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Lei Municipal 711/2002 – institui o Plano de Carreira e Empregos do Magistério Público de Alumínio.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – BIBLIOTECÁRIO
Fundamentos das Ciências da Informação: Pesquisa: conceitos; abordagens quantitativas e qualitativas;
pesquisa bibliográfica. Ciência da Informação: contexto na sociedade atual; Informação: conceitos e
tipologias; Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia: conceitos básicos; Bibliotecas Especializadas:
sua posição no contexto brasileiro e perspectivas de desenvolvimento. Organização e Tratamento da
Informação: Controle bibliográfico dos registros do conhecimento; Representação descritiva e temática:
políticas, etapas, padrões, princípios, processos e produtos. Recursos e Serviços de Informação:
Documentos técnico-científicos: planejamento, elaboração e normalização; Documentos eletrônicos:
produção, armazenamento, conservação e disseminação. Ética e privacidade dos dados; Tecnologias da
informação; redes de informação eletrônicas e não eletrônicas; serviços de provisão e acesso; comércio
eletrônico; Serviço de Informação em unidades especializadas de informação; processo de referência;
interação usuário X bibliotecário; a entrevista
de referência; as funções do bibliotecário de referência; educação de usuários; Informação especializada
em Ciência e Tecnologia: geração, comunicação e uso de informações em ciência e tecnologia, através de
canais formais e informais; fontes de informação: tipos, características e aplicabilidade. Gestão de
Sistemas de Informação: Administração: conceitos e funções; Administração de recursos humanos,
financeiros e
materiais; Gestão de recursos informacionais: organização dos suportes de informação; organização,
preservação, controle e segurança do ambiente da unidade de informação; Gestão de serviços
informacionais: fluxos e processos de trabalho; controle e avaliação de serviços de informação;
informatização em unidades de informação; Estudo de comunidades e de usuários como base para o
desenvolvimento de sistemas de informação. Pesquisa e desenvolvimento de coleções: políticas e
processos de pesquisa; Marketing em sistemas de informação: plano de marketing. Demais
conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA
ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS)
Políticas de gestão de assistência social pública: planejamento, plano, programas e projetos.
Conhecimento da Política de Assistência Social – PNAS, da NOB/RH: Norma Operacional Básica em
Recursos Humanos, NOB/SUAS: Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social.
Políticas Públicas e demais conhecimentos correlatos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO
Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem. Exercício de enfermagem: código de ética dos
profissionais de enfermagem. Legislação profissional – COREN. Programa Nacional de Imunização:
considerações gerais. Calendário de vacinação para o Estado de São Paulo. Vacinação contra as doenças
imunopreviníveis. Cadeia de frio. Meios de desinfecção e esterilização. Administração aplicada à
enfermagem: administração em enfermagem. Supervisão em enfermagem. Enfermagem em prontosocorro: considerações gerais sobre pronto atendimento: a) definição de urgência e emergência; b)
prioridade no tratamento; c) princípios para um atendimento de urgência e emergência. Assistência de
enfermagem nas urgências: a) do aparelho respiratório; b) do aparelho digestivo; c) do aparelho
cardiovascular; d) do aparelho locomotor e esquelético; e) do sistema nervoso; f) ginecológicas e
obstétricas; g) dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; h) psiquiátricas; i) do aparelho urinário.
Atenção básica à saúde: atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno,
alimentação, doenças diarréicas e doenças respiratórias). Atenção à saúde da mulher (pré–natal, parto,
puerpério, prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar). Atenção à saúde do adulto
(hipertensão arterial ediabetes mellitus). Assistência de enfermagem em queimaduras. Assistência de
enfermagem em intoxicações exógenas (alimentares, medicamentosas, envenenamentos). Assistência de
enfermagem em picadas de insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas).
