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CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2011 
 

EDITAL COMPLETO  
 

A Prefeitura Municipal de Riversul, Estado de São Paulo, faz saber que realizará o Concurso Público nº 1/2001, visando o provimento dos 
cargos especificados, criados através de Legislação Municipal e regidos pelo Regime Jurídico Único dos Funcionários Públicos Municipais 
do Município de Riversul e legislação complementar. Destina-se ao preenchimento das vagas estimadas no quadro demonstrativo abaixo, 
além daquelas eventualmente criadas ou decorrentes de vacância durante o prazo de validade do concurso, de acordo com as instruções 
constantes neste Edital Completo. 
 
1.  DOS CARGOS PÚBLICOS 
1.1. Os cargos públicos a serem providos, a quantidade estimada de vagas, a carga horária de trabalho, os salários e requisitos para 
preenchimento dos cargos são os estabelecidos no quadro demonstrativo a seguir: 
 

CARGO 
Nº DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO REQUISITOS 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

Assistente Social 01 30h/sem R$ 1.547,10 

Curso superior de Serviço Social, 
com inscrição no Conselho 
Regional de Serviço Social - 
CRESS 

R$ 40,00 

Balseiro 02 40h/sem R$ 545,00 
Ensino fundamental incompleto 
(1ª a 4ª série) 

R$ 20,00 

Coordenador Pedagógico 03 40h/sem R$ 1.473,40 

Licenciatura plena em Pedagogia 
ou Pós-Graduação em gestão 
escolar com 03 anos de 
experiência docente 

R$ 40,00 

Dentista do PSF 02 40h/sem R$ 2.499,80 
Curso superior de Odontologia, 
com inscrição no Conselho 
Regional de Odontologia - CRO 

R$ 40,00 

Encarregado de Carteira de Trabalho 
e Serviço Militar 

01 40h/sem R$ 545,00 

Ensino médio completo, noções 
de informática e conhecimento 
de processador de texto, planilha 
eletrônica e gerenciador de 
banco de dados. 

R$ 30,00 

Enfermeiro Padrão 01 40h/sem R$ 1.473,40 

Curso superior de Enfermagem, 
com inscrição no Conselho 
Regional de Enfermagem - 
COREN 

R$ 40,00 

Enfermeiro Padrão do PSF 02 40h/sem R$ 2.300,20 

Curso superior de Enfermagem, 
com inscrição no Conselho 
Regional de Enfermagem - 
COREN 

R$ 40,00 

Fiscal Geral 01 40h/sem R$ 1.047,20 
Ensino médio completo com 
conhecimento de recursos de 
informática  

R$ 30,00 

Fonoaudiólogo 01 20h/sem R$ 1.473,40 

Curso superior de 
Fonoaudiologia, com registro no 
Conselho Regional de 
Fonoaudiologia 

R$ 40,00 

Maestro de Banda 01 40h/sem R$ 1.154,50 
Ensino médio completo, com 
inscrição na Ordem dos Músicos 
do Brasil - OMB. 

R$ 30,00 

Médico do PSF 02 40h/sem R$ 4.300,00 
Curso superior de Medicina, e 
inscrição no Conselho Regional 
de Medicina - CRM. 

R$ 40,00 

Médico Veterinário 01 20h/sem R$ 1.473,40 

Curso superior de Medicina 
Veterinária, com inscrição no 
Conselho Regional de Medicina 
Veterinária - CRMV 

R$ 40,00 
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Nutricionista 01 20h/sem R$ 1.272,90 

Curso superior de Nutrição ou 
Dietista, com inscrição no 
Conselho Regional de 
Nutricionistas - CRN. 

R$ 40,00 

Procurador Jurídico 01 20h/sem R$ 1.757,10 
Curso superior de Direito, com 
inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB. 

R$ 40,00 

Professor de Educação Básica - 
Ensino Fundamental – Ciclo I 

05 30h/sem R$ 1.212,20 

Curso superior com licenciatura 
plena em Pedagogia e 
habilitação específica para o 
magistério de educação infantil e 
séries iniciais da educação 
fundamental ou curso normal 
superior ou habilitação para o 
magistério em nível de ensino 
médio. 

R$ 40,00 

Professor de Educação Infantil 01 30h/sem R$ 1.212,20 

Curso superior com licenciatura 
plena em Pedagogia e 
habilitação específica para o 
magistério de educação infantil e 
séries iniciais da educação 
fundamental ou curso normal 
superior ou habilitação para o 
magistério em nível de ensino 
médio. 

R$ 40,00 

Psicólogo 02 20h/sem R$ 1.403,30 
Curso superior de Psicologia, 
com inscrição no Conselho 
Regional de Psicologia. 

R$ 40,00 

Psicopedagogo 01 20h/sem R$ 1.272,90 

Curso superior de Psicologia, 
com especialização em 
Pedagogia, e inscrição no 
Conselho Regional de Psicologia. 

R$ 40,00 

Técnico Agrícola 01 40h/sem R$ 1.547,10 

Ensino médio completo, e 
registro de Técnico Agrícola no 
Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA. 

R$ 30,00 

Técnico em Meio Ambiente 01 20h/sem R$ 1.099,50 

Ensino médio completo com 
curso técnico completo e registro 
no conselho competente, se 
houver. 

R$ 30,00 

Topógrafo 01 40h/sem R$ 997,30 

Ensino médio completo, com 
curso de Técnico de Agrimensura 
e registro no Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA. 

R$ 30,00 

Tratorista Agrícola 01 40h/sem R$ 643,00 
Ensino fundamental incompleto, 
com Carteira Nacional de 
Habilitação, Categoria C. 

R$ 30,00 

 
1.2. As atribuições dos cargos são aquelas descritas no Anexo II deste edital, podendo ser alteradas por legislação suplementar.  

 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. São condições para inscrição: 
2.1.1. Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do Decreto Federal 70.436/72; 
2.1.2. Efetuar o pagamento referente à taxa de inscrição no período compreendido no item 2.5.1 deste edital. 
 
2.2. São requisitos para posse: 
2.2.1. Ser aprovado neste Concurso Público; 
2.2.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
2.2.3. Estar quites com a Justiça Eleitoral; 
2.2.4. Estar devidamente regularizado junto ao Cadastro de Pessoas Física do Ministério da Fazenda; 
2.2.5. Estar quites com o Serviço Militar; 
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2.2.6. Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos; 
2.2.7. Atender as condições, escolaridade e requisitos prescritos para a habilitação do cargo; 
2.2.8. Não registrar antecedentes criminais; 
2.2.9. Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 
2.2.10. Gozar de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo, emprego ou função, comprovada em prévia inspeção 
médica oficial. 

2.3. As inscrições poderão ser efetuadas no período de 04 a 15 de abril de 2011, pela internet através do site www.publiconsult.com.br. 
Eventual auxílio para realização das inscrições poderá ser obtido: através da leitura do Tutorial - "Dúvidas para realizar sua inscrição?", na 
página inicial do site; por correio eletrônico (e-mail), clicando-se no ícone “Fale Conosco” do site e selecionando o assunto “Concursos 
Públicos e Processos Seletivos”; ou através do fone: (15) 4141-2327 - Linha exclusiva para informações a candidatos. 

2.4. Para inscrever-se, o candidato deverá preencher corretamente os campos relativos ao formulário de inscrição, imprimir o boleto 
referente à taxa de inscrição e efetuar o seu pagamento até a data de vencimento do boleto, em qualquer instituição bancária, através de 
internet banking, ou em qualquer estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos de compensação bancária (casas 
lotéricas, correios, etc.).  
 
2.5. A efetivação da inscrição estará condicionada ao correto preenchimento do requerimento de inscrição e ao pagamento ou 
compensação do valor correspondente a taxa de inscrição. 
2.5.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por outros meios que não o pagamento do boleto bancário emitido especificamente 
para cada inscrição, nem pagamento condicionado ou efetuado após o vencimento do boleto; serão indeferidas as inscrições cujos 
cheques de pagamento não venham a ser compensados, por qualquer motivo (falta de fundos, ausência ou divergência de assinatura, 
data de emissão prescrita, etc.). 
 
2.6. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de inscrição. 
 
2.7. É vedada a transferência para terceiros do valor da taxa de inscrição. 
 
2.8. O candidato não poderá ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para o mesmo cargo, e nem estar em idade de 
aposentadoria compulsória; não poderá, no caso de eventual posse, possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública que impossibilite a acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos dispostos no artigo 37, inciso XVI, alíneas 
“a”, “b” e “c” da Constituição Federal. 
 
2.9. Encerrado o prazo das inscrições, será divulgado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Riversul, assim como no site 
www.publiconsult.com.br, a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas. 
 
3. DOS REQUISITOS 
3.1. Os requisitos dispostos nos itens 1.1 e 2.2 deste Edital são essenciais para provimento do cargo, devendo o candidato na ocasião da 
posse, apresentar os documentos exigidos na Divisão de Pessoal da Prefeitura Municipal de Riversul. No caso do não cumprimento destas 
exigências, o candidato perderá o direito à vaga. 
 
4. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU SENSORIAL 
4.1. Aos candidatos portadores de deficiência física ou sensorial que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no 
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição neste Concurso Público, desde que a deficiência de 
que são portadores seja compatível com o efetivo desempenho das atribuições do cargo.  
 
4.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4.º do Decreto 
Federal N.º 3.298/99. 
 
4.3. O candidato portador de deficiência que no ato da inscrição não declarar essa condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua 
inscrição. 
4.3.1. A inscrição dos candidatos portadores de deficiência se processará da forma estabelecida para os demais candidatos no item 2.3 
deste Edital, devendo o candidato assinalar nos campos apropriados no formulário de inscrição, que é portador de deficiência e o tipo da 
deficiência que possui. 
 
4.4. A pessoa portadora de deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de classificação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos. 
 
4.5. Aos portadores de deficiência física ou sensorial será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas neste 
Concurso Público, exceto se a deficiência do candidato for incompatível com as atribuições do cargo. 
4.5.1. Inexistindo candidatos portadores de deficiência, as vagas serão preenchidas por candidatos não portadores de deficiência; 
4.5.2. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção, segundo os padrões clinicamente estabelecidos. 
4.5.3. Os candidatos que concorrerem na condição prevista neste item serão classificados em lista separada. 
4.5.4. O candidato que não comprovar a deficiência alegada ou no caso de laudo médico oficial contrário à condição de deficiente, será 
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excluído da listagem correspondente. 
 
4.6. O candidato portador de necessidades especiais, aprovado neste Concurso Público, será submetido, antes da contratação, à 
avaliação médica a fim de analisar a compatibilidade entre a deficiência do candidato e a função a ser desempenhada. 
4.6.1. Caso se verifique a incompatibilidade entre a deficiência do candidato e a função a ser desempenhada, o mesmo perderá o direito a 
vaga. 
 
4.7. O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada, Braille, intérprete de LIBRAS, etc.) ou de sala em condições especiais, 
deverá requerer, por escrito, à Comissão do Concurso Público, até o dia 15 de abril de 2011, juntando atestado médico comprobatório da 
deficiência alegada, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID. 
4.7.1. Os requerimentos de prova especial deverão ser protocolizados na sede da Prefeitura Municipal de Riversul, na Praça Prefeito 
Aparecido Barbosa, nº 130, Centro – Riversul/SP, durante o horário de expediente. 
4.7.2. Os deficientes que não solicitarem a prova especial no prazo citado no item anterior, não terão direito a prova especialmente 
preparada seja qual for o motivo alegado. 
 
4.8. Os deficientes visuais, que se julgarem amparados pelas disposições legais, prestarão as provas mediante leitura através do sistema 
Braille. Os candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de 
soroban. 
4.8.1. Aos deficientes visuais amblíopes serão oferecidas provas ampliadas com tamanho da letra correspondente a fonte Arial tamanho 
24. 
 
5. DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 
5.1. O Concurso Público será composto de:  
5.1.1. Prova Teórica, constituída de teste de múltipla escolha, para todos os cargos. 
5.1.2. Prova Teórica e Prova Prática para os cargos de Maestro de Banda e Tratorista Agrícola. 
5.1.3. Prova Teórica e Prova de Títulos para os cargos de Coordenador Pedagógico, Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental 
– Ciclo I e Professor de Educação Infantil.    
 
5.2. A Prova Teórica será realizada no município de Riversul em local a ser definido após o encerramento das inscrições, com data 
prevista para o dia 1º de maio de 2011 (domingo), nos horários abaixo indicados:   
 

ÀS 10H00 ÀS 14H00 

Assistente Social Balseiro 

Dentista do PSF Coordenador Pedagógico 

Enfermeiro do PSF Técnico Agrícola 

Enfermeiro Padrão Técnico em Meio Ambiente 

Fonoaudiólogo Topógrafo 

Maestro de Banda Encarregado de Carteira de Trabalho e Serviço Militar 

Médico do PSF Fiscal Geral 

Médico Veterinário  

Nutricionista  

Procurador Jurídico  

Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental – Ciclo I  

Professor de Educação Infantil  

Psicólogo  

Psicopedagogo  

Tratorista Agrícola  

 
5.3. A Prova Prática para os candidatos aos cargos de Maestro de Banda e Tratorista Agrícola será realizada no mesmo dia da aplicação 
da Provas Teóricas, às 14h00. 
 
5.4. A confirmação oficial sobre a data, horário e local da realização das provas será divulgada oportunamente, após o encerramento das 
inscrições, através de Edital de Convocação para Provas, a ser afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Riversul e 
disponibilizado no site www.publiconsult.com.br. 
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6. DA PROVA TEÓRICA 
6.1. A Prova Teórica, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento do candidato, necessário ao 
desempenho das atribuições do cargo público. Será composta de 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha, distribuídas e pontuadas 
na seguinte conformidade: 
 
ASSISTENTE SOCIAL; MAESTRO DE BANDA; MÉDICO VETERINÁRIO; PROCURADOR JURÍDICO; TÉCNICO AGRÍCOLA; 
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE.  

DISCIPLINAS 
Nº DE 

QUESTÕES  
PESO 

TOTAL DE PONTOS POR 
DISCIPLINA 

TOTAL 

Interpretação de Texto 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimentos Específicos 

5 
5 
15 

3,00 
2,00 
5,00 

15,00 
10,00 
75,00 

100,00 

 
ENCARREGADO DE CARTEIRA DE TRABALHO E SERVIÇO MILITAR; FISCAL GERAL. 

DISCIPLINAS 
Nº DE 

QUESTÕES  
PESO 

TOTAL DE PONTOS POR 
DISCIPLINA 

TOTAL 

Interpretação de Texto 
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo  
Conhecimentos de Informática 
Conhecimentos Específicos 

5 
5 
5 
10 

1,00 
2,00 
5,00 
6,00 

5,00 
10,00 
25,00 
60,00 

100,00 

 
BALSEIRO; TRATORISTA AGRÍCOLA. 

DISCIPLINAS 
Nº DE 

QUESTÕES  
PESO 

TOTAL DE PONTOS POR 
DISCIPLINA 

TOTAL 

Interpretação de Texto 
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo  
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimentos Específicos 

5 
5 
5 
10 

5,00 
2,00 
1,00 
6,00 

25,00 
10,00 
5,00 
60,00 

100,00 

 
COORDENADOR PEDAGÓGICO; PSICOPEDAGOGO. 

DISCIPLINAS 
Nº DE 

QUESTÕES  
PESO 

TOTAL DE PONTOS POR 
DISCIPLINA 

TOTAL 

Interpretação de Texto 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Legislação do Ensino 
Conhecimentos Específicos 

5 
5 
5 
10 

4,00 
1,00 
3,00 
6,00 

20,00 
5,00 
15,00 
60,00 

100,00 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO I; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 

DISCIPLINAS 
Nº DE 

QUESTÕES  
PESO 

TOTAL DE PONTOS POR 
DISCIPLINA 

TOTAL 

Interpretação de Texto 
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo 
Legislação do Ensino 
Conhecimentos Específicos 

5 
5 
5 
10 

4,00 
3,00 
1,00 
6,00 

20,00 
15,00 
5,00 
60,00 

100,00 

 
DENTISTA DO PSF; ENFERMEIRO PADRÃO; ENFERMEIRO PADRÃO DO PSF; FONOAUDIÓLOGO; MÉDICO DO PSF; 
NUTRICIONISTA; PSICÓLOGO 

DISCIPLINAS 
Nº DE 

QUESTÕES  
PESO 

TOTAL DE PONTOS POR 
DISCIPLINA 

TOTAL 

Interpretação de Texto 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Legislação da Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos 

5 
5 
5 
10 

4,00 
3,00 
1,00 
6,00 

20,00 
15,00 
5,00 
60,00 

100,00 
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TOPÓGRAFO 

DISCIPLINAS 
Nº DE 

QUESTÕES  
PESO 

TOTAL DE PONTOS POR 
DISCIPLINA 

TOTAL 

Interpretação de Texto 
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo  
Conhecimentos Específicos 

5 
5 
15 

3,00 
5,00 
6,00 

15,00 
25,00 
60,00 

100,00 

 
6.2. A bibliografia indicada no Anexo I – Conteúdo Programático é sugestiva e referencial, não se restringindo, no entanto, a aplicação das 
questões ao conteúdo da mesma, porém ao conteúdo programático indicado. Desta forma, o candidato poderá se preparar para as provas 
utilizando, além das indicações do conteúdo programático, qualquer bibliografia que trate de forma sistematizada dos assuntos 
selecionados no Anexo I. 
 
6.3. Na data determinada para a realização das provas os candidatos deverão se apresentar, nos locais indicados, 30 (trinta) minutos 
antes do horário determinado para o início das mesmas. 
 
6.4. O ingresso aos locais das provas será permitido apenas aos candidatos que estiverem munidos de documento de identidade original 
com foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta.  
6.4.1. Entende-se por documento de identidade original: Carteiras e/ou cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança 
Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; 
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem como documento de identidade 
(OAB, CRM, CREA, CRC, etc.); Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira 
Nacional de Habilitação na forma da Lei nº 9.503/1997, não sendo admitido no recinto de realização das provas o candidato que não portá-
lo. 
6.4.2. O candidato que não estiver de posse de nenhum documento de identidade original em virtude de perda ou roubo, só poderá 
realizar as provas atendendo, concomitantemente, aos seguintes requisitos: 
a) deverá apresentar Boletim de Ocorrência Policial; 
b) deverá apresentar o protocolo de requisição de nova via do documento; 
c) deverá apresentar cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento; 
d) deverá apresentar duas testemunhas que com ele firmarão, no ato, declaração, sob as penas da lei, acerca da identidade do candidato, 
sendo que as testemunhas deverão apresentar documentos originais de identidade, e todos deverão apor identificação digital na referida 
declaração. 
6.4.3. Serão efetuadas diligências posteriores à realização da prova, em relação à documentação dos candidatos admitidos sob na forma 
do item 6.4.2, sendo desclassificados automaticamente do processo aqueles cuja declaração de dados revelar-se falsa, sem prejuízo de 
eventuais ações criminais contra o declarante e as testemunhas por ele apresentadas.   
6.4.4. A candidata lactante deverá levar acompanhante, que se responsabilizará pela guarda da criança. Não haverá prorrogação de 
horário da duração da prova para candidata nesta situação. 
6.4.5. Os candidatos médicos, bombeiros, policiais e militares que estiverem em regime de plantão poderão atender a bips ou celulares, 
desde que comprovem esta condição ao Fiscal de Prova, mediante apresentação da identidade profissional (CRM, identidade policial ou 
militar) antes do início das provas; neste caso deverão ser acompanhados por um Auxiliar de Coordenação e atender a ligação fora da 
sala. 
6.4.6. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos, e nem fumar; será advertido pelo Fiscal de 
Prova caso perceba-se que busca visualizar prova ou gabarito de outro candidato, sendo-lhe retirada a prova e desclassificado no caso de 
reiteração da atitude. 
 
6.5. Não serão admitidos nos locais de provas, os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para início das provas e 
fechamentos dos portões. 
 
6.6. A duração da prova será de 2 (duas) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da Folha de Respostas. O candidato 
somente poderá entregar a prova depois de 30 (trinta) minutos do seu início. 
 
6.7. A inviolabilidade das Provas será comprovada no local de sua realização, no momento do rompimento do lacre dos envelopes, na 
presença dos candidatos. 
 
6.8. O candidato deverá assinar Lista de Presença, que lhe será apresentada antes do início da prova. Eventuais erros de digitação de 
nome, número de documento de identidade e data de nascimento deverão ser comunicados ao Fiscal de Sala para correção, o qual o fará 
em formulário específico. 
 
6.9. O candidato deverá efetuar a conferência do Caderno de Provas antes de começar a resolução, verificando no cabeçalho de todas as 
folhas se corresponde ao cargo em que se inscreveu; a seguir deverá verificar se o Caderno dispõe de 25 (vinte e cinco) questões 
objetivas de múltipla escolha; por fim, o candidato deverá verificar se não há falha de impressão que prejudique a leitura do texto, gráficos 
ou ilustrações. Caso a prova não seja referente ao cargo de sua inscrição, ou o Caderno de Provas esteja incompleto, ou tenha qualquer 
defeito, deverá solicitar ao Fiscal da Prova que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 
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6.10. O candidato, previamente ao preenchimento da Folha de Resposta, deverá efetuar a conferência dos seus dados impressos. 
Havendo divergência, deverá solicitar a substituição do material ao Fiscal de Sala, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 
6.10.1. As questões deverão ser respondidas na Folha de Resposta, preenchendo-se totalmente o campo indicativo da letra 
correspondente à opção de resposta escolhida com caneta esferográfica azul ou preta. A Folha de Resposta não poderá ser rasurada, 
amassada ou perfurada, caso contrário, as respostas serão anuladas. A Folha de Resposta somente terá validade se estiver assinada pelo 
candidato no campo indicado. 
 
6.11. No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão, 
deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que anotará em formulário próprio a ocorrência, para posterior análise, o que não substitui a 
apresentação posterior de eventual recurso contra questões. 
 
6.12. Durante a realização da prova não será permitida a consulta de nenhuma espécie de legislação, livro, revista ou folheto, uso de 
calculadora, telefone celular ou outro equipamento de comunicação, bem como não será admitida comunicação entre os candidatos. 
 
6.13. Caso necessário a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar ao Fiscal de Prova, que designará Auxiliar de Coordenação 
para acompanhá-lo, devendo no percurso manter-se em silêncio, podendo antes e depois da entrada no sanitário sofrer revista. 
 
6.14. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) não comparecer para a realização da prova, conforme convocação oficial seja qual for o motivo alegado;  
b) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação;  
c) não apresentar o documento de identificação conforme previsto neste Edital;  
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de provas sem o acompanhamento de um fiscal 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso de material não 
permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;  
f) lançar meios ilícitos para a realização das provas;  
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de correção das provas;  
h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e  
i) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova.  
 
6.15. O candidato levará consigo, ao final da prova, o Caderno de Provas, podendo, portanto, utilizá-lo como rascunho e para a anotação 
das alternativas que escolher, a fim de subsidiá-lo na correção das questões quando da divulgação do gabarito, ou na eventualidade da 
interposição de algum recurso contra questão e/ou gabarito, sendo, no entanto, em função de reserva de direitos autorais, vedada a sua 
divulgação e/ou reprodução total ou parcial por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da PUBLICONSULT Assessoria e 
Consultoria Pública Ltda, incorrendo em crime o responsável.   
 
6.16. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas, após análise da Comissão Coordenadora, serão atribuídos a todos os 
candidatos, independentemente da formulação dos recursos. 
 