Assistência de pacientes: posicionamento e mobilização.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FARMACÊUTICO
Farmácia Ambulatorial e Hospitalar: seleção de medicamentos; aquisição, produção, controle e
conservação de medicamentos; armazenamento: boas práticas de armazenamento de medicamentos;
distribuição de medicamentos e controle de consumo; logística de abastecimento da farmácia: ponto de
requisição, estoque mínimo e estoque máximo; informação sobre medicamentos; comissões hospitalares;
informática aplicada à farmácia. Farmacologia Geral: princípios gerais de farmacocinética; princípios
gerais de farmacodinâmica; interações de medicamentos; efeitos adversos. Farmacotécnica: definição e
objetivos da farmacotécnica; conceitos básicos em farmacotécnica; classificação dos medicamentos; vias
de administração; conservação, dispensação e acondicionamento de medicamentos; pesos e medidas;
formas farmacêuticas; fórmulas farmacêuticas; preparação de soluções não estéreis; preparação de
soluções estéreis (inclusive NPP e QT). Controle de Qualidade: fundamentos teóricos. Conceitos: atenção
farmacêutica; assistência farmacêutica; medicamentos genéricos; medicamentos similares; medicamentos
análogos; medicamentos essenciais; RENAME; comissão de farmácia e terapêutica; comissão de controle
de infecção hospitalar; farmacoeconomia; farmacovigilância.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CLÍNICO
Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular; insuficiência
cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio e pericárdio;
hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas; diagnóstico diferencial de dor torácica;
alterações eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta. Doenças Pulmonares: avaliação e tratamento do
paciente com doença respiratória; doença intersticial e infiltrativa; doenças pulmonares obstrutivas;
doenças da pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome da apnéia do sono e doenças pulmonares
ambiental e ocupacional. Doenças Renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal;
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distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doenças glomerular; vascular renal; insufi-ciência renal aguda e
crônica; desordens não glomerulares. Doenças Gastroinstestinais: avaliação e tratamento das principais
manifestações clínicas das doenças gastrointestinais; doenças do esôfago; do estômago e duodeno; doença
inflamatória intestinal; neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e
Sistema Bilear: avaliação laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; insuficiência
hepática; cirrose e suas complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do fígado;
doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e
trombose); avaliação e tratamento das anemias; avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do
Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens do metabolismo dos lípides. Doenças
Endocrinológicas: doenças da tireóide; diabetes mellito; hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças
Músculo-esqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática;
artrite reumatóide; Lúpus eritematoso sistêmico; espondiloartropatias; síndrome do anticorpofosfolípide; esclerose sistêmica; osteoratrites; gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças
Ósseas e do Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da paratireóide e distúrbios do cálcio. Doenças
Infecciosas. Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico; desordens da
consciência; demência e distúrbios de memória; doenças cerébrovasculares; cefaléias; avaliação das
síncopes; miastenia gravis; doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva;
distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e
tratamento inicial do paciente em choque; imobilizações e cuidados no local do acidente; atendimento
inicial ao paciente traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas; anafilaxia e
reações alérgicas agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das síndromes
coronárias agudas; diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência respiratória
aguda; hemorragias digestivas; anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos. Principais
Problemas Médicos relacionados aos Idosos. Rastreamento de Doenças Cardiovasculares e do Câncer.
Prevenção do Câncer. Exame Periódico de Saúde. Promoção da Saúde: controle da obesidade, tabagismo
e vacinação. Preenchimento de receitas médicas. Código de Ética Médica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Anatomia dos órgãos fenitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia mestrual e
sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Mestrual. Climatério. Puberdade fisiológica e
patológica. Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções mestruais. Doenças
sexualmente transmissíveis. Citogenética. Dismenorréial. Tensão pré-mestrual. Dispotopias genitais.
Processos inflamatórios dos genitais feminos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher.
Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e melignas.
Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e
da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica.
Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital.
Algias pélvicas. Disfunões sexuais. Leucorréias estados hiperandrogêncios. Estados hiperprolactínicos.
Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização.
Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do
Feto. Modificações gerais e locia sdo organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal.
Bacia obstétrica. Relações Útero-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagóstico. Assistência prénatal.
Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto.
Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do
parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças
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intercorrentes no ciclo grávido-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez. Placenta prévia.
Deslocamento prematuro de plancenta. Rotura uterina. Patologias do sistema amniótico.gravidez
prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e
complicações de parto.Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e
fetais. Aspectos Médicos-legais em toco-ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade
prinatal. Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas.
Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar.
Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática
obstétrica. Código de Ética médica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO PLANTONISTA
Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular; insuficiência
cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio e pericárdio;
hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas; diagnóstico diferencial de dor torácica;
alterações eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta. Doenças Pulmonares: avaliação e tratamento do
paciente com doença respiratória; doença intersticial e infiltrativa; doenças pulmonares obstrutivas;
doenças da pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome da apnéia do sono e doenças pulmonares
ambiental e ocupacional. Doenças Renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal;
distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doenças glomerular; vascular renal; insuficiência renal aguda e
crônica; desordens não glomerulares. Doenças Gastroinstestinais: avaliação e tratamento das principais
manifestações clínicas das doenças gastrointestinais; doenças do esôfago; do estômago e duodeno; doença
inflamatória intestinal; neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e
Sistema Bilear: avaliação laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; insuficiência
hepática; cirrose e suas complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do fígado;
doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e
trombose); avaliação e tratamento das anemias; avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do
Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens do metabolismo dos lípides. Doenças
Endocrinológicas: doenças da tireóide; diabetes mellito; hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças
Musculoesqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática;
artrite reumatóide; Lúpus eritematoso sistêmico; espondiloartropatias; síndrome do anticorpofosfolípide; esclerose sistêmica; osteoratrites; gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças
Ósseas e do Metabolismo Ósseo: osteoporose; doenças da paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças
Infecciosas. Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico; desordens da
consciência; demência e distúrbios de memória; doenças cerébrovasculares; cefaléias; avaliação das
síncopes; miastenia gravis; doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva;
distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e
tratamento inicial do paciente em choque; imobilizações e cuidados no local do acidente; atendimento
inicial ao paciente traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas; anafilaxia e
reações alérgicas agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das síndromes
coronárias agudas; diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência respiratória
aguda; hemorragias digestivas; anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos. Principais
Problemas Médicos relacionados aos Idosos. Rastreamento de Doenças Cardiovasculares e do Câncer.
Prevenção do Câncer. Exame Periódico de Saúde. Promoção da Saúde: controle da obesidade, tabagismo
e vacinação. Preenchimento de receitas médicas. Código de Ética Médica.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ORIENTADOR EDUCACIONAL
Conhecimentos de Legislação: Constituição Federal da República 1988 - Da Educação, da Cultura e
do Desporto (e alterações posteriores); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB
9.394/1996 (Ensino Médio e Educação Profissional) (e alterações posteriores); Lei nº 8069/1990 Estatuto da Criança e Adolescente - ECA (e alterações posteriores); Regimento Comum das ETECs do
CEETEPS – 2006; Deliberação CEE 11/1996 - Dispõe sobre o pedido de reconsideração e recursos
referentes aos resultados finais de avaliação de alunos; Resolução CNE/CEB 003/1998 - Institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; Parecer CEE 105/1998 - Adequação do Ensino
Médio nas U.E.s do Centro Paula Souza; Resolução CNE/CEB 004/1999 - Instituir as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico; Indicação CEE 008/2000 Diretrizes para Implementação da Educação Profissional de Técnico no Sistema de Ensino do Estado de
São Paulo; Decreto Federal 5.154/2004 - Revoga o Decreto 2.208/97 - Regulamenta o 2º parágrafo do
art. 36 e os artigos 39 a 41 da Lei nº 9394; Parecer CNE/CEB 39/2004 - Aplicação do Decreto
5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de Nível Médio e no Ensino Médio; Resolução CNE/CEB
001/2005 - Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e para a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio; Deliberação CEE 059/2006 - Estabelece condições especiais de
atividades escolares de aprendizagem e avaliação para discentes cujo estado de saúde as recomende.