6.17. No dia seguinte a aplicação das provas, a partir das 18h00, o candidato poderá consultar o gabarito oficial no site  
www.publiconsult.com.br e também no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Riversul; não serão informados resultados por 
telefone ou outro meio de comunicação. 
 
7. DA PROVA PRÁTICA 
7.1. Para os candidatos aos cargos de Maestro de Banda e Tratorista Agrícola, a segunda fase do Concurso Público será composta de 
prova prática. A aprovação na prova prática é pré-requisito para contratação do Maestro de Banda e do Tratorista Agrícola. 
 
7.2. As provas práticas serão realizadas no município de Riversul, no mesmo dia da realização das provas teóricas, às 14h00 em local a 
ser comunicado através de Edital de Convocação para Provas, a ser afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Riversul e no 
site www.publiconsult.com.br. 
7.2.1. Em razão de condições climáticas, a critério da Banca Examinadora, a prova prática poderá ser cancelada ou interrompida, 
acarretando o seu adiamento para nova data, a ser oportunamente estipulada e divulgada. 
 
7.2. Para participação na prova prática, o candidato convocado deverá apresentar-se ao Coordenador com uma antecedência mínima de 
30 (trinta) minutos do horário designado para o início, portando documento de identidade original com foto, conforme item 6.4.1 e ainda: 
7.2.1. No caso de candidato ao cargo de TRATORISTA AGRÍCOLA, deverá apresentar-se portando Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria “C” (ou habilitação superior), em pleno vigor.  
 
7.3. Ao desempenho dos candidatos na Prova Prática será atribuída pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo desclassificados 
apenas os candidatos que obtiverem nota igual a zero, sendo a avaliação efetuada segundo os critérios estabelecidos abaixo: 
 
7.4. MAESTRO DE BANDA - O candidato deverá efetuar breve ensaio, com orientações aos instrumentistas, e reger uma apresentação 
de banda de 10 (dez) componentes, sendo 5 (cinco) percussionistas (bumbo, caixa de repique e pratos) e 5 (cinco) instrumentistas da 
família de metais (trombone, trompete, tuba e bombardino). A peça a ser apresentada será "Aquarela do Brasil" de Ary Barroso, já 
ensaiada pelos componentes da banda. O candidato disporá de tempo máximo de 25 minutos. Ao final o Maestro deverá executar uma 
apresentação solo com instrumento de sua escolha, com duração máxima de 3 minutos. A Banca Examinadora pontuará o desempenho 
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do candidato de acordo com os seguintes quesitos: a) Postura e apresentação pessoal (máximo - 10 pontos); b) Conhecimento e 
habilidade técnica (máximo - 30 pontos); c) Capacidade de Comunicação Interpessoal (máximo - 30 pontos); d) Apresentação solo 
(máximo - 20 pontos); e) Utilização adequada do tempo (máximo - 10 pontos). 
 
7.5. TRATORISTA AGRÍCOLA - A Prova Prática consistirá em teste prático em trator, devendo os candidatos efetuar percurso e tarefas 
que serão divulgadas apenas no momento da aplicação da prova, no tempo estipulado pela Comissão de Avaliação, empregando os 
implementos agrícolas, tais como arado, grade, carreta e máquina de silagem, utilizando técnicas condizentes com a atividade desta 
natureza sob a supervisão de um Examinador que verificará os seguintes quesitos: a) Postura e apresentação pessoal (máximo - 10 
pontos); b) Segurança Veicular, Equipamentos Obrigatórios, Legislação de Trânsito e Regras de Circulação (máximo - 10 pontos); c) 
Técnica na utilização e desenvolvimento dos recursos do trator, incluindo a utilização dos implementos agrícolas, tais como arado, grade, 
carreta e máquina de silagem (máximo - 70 pontos); d) Utilização adequada do tempo (máximo - 10 pontos). 
 
8. DA PROVA DE TÍTULOS 
8.1. Para os cargos de Coordenador Pedagógico, Professor de Educação Básica – Ensino Fundamental – Ciclo I e Professor de Educação 
Infantil, além da Prova Teórica, haverá Provas de Títulos, que consistirá na apresentação, por parte do candidato, de Títulos relacionados 
aos cargos da respectiva área da educação, que serão pontuados conforme os seguintes parâmetros: 
 

CERTIFICADO OU DIPLOMA DE CONCLUSÃO PONTOS 

Curso de Especialização ou Pós-Graduação (máximo de dois, com carga horária mínima 360 h cada curso) 3,00 

Curso de Mestrado (máximo de um título) 5,00 

Curso de Doutorado (máximo de um título) 7,00 

 
8.2. Os comprovantes da titulação, que deverão indicar a respectiva carga horária e guardar direta relação com as atribuições de cada 
cargo, serão entregues exclusivamente no dia da realização das provas teóricas, até às 16h00, na Sala da Coordenação do 
Concurso, através de cópia autenticada. 
8.2.1. Não serão aceitos comprovantes da titulação apresentados fora da data e do horário acima estipulado, não cabendo recurso ao 
candidato, nessa hipótese. 
8.2.2. No caso dos candidatos ao cargo Coordenador Pedagógico, será indeferido o título de pós-graduação, quando este servir 
exclusivamente para comprovar o requisito mínimo do cargo. Neste caso, para que o título de pós-graduação seja deferido, o candidato 
deverá apresentar juntamente com o título, cópia do diploma de licenciatura plena em Pedagogia, a fim de comprovar o requisito mínimo 
para o cargo. 
 
8.3. Serão considerados para a Prova de Títulos, os certificados, comprovantes ou diplomas de conclusão de cursos, expedidos por 
instituição de ensino autorizada ou reconhecida pelo Ministério da Educação. 
8.3.1. Se deferidos os títulos, os pontos atribuídos serão computados à nota do candidato classificado na Prova Teórica. Será classificado 
na prova teórica o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50,00 (cinquenta) pontos. 
8.3.2. Os títulos apresentados serão avaliados e homologados por Comissão Especial da Secretaria Municipal de Educação, sob a 
orientação e supervisão da Publiconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda. 
8.3.3. Os títulos deferidos e homologados, bem como os indeferidos pela Comissão, serão divulgados no site  www.publiconsult.com.br e 
no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Riversul. 
 
9. DA NOTA FINAL E DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
9.1. A nota na prova teórica será alcançada pelo somatório das pontuações obtidas em cada disciplina da prova; a pontuação referente a 
cada disciplina será obtida pela multiplicação da quantidade de respostas corretas pelo peso respectivo da disciplina, conforme item 6.1. 
 
9.2. Para os cargos de Maestro de Banda e Tratorista Agrícola, a nota final será obtida pela somatória da nota da Prova Teórica e da 
Prova Prática: NF = NPT + NPP, onde: NF = Nota Final; NPT = Nota da Prova Teórica e NPP = Nota da Prova Prática, sendo 
desclassificado o candidato que obtiver nota final inferior a 100,00 (cem) pontos. 
 
9.3. Para os demais cargos a nota final será igual à nota obtida na prova teórica somado aos eventuais pontos obtidos com a 
apresentação dos títulos, conforme disposição constante no item 8 deste Edital.  
9.3.1. Será desclassificado do Concurso Público o candidato com nota final inferior a 50,00 (cinqüenta) pontos. 
 
9.5. No caso de empate na nota final, será processado o desempate, tendo preferência, sucessivamente, o candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, será dada 
preferência ao de idade mais elevada; 
b) que obtiver maior pontuação na prova prática, se for o caso; 
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; 
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa (interpretação de textos); 
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos e 
f) alistado como jurado pelo Presidente do Tribunal de Júri, nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal. 
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10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
10.1. Caberá recurso administrativo contra as questões/gabarito e classificação dos candidatos aprovados, dentro de 2 (dois) dias úteis, a 
contar da data das respectivas divulgações no site www.publiconsult.com.br e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Riversul. 
 
10.2. O recurso administrativo deverá seguir preferencialmente, os moldes do Anexo II deste Edital e ser protocolizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Riversul, sito à Praça Prefeito Aparecido Barbosa, nº 130, Centro – Riversul/SP, no horário de expediente. 
10.2.1. Devem constar do recurso: o nome do candidato, número de inscrição, número do documento de identidade, cargo para o qual se 
inscreveu, endereço completo, a fundamentação ou o embasamento com as devidas razões do recurso, local, data e assinatura, conforme 
modelo definido no Anexo II deste Edital.  
10.2.2. Serão indeferidos os recursos interpostos através de e-mail, fax ou por outras formas, meios e prazos estipulados neste Edital, bem 
como aqueles que não apresentarem fundamentação e embasamento. 
10.2.3. Os recursos poderão ser efetuados por procurador; neste caso o recurso deverá conter a assinatura com firma reconhecida do 
candidato e ser acompanhados da procuração específica; além disso, o procurador deverá portar documento original de identidade, sendo 
reconhecidos como tal aqueles discriminados no item 6.4.1 deste Edital.    
 
10.3. No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a nota e/ou 
classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota e/ou classificação superior ou inferior; ou ainda acarretar a classificação e/ou 
desclassificação de candidato em virtude da alteração de sua nota em relação que à pontuação mínima exigida para a habilitação. 
10.3.1. Os pontos relativos às questões da prova teórica, eventualmente anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos presentes à 
prova. 
  
10.4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será objeto de divulgação no site www.publiconsult.com.br e no Quadro de 
Avisos da Prefeitura Municipal de Riversul. 
 
11. DA ADMISSÃO 
11.1. A convocação para admissão do candidato aprovado será feita na ordem de classificação e na medida das necessidades da 
Prefeitura Municipal, oportunidade em que deverão ser apresentados os documentos necessários, exigidos para comprovação dos 
requisitos para o cargo, sob pena de perder o direito a vaga. 
11.1.1. Caso o candidato convocado possua outro emprego, cargo ou função pública, acumulável na forma do artigo 37, inc. XVI, alíneas 
“a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, deverá apresentar declaração firmada pelo órgão ou entidade pública contratante contemplando o 
horário em que exerce suas funções, para fins de averiguação de compatibilidade de horários.   
 
11.2. A simples aprovação no Concurso Público não gera direito à admissão, pois a Prefeitura Municipal convocará apenas o número de 
aprovados que, de acordo com seu critério, julgar necessário. 
 
11.3. Por ocasião da admissão, o candidato aprovado no Concurso Público fica sujeito ao regime empregatício adotado pela Prefeitura 
Municipal de Riversul e às normas regulamentadoras atinentes aos servidores municipais, condicionando-se a investidura à aprovação em 
exame médico admissional a ser realizado por médico do trabalho, o qual servirá de avaliação de aptidão para o desempenho do cargo. 
11.3.1. O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das funções inerentes ao cargo, será 
desclassificado. 
 
11.4. O candidato convocado terá um prazo de 3 (três) dias úteis para manifestar seu interesse, e, 30 (trinta) dias corridos para assumir o 
cargo público em local para o qual será designado, a contar da data do recebimento da notificação que precederá a admissão. A omissão 
ou a negação do candidato será entendida como desistência de admissão.  
 
11.5. Os candidatos aprovados e admitidos estarão sujeitos a estágio probatório de 3 (três) anos acompanhados por Política Interna de 
Avaliação de Desempenho. 
 
11.6. A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas neste Edital será feita em data a ser fixada, por ocasião da 
convocação do candidato aprovado para admissão no cargo público. 
 
11.7. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da 
inscrição, desqualificação e desclassificação do candidato, com todas as decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, 
civil e criminal. 
 
11.8. O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 (dois) anos a contar a partir da data de sua homologação, e poderá ser 
prorrogado por uma única vez e por igual período, a critério exclusivo da Administração Municipal. 
 
11.9. Eventuais normas legais ulteriores relativas à matéria serão aplicadas por ocasião dos procedimentos de convocação e admissão.  
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
12.1. O candidato, ao inscrever-se, estará aceitando todas as disposições estabelecidas neste Edital e na legislação vigente, não podendo 
alegar desconhecimento de qualquer natureza. 
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12.2. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada antes da realização das provas, mediante a divulgação oficial do item 
atualizado. 
 