Conhecimentos Pedagógicos: Princípios de orientação educacional e vocacional; Tipologia em
orientação vocacional; Técnicas diagnósticas em orientação educacional e vocacional; Estratégias de
solução de problemas em orientação educacional e vocacional; Psicologia do adolescente e da juventude;
Teorias pedagógicas sobre indisciplina escolar; Dificuldades de aprendizagem; Avaliação do processo de
ensino e aprendizagem; A família contemporânea; Relações interpessoais; Relações escola e família;
Lazer e educação; Ética profissional; Projeto político pedagógico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROCURADOR JURÍDICO
Direito Constitucional: Constituição: conceito e conteúdo, leis constitucionais, complementares e
ordinárias. Estado Federal: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios.
Descentralização e cooperação administrativa na federação brasileira: territórios federais, regiões de
desenvolvimento, regiões metropolitanas. Posição do Município na Federação Brasileira, criação e
organização dos Municípios. Autonomia municipal: as leis orgânicas municipais. Intervenção nos
Municípios. Separação dos poderes, delegação. Poder Legislativo: composição e atribuições. Processo
legislativo. Poder Executivo: composição e atribuições. Poder Judiciário: composição e atribuições.
Direitos e garantias individuais, remédios constitucionais: “habeas corpus”, mandado de segurança, ação
popular, direito de petição. Controle de constitucionalidade das leis, sistemas, controle jurisdicional,
efeitos. Inconstitucionalidade das leis: declaração e não cumprimento de leis inconstitucionais. Eficácia,
aplicação, interpretação e integração das normas constitucionais, leis complementares à Constituição, a
injunção. Princípios e normas referentes à Administração direta e indireta. Regime jurídico dos servidores
públicos civis. Princípios constitucionais do orçamento. Bases e valores da ordem econômica e financeira.
Política urbana: bases constitucionais do direito urbanístico. Da Ordem Social. Constituição Federal de
1998 – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. – Dos Direitos Políticos. Direito Civil: Lei,
espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, interpretação, efeitos,
solução de conflitos intertemporais e espaciais de normas jurídicas. Das pessoas: conceito, espécies,
capacidade, domicílio. Fatos Jurídicos. Ato jurídico: noção, modalidades, formas extrínsecas,
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pressupostos da validade, defeitos, vícios, nulidades. Ato ilícito. Negócio jurídico. Prescrição e
decadência. Bens: das diferentes classes de bens. Da posse e sua classificação: aquisição, efeitos, perda e
proteção possessória. Da propriedade em geral: propriedade imóvel, formas de aquisição e perda;
condomínio em edificações. Direito do autor: noções gerais, direitos morais e patrimoniais, domínio
público, relações do Estado com o Direito do Autor. Dos direitos reais sobre coisas alheias: disposições
gerais, servidões, usufruto, penhor, hipoteca. Dos direitos de vizinhança, uso nocivo da propriedade. Dos
registros públicos. Das obrigações: conceito, estrutura, classificação e modalidades. Efeitos, extinção e
inexecução das obrigações. Dos contratos: disposições gerais. Dos contratos bilaterais, da evicção. Das
várias espécies de contratos: da compra e venda, da locação, do depósito. Enriquecimento sem causa. Da
responsabilidade civil do particular. Direito material ambiental. Direito do consumidor: princípios
fundamentais da Lei n.º 8.078/90, conceitos, indenização por dano material e moral. Do Direito de
Família: casamento. Efeitos jurídicos. Regime dos bens entre os cônjuges. Dissolução da sociedade
conjugal. Relações de parentesco. Tutela, curatela. Ausência. União estável. Do Direito das Sucessões:
Sucessão em geral. Sucessão legítima. Sucessão testamentária. Inventário e partilha. Herança jacente.
Estatuto da Criança e do Adolescente. Direito Processual Civil: Princípios constitucionais do Processo
Civil. Princípios gerais do Processo Civil. O Processo Civil nos sistemas de controle da
constitucionalidade. Ação direta. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Ações civis
constitucionais. Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária: distinção. Competência: conceito,
espécies, critérios determinativos. Conflitos de competência. Formação, suspensão e extinção do
processo. Atos processuais: classificação, forma, prazo, tempo e lugar. Procedimento ordinário.
Procedimento sumário e especial. Petição inicial, resposta do réu, revelia, intervenção de terceiros,
litisconsórcio e assistência. Dos procedimentos especiais. Das Ações reivindicatórias e possessórias. Da
Ação de Nunciação de Obra Nova. Dos Embargos de Terceiros, usucapião. Antecipação da tutela de
mérito. Julgamento conforme o estado do processo. Provas: noções gerais, sistema, classificação,
espécies. Audiência. Sentença e coisa julgada. Recursos: noções gerais, sistema, espécies. Execução:
partes, competência, requisitos, liquidação de sentença. Das diversas espécies de execução, embargos do
devedor, execução contra a Fazenda Pública. Exceção de pré-executividade. Intervenção. Do Processo
cautelar. Mandado de Segurança (individual e coletivo). Mandado de Injunção. Hábeas data. Tutela
antecipada nas ações coletivas. Ação popular. Ação Civil Pública. Ação Monitória. Ação Declaratória
Incidental. Execução Fiscal. – Lei n.º 6.830/80. Ação de Consignação em Pagamento. Ação de Despejo.
Ação de desapropriação. Procedimentos especiais de proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à
criança e ao adolescente. Processos nos tribunais. Uniformização de jurisprudência. Declaração de
inconstitucionalidade. Ação rescisória. Arbitragem. Ação Direta de Inconstitucionalidade. A Fazenda
Pública no Processo Civil. Prazos. Prerrogativas. Direito Administrativo: Princípios constitucionais do
Direito Administrativo. Controle interno e externo da Administração Pública (Tribunal de Contas e
Judiciário). Administração Pública: conceito, órgão da administração; hierarquia. Administração Indireta:
conceito, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações. Controle da administração
indireta. Serviço Público: conceito, classificação, formas de prestação. Atos administrativos: noção,
elementos, atributos, espécies. Atos administrativos: validade e invalidade, anulação e revogação,
controle jurisdicional dos atos administrativos. Atos administrativos: discricionariedade e vinculação,
desvio de poder. Procedimento administrativo: conceito, princípios, requisitos, objetivos e fases. Poder de
polícia. Licitação: natureza jurídica, finalidades. Licitação: dispensa e inexigibilidade. Contratos
administrativos: conceito, peculiaridades, espécies. Bens públicos: regime jurídico e classificação. Bens
públicos: formas de utilização, concessão, permissão e autorização de uso; alienação. Agentes públicos.
Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e deveres. Cargo, emprego e função: normas
constitucionais, provimento, vacância. Responsabilidade dos agentes públicos: civil, administrativa e
criminal. Processo administrativo disciplinar. Desapropriação: noção, desapropriação por utilidade
pública, necessidade pública, interesse social. Limitações administrativas. Função social da propriedade.