12.3. O candidato classificado obrigar-se-á a manter, durante o prazo de validade deste Concurso Público, o seu endereço atualizado para 
eventuais convocações, junto a Divisão de Pessoal da Prefeitura Municipal de Riversul, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não 
seja possível ao órgão competente convocá-lo por falta da citada atualização. 
 
12.4. Compete ao Prefeito Municipal a homologação do resultado do Concurso Público. A homologação deverá ser publicada na imprensa. 

 
12.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso Público, ad referendum do Prefeito Municipal. 
 
12.6. A elaboração das provas, sua aplicação e correção, bem como a classificação dos candidatos aprovados, ficarão sob a 
responsabilidade técnica da empresa Publiconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda, devidamente contratada para tal fim. 
 
12.7. O edital deste Concurso Público estará disponível para consulta na sede da Prefeitura Municipal de Riversul, sito a Praça Prefeito 
Aparecido Barbosa, nº 130 – Centro – Riversul/SP e no site www.publiconsult.com.br, sendo publicado na imprensa local de forma 
resumida. 

Riversul, 1º de abril de 2011. 
 

Prefeitura Municipal de Riversul 
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 
 
Conhecimentos Específicos: Políticas sociais e sua articulação com as instituições; A saúde como direito e sua aplicação como política 
social; Redes sociais como estratégia de enfrentamento das expressões da questão social; O trabalho em equipe interdisciplinar; Serviço 
Social e questão social; Instrumentos e técnicas na prática do Serviço Social; A pesquisa social e sua aplicação. Outros conhecimentos 
específicos exigidos para desempenho da função.   
Publicações Institucionais. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (www.mds.gov.br) 
- Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Programa de Atenção Integral à 
Família (PAIF). Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Projovem Adolescente. Serviços Destinados a Crianças 
de 0 a 6 anos e Pessoas Idosas. Benefícios Eventuais. Carteira do Idoso. Centro de Referência Especializado da Assistência Social 
(CREAS). Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas famílias. 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Serviço de Proteção Social aos adolescentes em cumprimento de medidas sócio- 
educativas. 
- Programa Bolsa Família. 
- Política Nacional de Assistência Social 
- Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).  
- Projeto Fome Zero 
Legislação:  
- Lei federal nº 10.741/2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.  
- Lei federal 10.836/2004 - Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências.  
- Lei federal 11.692/2008 – Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem.  
- Lei federal 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.  
- Lei federal 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.  
- Lei federal 8.069/1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.  
- Lei federal 8.662/1993 - Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências.  
- Lei federal 8.742/1993 – Dispõe sobre o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 
- Código de Ética do Assistente Social - Resolução CFESS nº 273, de 13 de março de 1993.  
- Lei federal 8.742/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).  
- Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 - Título II - Capítulo II - Dos Direitos Sociais (artigos: 6º ao 11º). 
 
BALSEIRO 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto 
 
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo: 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. Outros tópicos da matéria referentes ao nível de escolaridade exigida pelo cargo.  Sugestões de sites 
para estudo do conteúdo: http://educacao.uol.com.br/matematica; www.somatematica.com.br 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 

 
Conhecimentos Específicos: Navegação fluvial. Classificação dos cursos d’água. Principais classes de hidrovias. Fatores necessários 
para a segurança da navegação fluvial. Documentos cartográficos fluviais. Balizamento fluvial. Sistema de divulgação dos níveis do rio. 
Conhecimento prático da hidrovia. Emprego de métodos e técnicas próprios da navegação fluvial. Normas e regulamentos especiais para 
a navegação fluvial.  Sinalização fluvial. Medida de segurança do transporte fluvial. Equipamento de proteção coletiva (EPC) e individual 
(EPI). Noções de Primeiros Socorros. Noções de Meteorologia. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.  
Sugestão de site para estudo do conteúdo: www.mar.mil.br 
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COORDENADOR PEDAGÓGICO 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 
 
Legislação do Ensino: Constituição Federal/88 – Artigos 5º a 16, 37 a 41, 205 a 214, 226 a 230. Lei federal nº 9.394/96 - Estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional; Lei federal nº 10.172/01 - Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências; Lei 
federal nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo  de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Lei Municipal n° 294, de 30 de janeiro 
de 2006 e alterações. Sugestão de site para estudo do conteúdo: www.planalto.gov.br 
 
Conhecimentos Específicos: A criança. Educar. Cuidar. Brincar. O professor de educação infantil. Organização do referencial curricular. 
Componentes curriculares. Objetivos Gerais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.  A instituição e o projeto educativo. Critérios 
para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças. Concepção. Aprendizagem. Objetivos e Conteúdos 
por faixa etária. Crianças de zero a três anos. Crianças de quatro a seis anos. Jogos e Brincadeiras. Organizando um ambiente de 
cuidados essenciais. Organização do tempo. Organização do espaço. Seleção de material. Presença do Movimento na educação infantil: 
idéias e práticas correntes. Presença da música na educação infantil: idéias e práticas correntes. Os métodos de ensino. Avaliação 
Escolar. Educação Inclusiva. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Planejamento Escolar. 
Didática. Disciplina e indisciplina na Escola. Psicologia da Educação. Ética no Trabalho Docente. Teorias de Jean Piaget, Wallon e 
Vygostsky. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.  Publicações Institucionais do Ministério da 
Educação: Os Parâmetros Curriculares Nacionais – 1ª a 4ª séries: Introdução, Artes, Ciências Naturais, Educação Física, Geografia, 
História, Língua Portuguesa, Matemática; Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Saúde e o 
Referencial para a Educação Infantil. Bibliografia Sugerida: Teorias Psicogenéticas em Discussão (Yves de La Taille, Marta Kohl de 
Oliveira e Heloísa Dantas – Summus Editorial); Didática (José Carlos Libâneo – Cortez Editora); Como desenvolver competências em sala 
de aula (Celso Antunes – Ed. Vozes); As inteligências múltiplas e seus estímulos (Celso Antunes – Ed. Papirus); Avaliação da 
Aprendizagem Escolar (Cipriano C. Luckesi – Cortez Editora); Indisciplina na Escola – Alternativas Teóricas e Práticas (Julio Grappa 
Aquino - Summus Editorial). Os sete saberes necessários à Educação do Futuro (Edgard Morin – Cortez Editora); Música na Educação 
Infantil (Teca Alencar de Brito – Ed. Peirópolis). Sugestão de site para estudo do conteúdo: www.portal.mec.gov.br;  
 
DENTISTA PSF 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 
 
Legislação de Saúde Pública: Constituição Federal – artigos 196 a 200; Lei federal 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 
Lei federal 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sugestão de site para estudo do conteúdo: 
www.planalto.gov.br. 
 
Conhecimentos Específicos: Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal. Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal no 
Brasil. Cárie Dentária.  Adesão aos Tecidos Dentários. Radiologia. Oclusão. Periodontia. Odontologia Conservadora. Prótese. Sedação 
Consciente em Odontologia. Odontopediatria. Endodontia. Ortodontia. Dor Orofacial. Fluorose Dentária. Traumatismo Dentário. Trauma 
Maxilofacial. Disfunção de Articulação Temporomandibular. Fendas Orofaciais. Defeitos de Desenvolvimento de Esmalte Não-fluoróticos 
na Dentição Decídua. Câncer Bucal. Erosão Dental. Edentulismo. Halitose.  A Saúde Bucal no Ciclo Vital: Acúmulos de Risco ao Longo da 
Vida. Impacto das Condições de Saúde Bucal na Qualidade de Vida. Diferentes Abordagens dos Estudos Epidemiológicos - do Individual 
ao Ecológico. Doenças Periodontais e Doenças Sistêmicas. Higienização. Técnica de Higienização. Alimentação Saudável. Noções de 
Anatomia. Vigilância da Saúde Bucal. O Uso da Epidemiologia nos Serviços de Atenção à Saúde Bucal. Epidemiologia, Política e Saúde 
Bucal Coletiva. Ética Profissional. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.  Publicações Institucionais 
do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br): Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal; Caderno de Atenção Básica nº 17 – Saúde 
Bucal; Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle de Riscos; Manual de Saúde Bucal na Anemia Falciforme; Controle de infecções e a 
prática odontológica em tempos de AIDS. 
 
ENCARREGADO DE CARTEIRA DE TRABALHO E SERVIÇO MILITAR 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo: 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. Juros simples e compostos. 
Desconto. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
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geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Noções de estatística e probabilidade: média, média ponderada, 
mediana, moda, espaço amostral, eventos, arranjos, combinações, permutações. Resolução de situações-problema. Raciocínio lógico. 
Reconhecimento de seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. 
Conclusão. Diagramas lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Argumentos Sólidos e Argumentos 
Bons. Dedução x Indução. Argumentação indutiva. Argumentação dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. 
Prova. Dilema. Sofismas ou Falácias. Tautalogia, Contradição, Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos 
Argumentos. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia sugerida: Matemática Completa (José 
Ruy Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio - Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi - David Mauro 
Degenszajn – Atual Editora. Lógica de Argumentação – Teoria e exercícios. Gyorgy Laszlo Gyuricsa. Yalis Editora. 1ª ed – 2006. 
Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://educacao.uol.com.br/matematica; www.somatematica.com.br 
 
Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos; Sistemas Operacionais; Pacote MS Office (Word, Excel, e Power 
Point; Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico. Conhecimento de processador de texto, planilha eletrônica e 
gerenciador de banco de dados.Bibliografia Sugerida: Informática – Conceitos básicos (Fernando de Castro Velloso – Ed. Campus). 
Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://office.microsoft.com/pt-br/word; http://office.microsoft.com/pt-br/excel; 
http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint; www.linux.org; http://info.abril.com.br 
 
Conhecimentos Específicos: Símbolos Nacionais. Serviço Militar. Documentos Militares. Alistamento Militar. Documentos Necessários. 
Lei Federal nº 4.375/64. Decreto nº 57.654/66. Constituição Federal/88 - art. 142 e art. 143. Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS: Histórico. Tipos de CTPS. CTPS Recuperadas. Idade. Onde Tirar. Brasileiro Naturalizado. Estrangeiro. Outros conhecimentos 
específicos exigidos para desempenho da função. Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.exercito.gov.br; 
www.planalto.gov.br; www.mte.gov.br. 
 
ENFERMEIRO PADRÃO 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 
 
Legislação de Saúde Pública: Constituição Federal – artigos 196 a 200. Lei federal 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
Lei federal 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sugestão de site para estudo do conteúdo: 
www.planalto.gov.br 
 
Conhecimentos Específicos: Ética e legislação em enfermagem: Princípios básicos de ética; Implicações éticas e jurídicas no exercício 
profissional de enfermagem; Regulamentação do exercício profissional. Epidemiologia e bioestatística: Estatísticas de saúde; História 
natural das doenças e níveis de prevenção; Vigilância epidemiológica. Epidemiologia das doenças transmissíveis: Características do 
agente, hospedeiro e meio ambiente; Meios de transmissão, diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento, medidas de profilaxia e 
assistência de enfermagem; Imunizações: cadeia de frio, vacinas e suas composições, eventos adversos, recomendações para sua 
aplicação. Atenção à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. Atenção à saúde bucal e mental. Fundamentos 
de enfermagem. Processo de enfermagem. Prevenção e controle de infecção hospitalar. Biossegurança. Assistência de enfermagem aos 
pacientes clínicos e cirúrgicos. Atuação do enfermeiro em Centro Cirúrgico e Centro de Material e Esterilização. Atuação do enfermeiro em 
Pronto Socorro e em situações de emergência. Assistência de enfermagem materno-infantil. Administração em enfermagem: Princípios 
gerais da administração e funções administrativas. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.  Bibliografia 
Sugerida: Prática de Enfermagem (Sandra M. Nettina - 8ª ed.- Koogan Guanabara). Sugestão de sites para estudo do conteúdo: 
www.saude.gov.br e www.corensp.org.br. 
 