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Responsabilidade civil do estado, responsabilidade dos agentes públicos. Meio ambiente e proteção
ambiental. Proteção de mananciais. Tutela. Direito Urbanístico, Lei Lehmann (Lei Federal nº 6.766, de 19
de dezembro de 1.979). Improbidade Administrativa: Lei Federal nº 8.429/92. Lei Orgânica do Município
de Alumínio. Direito Tributário: Definição e conteúdo do direito tributário, noção de tributo e suas
espécies. O imposto, a taxa e a contribuição de melhoria; outras contribuições. Fontes do direito
tributário, fontes primárias: a Constituição, leis complementares, tratados e convenções internacionais,
resoluções do Senado, leis ordinárias, leis delegadas, decretos-leis; fontes secundárias: decretos
regulamentares, as normas complementares a que se refere o artigo 100 do Código Tributário Nacional. O
Sistema Constitucional Tributário Brasileiro, princípios constitucionais tributários, competências
tributárias, discriminação das receitas tributárias, limitações constitucionais ao poder de tributar. Vigência
e aplicação da legislação tributária no tempo e no espaço. Interpretação e integração da legislação
tributária. O fato gerador da obrigação tributária. Obrigação tributária principal e acessória, hipótese de
incidência e fato imponível. Capacidade tributária. Sujeito ativo da obrigação tributária, parafiscalidade.
Sujeito passivo da obrigação tributária, direto e indireto. Responsabilidade pelo tributo e responsabilidade
por infrações. Denúncia espontânea. Imunidade e isenção tributária, anistia. O crédito tributário,
constituição do crédito tributário; lançamento, definição, modalidade e efeitos do lançamento; suspensão
do crédito tributário, modalidades; extinção do crédito tributário, modalidades; exclusão do crédito
tributário. Garantias e privilégios do crédito tributário. Preferências e cobrança em falência;
responsabilidade dos sócios em sociedade por quotas de responsabilidade limitada; alienação de bens em
fraude à Fazenda Pública. Dívida ativa, inscrição do crédito tributário, requisitos legais dos termos de
inscrição, presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e substituições de certidão de dívida
ativa. Infrações e sanções tributárias. Conceito e natureza jurídica do ilícito tributário e dos crimes
tributários. Tutela tributária: procedimento administrativo tributário e processo judicial tributário. A
execução fiscal. Mandado de segurança, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito
tributário, ação de consignação em pagamento, ação declaratória de inexistência de relação jurídicotributária. Ação cautelar fiscal. Tributos municipais. Direito do Trabalho: Relação de Trabalho. Natureza
jurídica. Caracterização. Sujeitos da relação de emprego: empregado, empregador, autônomos, avulsos,
temporários. Sucessão de empregadores. Contrato de Trabalho: definição. Diferenças entre contrato de
trabalho e locação de serviços, empreitada, representação comercial, mandato, parceria. Espécies e
efeitos. Alteração. Término. Remuneração. Conceito. Distinção entre remuneração e salário. Repousos.
Férias. Sindicatos. Condições de registro e funcionamento. Atividades e prerrogativas. A Fazenda Pública
perante a Justiça do Trabalho. Prerrogativas. Seguridade Social. Conceitos fundamentais. Princípios.
Direito Penal: Código Penal (com as alterações legais até o último dia de inscrição) – Dos Crimes contra
a Administração Pública; Dos Crimes contra a Administração da Justiça; Dos Crimes contra a Fé Pública;
Dos Crimes praticados por particular contra a Administração em geral; Dos Crimes contra a
Incolumidade Pública; Da Aplicação da Lei Penal; Do Crime; Da Imputabilidade; Do Concurso de
Pessoas; Das Penas; Da Extinção da Punibilidade. Direito Processual Penal: Código de Processo Penal
(com as alterações legais até o último dia de inscrição) – Do Inquérito Policial; Da Ação Penal; Da Ação
Civil; Da Competência; Das Questões e Processos Incidentes; Da Prova; Da Prisão e da Liberdade
Provisória; Das Citações e Intimações; Da Sentença; Do Processo Comum; Dos Processos Especiais; Das
Nulidades e dos Recursos em Geral; Do Habeas Corpus e seu Processo; Da Execução. Decreto-lei nº 201,
de 27/02/67 – Responsabilidade dos Prefeitos e dos Vereadores. Lei nº 4.898, de 09/12/65 – Processo de
Responsabilidade Administrativa Civil e Criminal, contra Autoridades que, no exercício das funções,
cometerem abusos (abuso de autoridade). Lei nº 8.072, de 25/07/90 – Crimes Hediondos. Lei Orgânica do
Município de Alumínio – Regimento Interno da Câmara Municipal de Alumínio.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO – PROFESSOR SUBSTITUTO II
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no
trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a
orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento
do educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de ensino. Constituição Federal/88 – arts. 206 a 214.