ENFERMEIRO PADRÃO PSF 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 
 
Legislação Saúde Pública: Constituição Federal – artigos 196 a 200. Lei federal 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei federal 
8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sugestão de site para estudo do conteúdo: 
www.planalto.gov.br. 
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Conhecimentos Específicos: Ética e legislação em enfermagem: Princípios básicos de ética; Implicações éticas e jurídicas no exercício 
profissional de enfermagem; Regulamentação do exercício profissional. Epidemiologia e bioestatística: Estatísticas de saúde; História 
natural das doenças e níveis de prevenção; Vigilância epidemiológica. Epidemiologia das doenças transmissíveis: Características do 
agente, hospedeiro e meio ambiente; Meios de transmissão, diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento, medidas de profilaxia e 
assistência de enfermagem; Imunizações: cadeia de frio, composição das vacinas, eventos adversos, recomendações para sua aplicação. 
Atenção à saúde da criança e do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. Atenção à saúde bucal e mental. Fundamentos de 
enfermagem. Processo de enfermagem. Prevenção e controle de infecção hospitalar. Biossegurança. Atuação do enfermeiro em Pronto 
Socorro e em situações de emergência. Assistência de enfermagem materno-infantil. Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e 
perspectivas. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a 
Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Doenças de notificação 
compulsória. Atenção Básica e Atenção Secundária (http://www.saude.gov.br/dab).  Guia prático do Programa Saúde da Família; 
Programa Saúde da Família (www.saude.gov.br). Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Sugestão de 
sites para estudo do conteúdo:  www.saude.gov.br e www.corensp.org.br. 
 
FISCAL GERAL 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo: 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. Juros simples e compostos. 
Desconto. 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. Noções de estatística e probabilidade: média, média ponderada, 
mediana, moda, espaço amostral, eventos, arranjos, combinações, permutações. Resolução de situações-problema. Raciocínio lógico. 
Reconhecimento de seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. 
Conclusão. Diagramas lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Argumentos Sólidos e Argumentos 
Bons. Dedução x Indução. Argumentação indutiva. Argumentação dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. 
Prova. Dilema. Sofismas ou Falácias. Tautalogia, Contradição, Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos 
Argumentos. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia sugerida: Matemática Completa (José 
Ruy Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio - Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi - David Mauro 
Degenszajn – Atual Editora. Lógica de Argumentação – Teoria e exercícios. Gyorgy Laszlo Gyuricsa. Yalis Editora. 1ª ed – 2006. 
Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://educacao.uol.com.br/matematica; www.somatematica.com.br 
 
Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos; Sistemas Operacionais; Pacote MS Office (Word, Excel, e Power 
Point; Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico. Bibliografia Sugerida: Informática – Conceitos básicos 
(Fernando de Castro Velloso – Ed. Campus). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://office.microsoft.com/pt-br/word; 
http://office.microsoft.com/pt-br/excel; http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint; www.linux.org; http://info.abril.com.br 
 
Conhecimentos Específicos: Noções Gerais de Normas Constitucionais: Constituição Federal: Princípios Fundamentais, Garantias, 
Direitos e Garantias Fundamentais. Os Municípios. Administração Pública. Aspectos e normas gerais sobre Sistema Tributário Nacional. 
Os tributos, em especial os de competência municipal. Princípios gerais. Limitações ao poder de tributar. Tributos: impostos, taxas e 
contribuições de melhoria. Obrigação tributária. Crédito Tributário. Noções Gerais de Direito Administrativo: Princípios adotados na 
Administração Pública. Limites na atuação do Estado frente às atividades particulares. Poderes administrativos. O Poder de Polícia. 
Noções de Direito Municipal: Código Tributário do Município de Riversul. Normas específicas da atuação do Fiscal de Tributos e Posturas. 
Normas da ABNT. Noções de arquitetura e meio ambiente: fatores condicionantes, planejamento e construção. Elementos da construção: 
fundações, estruturas, paredes e revestimentos, coberturas. Condições gerais das edificações: alinhamentos e afastamentos, classificação 
dos compartimentos, vãos, áreas, circulações em mesmo nível, circulações de ligação de níveis diferentes, orientação e insolação. 
Elementos básicos do projeto: plantas, cortes, fachadas e detalhes. Projeto de reforma e modificação: acréscimo e demolição. Instalações 
prediais: hidráulicas, sanitárias e elétricas. Licença e aprovação de projetos. Execução e conclusão de obras. Habite-se. Outros 
conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Sugestão de site para estudo do conteúdo: www.planalto.gov.br. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 
 
Legislação Saúde Pública: Constituição Federal – artigos 196 a 200. Lei federal 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei federal 
8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sugestão de site para estudo do conteúdo: 
www.planalto.gov.br. 
 
Conhecimentos Específicos: Patologia e terapêutica da linguagem. Aquisição e o desenvolvimento da linguagem. Bases neurobiológicas 
da linguagem. O sistema auditivo: bases anatômicas e funcionais. O sistema fonador: bases anatômicas e funcionais. Fundamentos de 
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lingüística em fonoaudiologia. Disfonias. Reeducação após laringectomia. Disartrias. Dislalias. Disglossias. Intervenção fonoaudiológica na 
surdez infantil. Próteses auditivas. Atraso da linguagem. Disfasia infantil e afasia congênita. Fonoaudiologia e paralisia cerebral infantil. Os 
distúrbios da aprendizagem da linguagem escrita. Afasias do adulto. Alexias e agrafias. Disfemia. Fonoaudiologia e escola. Sistemas 
aumentativos e alternativos de comunicação.  Audiologia. Anatomia, fisiologia e desenvolvimento da audição. Avaliação e diagnóstico 
audiológico: testes audiológicos para identificação das alterações cocleares, retrococleares e do sistema tímpano-ossicular.   Avaliação e 
diagnóstico audiológico: testes eletrofisiológicos e de avaliação do processamento auditivo.  Intervenção audiológica no idoso.  Intervenção 
audiológica na saúde do trabalhador.  Deficiência da audição, reabilitação e prótese auditiva/aparelho auditivo.   Deficiência da audição, 
reabilitação e implante coclear.  Exame otoneurológico.  Terapia fonoaudiológica da criança surda.   Reabilitação vestibular.  Triagem 
auditiva neonatal e acompanhamento do desenvolvimento da audição.  PAIR: perda auditiva induzida por ruído.  Trabalho interdisciplinar 
em Audiologia.  Disfagia.  Anatomia da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe e esôfago. Fisiologia da deglutição. Métodos de 
avaliação nas disfagias. Disfagias em recém-nascidos e lactentes: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento 
fonoaudiológico. Disfagias em crianças com disfunções neuromotoras: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento 
fonoaudiológico. Disfagias neurogênicas: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico. Disfagias 
mecânicas/oncológicas: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico. Disfagias em portadores de doenças 
neuromusculares: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico. Disfagia psicogênica: conceito, etiologia, 
classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico. Trabalho interdisciplinar em disfagia. Aquisição e desenvolvimento da linguagem 
oral e escrita. Transtornos de fala e fluência: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica.  
Distúrbios de linguagem oral e escrita: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica nos ciclos de 
vida.  Transtornos do desenvolvimento: espectro autístico, deficiência intelectual e física e outros.  Afasias: conceito, etiologia, 
classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica.  Linguagem nos processos de envelhecimento.  Trabalho 
interdisciplinar em Linguagem. Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático.  Desenvolvimento das estruturas e funções orofaciais 
nos ciclos de vida.  Avaliação, diagnóstico e tratamento em Motricidade Orofacial.  Disfunções da articulação temporomandibular e dor 
orofacial, traumas de face, cirurgia ortognática, estética facial, paralisia facial, queimaduras, câncer de boca, fissuras lábio-palatinas e 
demais más-formações orofaciais. Alterações de fala músculo esqueléticas. Desenvolvimento e alterações da função respiratória. Trabalho 
interdisciplinar em Motricidade Orofacial.  Anatomia e fisiologia do aparelho fonador.  Avaliação de voz clínica, voz profissional e em 
fononcologia. Tratamento em voz clínica.  Intervenção/ tratamento em voz profissional.  Tratamento em fononcologia.  Voz e disfonia nos 
ciclos de vida: da infância à senescência.  Promoção de saúde, qualidade de vida e voz.  Trabalho interdisciplinar em voz. Aquisição da 
leitura, escrita e alfabetização.  Transtornos de aprendizagem e outros distúrbios relacionados à aprendizagem. Atuação fonoaudiológica 
na educação: ações vinculadas a alunos, professores, gestores e equipes multidisciplinares.  Ética Profissional. Regulamentação da 
Profissão. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia Sugerida: Manual de Fonoaudiologia 
(Pena, Casanova e Cols - Ed. Artmed - 2ª ed). Publicações Institucionais do Conselho Regional de Fonoaudiologia: Ambiente 
Acústico em Cabina/Sala de Teste. Audiometria Tonal, Logoaudiometria e Medidas de Imitância Acústica. Disfagia. Fonoaudiologia & 
Educação. Áreas de Competência do Fonoaudiólogo no Brasil. Guia Prático de Consulta Rápida da CID-10 pelo Fonoaudiólogo. 
Caracterização das Ações inerentes ao Exercício Profissional do Fonoaudiólogo. Classificação Brasileira de Procedimentos em 
Fonoaudiologia. Manual de Biossegurança. Fonoaudiólogo no exercício da profissão. Sugestão de sites para estudo do conteúdo: 
www.fonoaudiologia.org.br e www.saude.gov.br. 
 
MÉDICO PSF 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 
 
Legislação Saúde Pública: Constituição Federal – artigos 196 a 200. Lei federal 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei federal 
8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sugestão de site para estudo do conteúdo: 
www.planalto.gov.br. 
 
Conhecimentos Específicos: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças a seguir. 
Cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, 
insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite 
aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do sistema digestivo: gastrite 
e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças 
intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, 
distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, 
desnutrição, diabetes mellitus, hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, 
macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de 
transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do 
colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. 
Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, 
rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doenças 
epidemiológicas: dengue. Procedimentos diante de situações epidemiológicas. Doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, 
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leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. 
Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, 
doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, 
câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. Saúde Pública. Situação de violência (identificação e procedimentos).  Ética 
Profissional. Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – P.A.C.S. Normas e Diretrizes do Programa de Saúde 
da Família – PSF. Diretrizes Operacionais do P.A.C.S. Medicina Social e Preventiva. Outros conhecimentos específicos exigidos para 
desempenho da função.  Bibliografia e sugestões de site para estudo do conteúdo: www.saude.gov.br; Harrison – Tratado de Medicina 
Interna (Editora McGraw Hill – 16ª ed.) 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 
 
Conhecimentos Específicos: Vigilância sanitária e epidemiológica de alimentos: Intoxicações e toxi-infecções de origem alimentar. 
Profilaxia das intoxicações e toxi-infecções alimentares. Investigação de surtos. Colheita de Amostras. Epidemiologia: Epidemiologia geral 
e aplicada – princípios gerais, definição e classificação. Cadeia epidemiológica e transmissão. Métodos epidemiológicos aplicados à 
vigilância sanitária. Estatística vital: Definições e conceitos. Levantamento de dados. Estatística de morbidade. Prevalência. Incidência. 
Proporções, coeficientes, índices utilizados em estudo de saúde. Coeficiente ou taxas de mortalidade, morbidade e letalidade. Gerais. 
Específicas. Doenças infecto-contagiosas de importância em Saúde Pública Veterinária: Determinada por bactérias. Tuberculose. 
Brucelose. Leptospirose. Salmoneloses. Estreptococciases. Estafilococciases. Determinadas por vírus. Raiva. Encefalites equinas. 
Determinadas por protozoários. Leishmaniose. Toxoplasmose. Determinadas por nematóides. Ascaridíase. Ancilostomiase. Determinadas 
por cestóides. Teníases. Cisticercoses. Equinococoses. Zoonoses: Conceituação e classificação de zoonoses. Controle da raiva. Controle 
de roedores. Controle de vetores. Quirópteros. Doença infecto-contagiosas dos animais domésticos. Farmacologia e terapêutica médico-
veterinária. Fisiologia dos animais domésticos. Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Nutrição animal. Parasitologia 
médico-veterinária. Patologia médico-veterinária. Reprodução e fisiologia da reprodução animal. Toxicologia. Zootécnica. Higiene e 
higienização de estabelecimentos e de alimentos. Medidas de controle urbano de animais de fauna sinantrópica. Medidas de controle 
urbano de animais domésticos. Planejamento e Administração em Saúde Pública. Guia de Vigilância Epidemiológica. Ministério da Saúde. 
(www.saude.gov.br). Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Publicações Institucionais do Ministério 
da Agricultura (www.agricultura.gov.br): Espécies Animais: Bovinos. Equídeos. Aves. Caprinos e Ovinos. Suínos. Caninos e Felinos. 
Sanidade animal. Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros e Outras Encefalopatias. Programa Nacional de Sanidade 
Apícola – PNSAp. Programa Nacional de Sanidade Avícola – PNSA. Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos – PNSCO. 
Programa Nacional de Sanidade Suídea – PNSS. Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose – 
PNCEBT. Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos – PNSE. Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa – 
PNEFA. Informações Epidemiológicas. Calendário de Vacinação. Rastreabilidade. Alimentação Animal. Bem estar animal.  
 
NUTRICIONISTA 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 
 
Legislação Saúde Pública: Constituição Federal – artigos 196 a 200. Lei federal 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei federal 
8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sugestão de site para estudo do conteúdo: 
www.planalto.gov.br 
 
Conhecimentos Específicos: Nutrição Básica. Necessidades e Recomendações de Nutrientes. Necessidades e Recomendações de 
Energia. Planejamento e Avaliação da Ingestão de Energia e Nutrientes para Indivíduos. Alimentação Equilibrada na Promoção da Saúde. 
Alimentos Funcionais. Avaliação Nutricional. Aconselhamento Nutricional. Nutrição em Condições Clínicas Específicas: Obesidade. 
Diabetes Mellitus. Doenças Renais. Distúrbios do Trato Digestório. Câncer. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Doenças 
Pulmonares. Doenças Cardiovasculares. Doenças Hepáticas. Cirurgia e Trauma Interações entre Drogas e Nutrientes. Terapia Nutricional: 
Nutrição Enteral. Nutrição Parenteral. Microbiologia de alimentos. Controle Higiênico Sanitário dos Alimentos. Técnicas dietéticas de pré-
preparo e preparo de alimentos. Conceitos de Administração. Desnutrição. Fundamentos sobre as principais leis de Alimentos/Vigilância 
Sanitária (hortifrutigranjeiros, enlatados, embutidos, carnes, etc.).  Estudo dos nutrientes e adequação da alimentação ao diagnóstico. 
Orientações de saúde e alimentação para coletividades. Fisiologia e dietas para condições especiais.  Estudo e técnica de preparo dos 
alimentos. Estudo da legislação e método de conservação dos alimentos. Procedimentos de higiene e metodologia de controle. Gestão de 
Unidade de Alimentação e Nutrição.  Ética Profissional. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Lei 
federal 11.947/2009. Resolução FNDE 38. Publicações Institucionais do Ministério da Saúde e da Educação: Cadernos de Atenção 
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Básica. Ministério da Saúde. Saúde da Família: Volume nº 12 – Obesidade e Volume nº 20 – Carência de Micronutrientes. Programa de 
Alimentação Escolar (FNDE). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.planalto.gov.br, www.saude.gov.br, www.fnde.gov.br, 
www.cfn.org.br. 
 
PROCURADOR JURÍDICO 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 
 
Conhecimentos Específicos: Direito Civil: Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Hermenêutica e interpretação das normas 
jurídicas: Função; Espécies; Métodos; Analogia; Princípios gerais do direito; Eqüidade.  Eficácia da lei no tempo e no espaço: Revogação e 
derrogação; Irretroatividade; Direito adquirido. Pessoas naturais e jurídicas. Associações e fundações. Domicílio. Diferentes Classes de 
Bens. Bens Públicos. Fatos Jurídicos: negócio jurídico; invalidade do negócio jurídico. Atos jurídicos lícitos e ilícitos. Prescrição: causas 
que impedem e suspendem a prescrição; causas que interrompem a prescrição e prazos de prescrição. Decadência. Prova. Direito das 
obrigações: obrigações de dar coisa certa e incerta; obrigações de fazer e não fazer; obrigações alternativas; obrigações divisíveis e 
indivisíveis; obrigações solidárias. Transmissão das obrigações: cessão de crédito; assunção de dívida; adimplemento e extinção das 
obrigações; pagamento em consignação; pagamento com sub-rogação; imputação do pagamento; dação em pagamento. Novação. 
Compensação. Confusão. Remissão das dívidas. Inadimplemento das obrigações. Responsabilidade Civil. Direito Processual Civil: 
Princípios gerais do Processo Civil; Jurisdição. Formas de composição de litígios. A tutela jurisdicional estatal. Princípios da jurisdição. 
Jurisdição contenciosa e voluntária; Ação. Conceito e autonomia. Condições da ação. Classificação das ações. Elementos da ação; 
Competência. Conceito e critérios de determinação. Competência absoluta e relativa. Prorrogação de competência. Perpetuação da 
jurisdição. Conexão e continência. Prevenção. Conflito de competência; Das partes e seus procuradores. Relação jurídica processual. 
Conceito de parte. Faculdades, deveres e ônus processuais. Substituição processual e substituição de parte. Capacidade de estar em 
juízo e capacidade processual. Do advogado; O Ministério Público no Processo Civil. O Ministério Público como parte. O Ministério Público 
como fiscal da lei. Vantagens processuais do Ministério Público; O juiz. Deveres do juiz no processo civil. A imparcialidade; Atos 
processuais. Generalidades. O ato processual no tempo. O ato processual no espaço. Atos das partes. Atos do juiz. Prazos processuais; 
Pressupostos e nulidades processuais. Forma e controle externo das nulidades. Controle incidental das nulidades processuais. 
Litisconsórcio. Conceito e classificação. Espécies de litisconsórcio; Intervenção de terceiros. Conceito. Assistência. Oposição. Nomeação à 
autoria. Denunciação da lide. Chamamento ao processo; Formação, Suspensão e extinção do processo. Procedimento Comum. Rito 
Ordinário. Rito Sumário. Procedimentos Especiais. Processo de Conhecimento. Petição Inicial. Antecipação da tutela. Da citação. Da 
resposta do Réu. Da Fase Ordinária. Do julgamento conforme o estado do processo. Teoria geral das provas. Depoimento pessoal. Prova 
documental. Prova testemunhal. Prova pericial e inspeção judicial. Audiência de instrução e julgamento. Sentença e coisa julgada. Do 
processo nos Tribunais. Teoria geral dos recursos. Pressupostos subjetivos. Pressupostos objetivos. Dos recursos em espécie. Apelação. 
Agravo.  Embargos infringentes. Embargos de declaração. Recurso Ordinário. Recurso Especial. Recurso Extraordinário. Embargos de 
Divergência em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário. Da Ação Rescisória. Do processo de execução. Das partes, da 
competência, dos requisitos necessários para realizar qualquer execução. Da responsabilidade patrimonial. Da execução para a entrega 
de coisa. Da execução das obrigações de fazer e de não fazer. Da execução por quantia certa contra devedor solvente. Dos embargos à 
execução. Da execução por quantia certa contra devedor insolvente. Do processo cautelar. Das medidas cautelares. Do arresto. Do 
seqüestro. Da caução. Da busca e apreensão. Da exibição. Da produção antecipada de provas. Do arrolamento de bens. Da justificação. 
Dos protestos, notificações e interpelações. Do atentado. Do protesto e da apreensão de títulos. De outras medidas provisionais. Das 
ações possessórias. Da manutenção e da reintegração de posse. Do interdito proibitório. Da ação de nunciação de obra nova. Da ação de 
usucapião de terras particulares. Da ação de divisão e da demarcação de terras particulares. Dos embargos de terceiro. Da habilitação. 
Das alienações judiciais. Da execução fiscal – Título executivo; a dívida ativa. O procedimento (Lei nº 6.830/80). Direito Administrativo: 
Princípios Básicos da Administração. Princípios de Direito Administrativo. Estado, Governo e Administração Pública. Administração direta e 
indireta. Autarquias. Fundações. Empresas estatais. Organização Administrativa. Órgãos públicos. Função pública. Cargo público. Agentes 
públicos. Investidura ou provimento. Vacância. Acessibilidade. Cargos em Comissão. Sistemas remuneratórios. Aposentadoria. 
Sindicalização e direito de greve. Responsabilidade do agente. Poderes Administrativos. Poder vinculado. Poder discricionário. Poder 
hierárquico. Poder disciplinar. Poder regulamentar. Poder de polícia. Atos administrativos. Atos jurídicos. Requisitos ou condições de 
validade. Atributos. Ato administrativo perfeito. Atos de governo. Classificação fundamental. Espécies de atos administrativos. Atos de 
direito privado. Extinção dos atos administrativos. Anulação e revogação dos atos administrativos. Licitação. Lei federal 8.666/93. Lei 
federal 10.520/2002. Lei Complementar nº 123/2006. Súmulas e Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Contratos 
Administrativos. Serviços Públicos. Direito do usuário. Serviços centralizados. Serviços desconcentrados. Serviços descentralizados. 
Titularidade e modo de prestação. Delegação e outorga de serviço público. Concessão de serviço público: Lei federal 8.987/95, 
Remuneração, Taxa, Preço público e Tarifa. Permissão de serviço público. Autorização. Bens Públicos. Classificação. Afetação e 
desafetação. Aquisição de bens móveis e imóveis. Compra e venda e permuta. Dação em pagamento. Doação. Outros modelos de 
aquisição: Usucapião. Sucessão. Regime de parcelamento do solo. Perda e confisco de bens. Alienação de bens. Uso de bens públicos. 
Bens públicos em espécie. Limitações ao Direito de Propriedade. Modalidades. Limitações administrativas. Ocupação temporária. 
Tombamento. Requisição administrativa. Servidão administrativa. Desapropriação. Requisitos constitucionais. Necessidade e utilidade 
pública. Interesse social. Indenização. Pagamento. Retrocessão. Responsabilidade civil do Estado. Teorias. Responsabilidade por atos 
legislativos. Responsabilidade por atos jurisdicionais. Reparação de dano. Da ação regressiva. Responsabilidade por atos ilícitos. Controle 
da Administração. Controle Administrativo. Controle administrativo exercitado de ofício. Controle administrativo exercitado por provocação. 
Prescrição administrativa. Coisa julgada administrativa. Prescrição de ações movidas em face do Poder Público. Controle legislativo. 
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Controle jurisdicional. Mandado de Segurança. Ação popular. Ação civil pública. Mandado de injunção. Habeas corpus. Habeas data. 
Improbidade Administrativa - Lei federal 8.429/92. Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000. Direito Constitucional: Poder 
Constituinte: Conceito, distinção, origem, esquema, espécies, titularidade, agente do poder constituinte, veículos do poder constituinte. 
Eficácia das normas constitucionais: Classificação, recepção no direito constitucional, repristinação no direito constitucional, 
desconstitucionalização. Controle da constitucionalidade: Fundamento, origens do controle da constitucionalidade, esquema, formas de 
inconstitucionalidades, formas de controle, órgão de controle, critérios de controle, meios de controle, natureza da decisão, controle da 
constitucionalidade no Brasil, modalidade de ação direta (ADIn e ADC), conceito de lei e ato normativo para efeito de controle em abstrato 
da constitucionalidade, concessão de medida cautelar no controle em abstrato da constitucionalidade, controle da constitucionalidade de 
leis municipais, titularidade, pertinência temática, normas constitucionais inconstitucionais, espécies de decisões proferidas no controle em 
abstrato da constitucionalidade, efeitos da decisão.  Princípios fundamentais: Conceito, finalidade, violação, normas jurídicas, colisão de 
princípios e conflitos de regras, princípios constitucionais fundamentais, denominação atual do Estado brasileiro. República. Federação. 
Estado Democrático de Direito. Fundamentos do Estado brasileiro. Separação de poderes. Objetivos fundamentais. Direitos e Garantias 
Fundamentais. Histórico dos direitos fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Nacionalidade. Cidadania e 
direitos políticos: Concepções de cidadania, aquisição da cidadania, direitos políticos positivos e negativos. Leis Eleitorais. Partidos 
políticos. Organização Político-Administrativo. União, Estados e Município. Administração Pública. Princípios Constitucionais da 
Administração Pública. Servidores Públicos. Poder Legislativo. Processo Legislativo. Poder judiciário. Ministério Público. Sistema tributário 
nacional. Impostos do Município. Finanças Públicas: Normas gerais, orçamento, plano plurianual; diretrizes orçamentárias e orçamentos 
anuais. Precatórios. Saúde. Previdência Social. Educação. Ato das disposições constitucionais transitórias. Emendas Constitucionais. 
Direito Tributário: Sistema tributário nacional. Competência Tributária. Limitações da competência tributária. Impostos. Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis. 
Taxas. Contribuição de Melhoria. Distribuições de Receitas Tributárias. Critério de Distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. 
Cálculo e Pagamento das Quotas Estaduais e Municipais. Comprovação da Aplicação das Quotas Estaduais e Municipais. Imposto sobre 
Operações Relativas a Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais do País. Normas gerais de direito tributário. Legislação 
tributária. Vigências, aplicação, interpretação e integração da Legislação Tributária. Obrigação tributária. Fato gerador. Sujeito ativo e 
sujeito passivo. Responsabilidade tributária. Crédito tributário. Suspensão do crédito tributário. Extinção do crédito tributário. Exclusão do 
crédito tributário. Garantias e Privilégios do Crédito Tributário. Dívida Ativa. Direito Penal: Dos crimes contra a Administração Pública. 
Peculato. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Emprego 
irregular de verbas ou rendas públicas. Concussão. Excesso de exação. Corrupção passiva. Facilitação de contrabando ou descaminho. 
Prevaricação. Condescendência criminosa. Advocacia administrativa. Violência arbitrária. Abandono de função. Exercício funcional 
ilegalmente antecipado ou prolongado. Violação de sigilo funcional. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Funcionário público. 
Dos crimes praticados por particular contra a Administração em geral. Usurpação de função pública. Resistência. Desobediência. 
Desacato. Tráfico de Influência. Corrupção ativa. Contrabando ou descaminho. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. 
Inutilização de edital ou de sinal. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Sonegação de contribuição previdenciária. Legislação 
complementar: Lei federal nº 9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei federal nº 11.494/2007 - 
Regulamenta o Fundo  de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB. Lei federal 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei federal 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. Lei Orgânica do Município de Riversul.  Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Lei 
Complementar nº 709/93. Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Lei Complementar nº 979/2005 e 
1110/2010. Instruções nº 2/2008 (área municipal) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Outros conhecimentos específicos 
exigidos para desempenho da função. Sugestões de sites para estudo do conteúdo: www.planalto.gov.br; www.tce.sp.gov.br.  
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo: 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. Juros simples e compostos. 
Desconto. 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. Noções de estatística e probabilidade: média, média ponderada, 
mediana, moda, espaço amostral, eventos, arranjos, combinações, permutações. Resolução de situações-problema. Raciocínio lógico. 
Reconhecimento de seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. 
Conclusão. Diagramas lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Argumentos Sólidos e Argumentos 
Bons. Dedução x Indução. Argumentação indutiva. Argumentação dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. 
Prova. Dilema. Sofismas ou Falácias. Tautalogia, Contradição, Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos 
Argumentos. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia sugerida: Matemática Completa (José 
Ruy Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio - Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi - David Mauro 
Degenszajn – Atual Editora. Lógica de Argumentação – Teoria e exercícios. Gyorgy Laszlo Gyuricsa. Yalis Editora. 1ª ed – 2006. 
Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://educacao.uol.com.br/matematica; www.somatematica.com.br 
 