Lei Federal no 9394, de 20.12.96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal no 8069,
de 13.07.90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Livro I: Título I; Título II: arts 7o a 24 e 53 a 69,
Livro II: Título I; Título II; Título III; Título V – arts. 131 a 140.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE CIÊNCIAS
O conhecimento científico: evolução histórica. Ensino de Ciências: evolução e contextualização na
sociedade brasileira; o ensino de Ciências e as questões sociais: ambiente, saúde, orientação sexual, ética
e pluralidade cultural. Relação entre os seres vivos e o ambiente: o homem e a sua ação sobre o ambiente;
princípios básicos que regem as funções vitais dos seres vivos; relação entre estruturas e funções dos
sistemas e suas adaptações ao meio; caracterização dos grandes grupos animais e vegetais. O corpo
humano como um todo em equilíbrio: saúde e orientação sexual, desequilíbrios: endemias, drogas,
desnutrição. Continuidade das espécies: evolução; reprodução, hereditariedade. Fundamentos teóricos da
Química: conceitos, leis, relações e princípios básicos; interações e transformações químicas.
Fundamentos teóricos da Física: conceitos, leis, relações e princípios básicos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Artes Cênicas: história das artes cênicas; teoria e prática; teatro e jogo. Artes Plásticas: história geral das
artes; história e ensino da artes no Brasil; teoria da arte: arte como produção, conhecimento e expressão; a
obra de arte e sua recepção; artes visuais: elementos de visualidade e suas relações; comunicação na
contemporaneidade. Música: aspectos históricos da música ocidental; elementos estruturais da linguagem
musical; tendências educacionais quanto ao ensino da música, na sala de aula; visão interdisciplinar do
conhecimento musical. Dança: história da dança; papel da dança na educação; estrutura e funcionamento
do corpo para a dança; proposta triangular: fazer, apreciar, contextualizar. As danças como manifestações
culturais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE ENSINO DE INFORMÁTICA II
Lógica e linguagens de programação. Hardware. Interpretação de especificações de sistemas
computacionais.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Evolução do pensamento geográfico. Natureza e sociedade: os sistemas naturais; as ações humanas sobre
a natureza. O espaço geográfico mundial e brasileiro: o processo de industrialização; o processo de
urbanização; o espaço agrário; o papel do Estado na organização do espaço; a dinâmica demográfica;
globalização e geopolítica. O ensino de Geografia: princípios metodológicos; o uso de representações
cartográficas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE HISTÓRIA
Ensino de História: Saber histórico escolar; seleção e organização de conteúdos históricos; metodologias
do ensino de História; trabalho com documentos e diferentes linguagens no ensino de História.
Conhecimento histórico contemporâneo: saber histórico e historiografia; história e temporalidade.
História do Brasil e a construção de identidades: historiografia brasileira e a história do Brasil; história
nacional, regional e local; história brasileira: da ocupação indígena ao mundo contemporâneo. História da
América e suas identidades: lutas sociais e identidades: sociais, culturais e nacionais. História do mundo
Ocidental: legados culturais da Antigüidade Clássica, convívios e confrontos entre povos e culturas na
Europa medieval; história africana e suas relações com a Europa e a América. Lutas sociais, cidadania e
cultura no mundo capitalista.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE INGLÊS
English Language. Language as communication: language system: phonology, morphology, syntax.