Legislação do Ensino: Constituição Federal/88 – Artigos 5º a 16, 37 a 41, 205 a 214, 226 a 230. Lei federal nº 9.394/96 - Estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional; Lei federal nº 10.172/01 - Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências; Lei 
federal nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo  de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Sugestão de sites para obtenção do 
conteúdo: www.planalto.gov.br. 
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Conhecimentos Específicos: A criança. Educar. Cuidar. Brincar. O professor de educação infantil. Organização do referencial curricular. 
Componentes curriculares. Objetivos Gerais da Educação Infantil. A instituição e o projeto educativo. Concepção. Aprendizagem. Objetivos 
e Conteúdos por faixa etária. Crianças de zero a três anos. Crianças de quatro a seis anos. Jogos e Brincadeiras. Organizando um 
ambiente de cuidados essenciais. Organização do tempo. Presença do Movimento na educação infantil: idéias e práticas correntes. 
Presença da música na educação infantil: idéias e práticas correntes. Educação Inclusiva. Ética no Trabalho Docente. Teorias de Jean 
Piaget, Wallon e Vygostsky. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Publicações Institucionais do 
Ministério da Educação: Referencial Curricular para a Educação Infantil. Critérios para um atendimento em creches que respeite os 
direitos fundamentais das crianças. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Bibliografia sugerida: 
Teorias Psicogenéticas em Discussão (Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira e Heloísa Dantas – Summus Editorial). As inteligências 
múltiplas e seus estímulos (Celso Antunes – Ed. Papirus). Música na Educação Infantil (Teca Alencar de Brito – Ed. Peirópolis). Sugestão 
de sites para obtenção do conteúdo: www.portal.mec.gov.br. 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO I 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo: 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. Juros simples e compostos. 
Desconto. 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. Noções de estatística e probabilidade: média, média ponderada, 
mediana, moda, espaço amostral, eventos, arranjos, combinações, permutações. Resolução de situações-problema. Raciocínio lógico. 
Reconhecimento de seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. 
Conclusão. Diagramas lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Argumentos Sólidos e Argumentos 
Bons. Dedução x Indução. Argumentação indutiva. Argumentação dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. 
Prova. Dilema. Sofismas ou Falácias. Tautalogia, Contradição, Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos 
Argumentos. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia sugerida: Matemática Completa (José 
Ruy Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio - Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi - David Mauro 
Degenszajn – Atual Editora. Lógica de Argumentação – Teoria e exercícios. Gyorgy Laszlo Gyuricsa. Yalis Editora. 1ª ed – 2006. 
Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://educacao.uol.com.br/matematica; www.somatematica.com.br 
 
Legislação do Ensino: Constituição Federal/88 – Artigos 5º a 16, 37 a 41, 205 a 214, 226 a 230. Lei federal nº 9.394/96 - Estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional; Lei federal nº 10.172/01 - Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências; Lei 
federal nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo  de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Sugestão de sites para obtenção do 
conteúdo: www.planalto.gov.br. 
 
Conhecimentos Específicos: Os Parâmetros Curriculares Nacionais; Objetivos Gerais do Ensino Fundamental; Conteúdos; Orientações 
Didáticas; Autonomia; Diversidade; Interação e cooperação; Disponibilidade para a aprendizagem; Organização do tempo; Organização do 
espaço; Seleção de material; Os métodos de ensino. Avaliação Escolar. Educação Inclusiva. Jogos e Brincadeiras. Planejamento Escolar. 
Didática. Disciplina e indisciplina na Escola. Psicologia da Educação. Ética no Trabalho Docente. Teorias de Jean Piaget, Wallon e 
Vygostsky. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.  Publicações Institucionais do Ministério da 
Educação: Parâmetros Curriculares Nacionais – 1ª a 4ª séries: Introdução, Artes, Ciências Naturais, Educação Física, Geografia, História, 
Língua Portuguesa, Matemática; Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Saúde; Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Bibliografia sugerida: Outras publicações: Teorias Psicogenéticas 
em Discussão (Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira e Heloísa Dantas – Summus Editorial); Didática (José Carlos Libâneo – Cortez 
Editora); Como desenvolver competências em sala de aula (Celso Antunes – Ed. Vozes); As inteligências múltiplas e seus estímulos 
(Celso Antunes – Ed. Papirus); Avaliação da Aprendizagem Escolar (Cipriano C. Luckesi – Cortez Editora); Indisciplina na Escola – 
Alternativas Teóricas e Práticas (Julio Grappa Aquino - Summus Editorial). Os sete saberes necessários à Educação do Futuro (Edgard 
Morin – Cortez Editora). Sugestão de site para obtenção do conteúdo: www.portal.mec.gov.br. 
 
PSICÓLOGO 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 
 
Legislação em Saúde: Constituição Federal – artigos 196 a 200. Lei federal 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei federal 
8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sugestão de site para estudo do conteúdo: 
www.planalto.gov.br 
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Conhecimentos Específicos: Bases Fisiológicas do Comportamento e da Cognição; Processos de Aprendizagem Comportamental; 
Sensação, Percepção e Consciência; Memória; Pensamento e Linguagem; Psicologia do desenvolvimento. Inteligência e Teste; 
Motivação; Emoção e Ajustamento; Da Concepção à Infância; Adolescência e Vida Adulta; Personalidade: Teorias e Teste; 
Comportamento Desajustado; Tratando o Comportamento Desajustado; Comportamento Social e Questões Sociais. Drogas, Álcool e 
Transtornos Psicológicos. Terapia. Psicologia Social. Código de Ética Profissional Psicológico. Outros conhecimentos específicos exigidos 
para desempenho da função.  Bibliografia sugerida: Introdução à Psicologia (Linda Davidoff – Ed. McGraw-Hill. Sugestões de sites 
para estudo do conteúdo:  www.crpsp.org.br, www.saude.gov.br. 
 
PSICOPEDAGOGO 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 
 
Legislação do Ensino: Constituição Federal/88 – Artigos 5º a 16, 37 a 41, 205 a 214, 226 a 230. Lei federal nº 9.394/96 - Estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional; Lei federal nº 10.172/01 - Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências; Lei 
federal nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo  de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Sugestão de sites para obtenção do 
conteúdo: www.planalto.gov.br. 
 
Conhecimentos Específicos: Aprendizagem e educação. Dimensões do processo de aprendizagem. Condições internas e externas da 
aprendizagem. O problema da aprendizagem: fatores. Diagnósticos do problema de aprendizagem. Diagnóstico e orientação terapêutica. 
Tratamento. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. A 
educação pública como instrumento de inclusão social. A democratização da escola pública. O trabalho escolar e o processo educacional: 
o desenvolvimento da aprendizagem enquanto instrumento de inclusão. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e 
alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. A indisciplina na sala de 
aula. Educação no mundo contemporâneo – as exigências de um novo perfil de cidadão; tendências atuais da educação; novas demandas 
para a educação escolar e alternativas de atendimento; quem é o aluno brasileiro: perfil, expectativas; saberes e práticas voltados para o 
desenvolvimento de interações sociais, capacidades cognitivas, afetivas, culturais e psicomotoras. Educação escolar e qualidade de 
ensino – diretrizes e fundamentos legais para a educação básica; a escola como efetivo espaço de aprendizagem e de socialização; 
proposta educacional e pedagógica da escola: expressão das demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos 
alunos; currículo e avaliação: as dimensões da avaliação institucional e do processo ensino-aprendizagem; a utilização das tecnologias 
educacionais a serviço da aprendizagem. Ação psicopedagógica – a especificidade da função psicopedagógica a serviço da garantia de 
educação escolar de qualidade como direito de todos. A aprendizagem e a educação: – O aprender - Como? – O não aprender - Por quê? 
– As perturbações na aprendizagem. – Os problemas de aprendizagem. – O alcance da psicopedagogia e a intervenção psicopedagógica 
específica. Dimensões do processo de aprendizagem: – As questões da não-aprendizagem. – O fracasso escolar e a busca de soluções 
alternativas. – A importância do diagnóstico. Classificação, definição, identificação e avaliação dos transtornos de aprendizagem. 
Transtornos de leitura. Transtornos de Matemática. Transtornos da Expressão Escrita. Outros conhecimentos específicos exigidos para 
desempenho da função. Publicações Institucionais: Ministério da Educação (www.portal.mec.gov.br): Parâmetros Curriculares Nacionais 
Ensino Fundamental e Referencial Curricular para a Educação Infantil; Bibliografia Sugerida: Teorias Psicogenéticas em Discussão 
(Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira e Heloísa Dantas – Summus Editorial). Transtornos de Aprendizagem (Fletcher, Lyons, Fuchs e 
Barnes - Ed. Artmed - 2009). Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem (Pain - Ed. Artmed). 
 