Teacher development and teaching practice: objectives in teaching English as a foreign language:
methods, approaches, techniques and resourecs; the four skills: reading, speaking, listening, writing.
Evaluating, selecting and producing materials.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Conjuntos: números e operações. Equação e inequação de 1.º e de 2.º graus. Função de 1.º e de 2.º graus;
gráfico de funções. Polinômios. Porcentagem. Juros. Espaço e forma: sistema de coordenadas cartesianas,
mapas. Geometria. Medidas: capacidade, tempo, massa, temperatura. Leitura e interpretação de gráficos e
tabelas. Probabilidade. Objetivos e seleção de conteúdos da Matemática no Ensino Fundamental.
Aprender e ensinar Matemática no Ensino Fundamental: o professor e o saber matemático; o aluno e o
saber matemático; as relações professor-aluno e aluno-aluno. A resolução de problemas e o ensinoaprendizagem de Matemática. Avaliação em Matemática. Meios para ensinar e aprender Matemática no
Ensino Fundamental: possibilidades da história da Matemática; jogos nas aulas de Matemática; o uso das
calculadoras.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE MÚSICA I
História da Música: Idade Média, Renascimento, Barroco, Classicismo, Romantismo, Música no Século
XX, Últimas tendências. Percepção musical: células rítmicas, compassos binários, ternários, quaternários,
quinários e setenários, Compassos simples e compostos, quiálteras e polirritmia, andamentos, ritmos de
estrutura alterada. Aspecto melódico: notas Do 2 a Do 6 , sons Sol 1 a Fa 4, escalas, intervalos. Aspecto
harmônico: tríades maiores, menores, aumentadas, diminutas, acordes de 7ª de dominante e demais
modalidades de acordes de 7ª, funções tonais, fraseologia musical, forma binária e ternária. Teoria:
escalas, transposição, tons vizinhos diretos e indiretos, intervalos, modulações, ornamentos, tríades,
modos eclesiásticos, série harmônica. Análise Musical: recursos rítmicos e melódicos usados para tratar
uma melodia, Textura: monofônica/polifônica, a forma estrófica, formas básicas da composição: binária e
ternária, fraseologia musical, minueto do tipo ternário, forma rondó, suíte clássica, contraponto, cânone,
invenção, prelúdio, fuga, forma-sonata. Harmonia: harmonia vocal, tríades, encadeamento dos acordes
principais, regras para a condução das vozes, acordes de sexta, acordes de 4ª e 6ª, inversão dos acordes
maiores e menores, encadeamento entre acordes fundamentais, acorde de sétima de dominante, notas
estranhas ao acorde, cadências, modulação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE PORTUGUÊS
Aprendizagem da língua materna: estrutura, uso e funções; ensino e aprendizagem da gramática
normativa. Linguagem: uso, funções, análise; língua oral e escrita; variações linguísticas; norma padrão.
O texto: tipologia textual; intertextualidade; coesão e coerência textuais; o texto e a prática de análise
linguística. Leitura e produção de textos. Literatura brasileira.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO(CRAS)
As teorias psicológicas atuais como embasamento de intervenção e encaminhamento das questões sociais:
desigualdade, exclusão, violência doméstica. Metodologia de trabalho em grupo e com equipe
interdisciplinar. Elaboração de estudo de casos. Desenvolvimento infanto-juvenil. Técnicas de trabalho
em relações familiares. Política de saúde mental. Terapias ambulatoriais em saúde mental. Doenças e
deficiências mentais. Diagnóstico psicológico: conceitos e objetivos, teorias psicodinâmicas, processo
diagnóstico, testes e laudos. Abordagem terapêuticas. Psicopatologia: natureza e causa dos distúrbios
mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Noções de Recrutamento e Seleção e
Desenvolvimento de Pessoal. Ética Profissional e Sistema Único de Saúde - SUS (princípios e diretrizes).
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