TECNICO AGRÍCOLA 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 
 
Conhecimentos Específicos: Noções de botânica e microbiologia. Solos: Noções de gênese, classificação e morfologia; propriedades 
físicas e químicas, relação água-solo-planta; fertilidade; Amostragem e interpretação de boletim de análise de solos; Principais fontes 
orgânicas e de elementos minerais; conservação do solo, água e meio ambiente; técnicas conservacionistas e capacidade de uso do solo; 
manejo e preparo do solo. Mecanização agrícola: Máquinas e implementos; noções de funcionamento, operação e regulagem. Grandes 
culturas: Implantação e manejo de lavouras de café, milho, arroz, feijão, soja, cana e mamona; Cultivos orgânicos; técnicas de 
beneficiamento e armazenamento. Fruticultura: Fruticultura tropical, sub-tropical e temperada; Fisiologia; Métodos de propagação e 
produção de mudas; Técnicas de enxertia; Implantação e condução de viveiros para a produção de mudas de plantas frutíferas; 
Implantação e manejo de pomares frutíferos. Olericultura: Produção de olerícolas e planejamento de hortas comerciais; Noções de cultivo 
protegido e hidropônico; cultivos orgânicos. Silvicultura: Coleta e preparo de sementes; produção de mudas florestais, implantação e 
manejo de viveiros florestais; Manejo de florestas cultivadas, culturas de eucalipto e pinus. Meio Ambiente: Noções de ecologia; Noções 
sobre Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), florestamento e reflorestamento; fontes de 
contaminação da água e solo na atividade agropecuária; Manejo e tratamento de resíduos sólidos e líquidos resultantes da atividade 
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agropecuária; noções das características de microbacias e cursos d’agua; Noções de planimetria e altimetria. Irrigação: Noções de 
técnicas de irrigação e manejo da água; Uso sustentável de recursos hídricos; Águas pluviais, fluviais e subterrâneas; Noções de 
climatologia agrícola. Fitossanidade: Noções de fitopatologia, desenvolvimento de doenças, relação patógeno-hospedeiro-ambiente, 
epidemiologia, etiologia, controle e diagnose visual; doenças de grande importância econômica; Entomologia agrícola, conceito de praga, 
monitoramento e amostragens a campo, nível de equilíbrio (NE), nível de dano econômico (NDE), nível de controle (NC); insetos praga de 
grande importância econômica. Defesa Vegetal: Tecnologia de aplicação de agroquímicos; toxicidade, classes toxicológicas; cuidados 
gerais na aquisição, manuseio, aplicação, transporte e armazenamento de produtos agroquímicos; cuidados gerais e impactos ao meio 
ambiente e na saúde humana provocados pela utilização de produtos agroquímicos; Métodos de controle de pragas, doenças e plantas 
invasoras; controle químico e biológico de pragas e doenças, manejo integrado de pragas e doenças. Criações: Noções de piscicultura, 
suinocultura, avicultura e bovinocultura de leite e corte; Instalações, equipamentos e ambiência; Noções de forragicultura, implantação e 
manejo de pastagens, recuperação de áreas de pastagens; Ensilagem e fenação. Administração rural: Planejamento agropecuário; 
Legislação rural e Custos de produção. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.   
 
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Conhecimentos Gerais e Atualidades: Conhecimentos Gerais - Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo). Bibliografia 
sugerida: Almanaque Abril 2011 (Editora Abril). Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.). Sugestões de sites para estudo do 
conteúdo: www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias; www.terra.com.br/noticias. 
 
Conhecimentos Específicos: Microbiologia Geral. Biologia Ambiental. Elementos de Ciências do Solo. Ecologia Básica. Química Geral. 
Química Ambiental. Qualidade da Água. Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos. Gestão Ambiental e da Qualidade. Tratamento de 
Água. Tratamento de Águas Residuárias. Poluição do Ar. Manejo de Bacias Hidrográficas. Avaliação e Estudos de Impactos Ambientais. 
Geografia Aplicada e Sistema de Informação Geográfica (SIG). Paisagismo. Planejamento, Processos Industriais e  Gestão Ambiental. 
Tecnologias de Controle de Poluição Ambiental. Educação Ambiental e Ecoturismo. Estatística Aplicada e Hidrologia. Saneamento 
Ambiental. Estudo do Ambiente Construído. Planejamento, Processos Industriais e  Gestão. Ambiental. Tecnologias de Controle de 
Poluição Ambiental. Direito ambiental. Economia ambiental. Desenvolvimento sustentável. Qualidade e meio ambiente. Saúde, segurança 
e meio ambiente. Planejamento urbano. Políticas Públicas sócio-ambientais. Lei federal nº 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais. Resolução 
nº 20 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) de 18 de junho de 1986. Ciências do Ambiente. Projetos Ambientais. 
Legislação Ambiental. Hidrogeologia. Hidrologia. Geomorfologia e Uso e Ocupação do Solo. Biomas. Ecossistemas. Geoquímica 
Ambiental. Climatologia. Avaliação de Impactos Ambientais. Planejamento e Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. Recuperação 
de Áreas Degradadas. Pedologia. Análise de Química do Solo, Ar e Água. Hidráulica. Controle de Poluição das Águas. Controle de 
Poluição Atmosférica. Saúde Pública. Planejamento dos Recursos Hídricos. Obras Hidráulicas. Conhecimento das normas ISO 9002:2000. 
Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Sugestão de site para estudo do conteúdo: www.mma.gov.br. 
 
TOPÓGRAFO 
Língua Portuguesa: Interpretação de Texto. 
 
Matemática e Raciocínio Lógico e Quantitativo: 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. Juros simples e compostos. 
Desconto. 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. Noções de estatística e probabilidade: média, média ponderada, 
mediana, moda, espaço amostral, eventos, arranjos, combinações, permutações. Resolução de situações-problema. Raciocínio lógico. 
Reconhecimento de seqüências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação. Analogia. Inferência. Dedução. 
Conclusão. Diagramas lógicos. Princípios de contagem e probabilidade. Validade de um Argumento. Argumentos Sólidos e Argumentos 
Bons. Dedução x Indução. Argumentação indutiva. Argumentação dedutiva. Silogismo. Juízo. Redução ou Conversão das proposições. 
Prova. Dilema. Sofismas ou Falácias. Tautalogia, Contradição, Contingência, Afirmação e Negação. Verificação da verdade dos 
Argumentos. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia sugerida: Matemática Completa (José 
Ruy Giovanni e outros – FTD Editora). Matemática - Volume Único - Ensino Médio - Osvaldo Dolce - Gelson Iezzi - David Mauro 
Degenszajn – Atual Editora. Lógica de Argumentação – Teoria e exercícios. Gyorgy Laszlo Gyuricsa. Yalis Editora. 1ª ed – 2006. 
Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://educacao.uol.com.br/matematica; www.somatematica.com.br 
 
Conhecimentos Específicos: A geodésia. O posicionamento espacial. A cartografia matemática. A representação do relevo. A 
fotogrametria e o sensoriamento. Medição de Distâncias. Correções de Distâncias. Instrumentos Medidores Eletrônicos de Distâncias 
(MEDs). Introdução ao Nivelamento. Nivelamento Geométrico. Ângulos e Direções. Medição de Ângulos e Direções com Estações Totais. 
Várias Discussões sobre Ângulos. Compensação de Poligonais e Cálculo de Áreas. Cálculos em Computador e Medições Omitidas. 
Levantamento Topográfico. O Sistema de Posicionamento Global (GPS). Aplicações de Campo de GPS. Introdução aos Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG). Levantamentos de Obras. Cálculo de Volumes. Levantamentos de Propriedades ou Levantamentos 
Cadastrais. Curvas Horizontais. Curvas Verticais. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia 
sugerida: Topografia (McCormack - Ed. LTC - 5ª ed.)    
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ANEXO II - MODELO DE FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
 

Ao Presidente da Comissão do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Riversul 

 

Nome:____________________________________________________________________________________________________ 

Concurso Público nº1/2011 

Cargo: __________________________________________________________________________________________________ 

N.º de Inscrição_________________  

Número do Documento de identidade:_________________________________________________________________________ 

Endereço completo: ________________________________________________________________________________________ 

Recurso contra:      □ Gabarito/Questão                                     □ Classificação  

Questionamento: __________________________________________________________________________________________ 

Embasamento:_____________________________________________________________________________________________ 

Requerimento:_____________________________________________________________________________________________ 

Data:_____________________________________________________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO III - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

CARGO ATRIBUIÇÕES  

Assistente Social 
Prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e 
analisando seus problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando 
métodos e processos básicos do serviço social. 

Balseiro 
Conduzir balsas por rios, valendo-se de seu conhecimento e de suas habilidades 
especiais para levar a balsa em segurança ao destino. 

Coordenador Pedagógico 
Coordenar as atividades de ensino em unidades educacionais, planejando, 
orientando, supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar 
regularidade no desenvolvimento do processo educativo. 

Dentista do PSF 
Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando 
processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal. 

Encarregado de Carteira de Trabalho e Serviço 
Militar 

Orientar o público sobre o alistamento, convocação e atos correlatos ao serviço 
militar, realizar o alistamento militar, bem como preencher e/ou digitar os 
documentos e dados necessários à obtenção da Carteira de Serviço Militar e 
Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

Enfermeiro Padrão 
Executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou 
específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou 
coletiva. 

Enfermeiro Padrão do PSF 
Executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou 
específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou 
coletiva. 

Fiscal Geral 
Fiscalizar imóveis, estabelecimentos comerciais, industriais, diversões públicas, 
ambulantes, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar o 
bem-estar da comunidade. 

Fonoaudiólogo 
Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando 
técnicas próprias de avaliação e fazendo treinamento fonético, auditivo e de 
dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala. 

Maestro de Banda 
Dirigir grupos instrumentais, como bandas de música, observando e orientando 
seus componentes na maneira de executar peças ou arranjos musicais, 
assegurando a interpretação da obra musical. 

Médico do PSF 

Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do 
paciente. 

Médico Veterinário 

Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, 
proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e 
pesquisas, aplicando conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, 
exercendo fiscalização e empregando métodos, para assegurar a sanidade do 
rebanho, a produção racional econômica de alimentos e a saúde da comunidade. 

Nutricionista 
Supervisionar, controlar e fiscalizar o preparo, a distribuição e o armazenamento 
das merendas nas escolas, a fim de contribuir par a melhoria protéica. 

Procurador Jurídico 
Assessorar e representar juridicamente a Administração Pública Municipal e 
representá-la em juízo ou fora dele, nas ações em que esta for autora ou 
interessada, para assegurar os direitos pertinentes ou defender seus interesses. 

Professor de Educação Básica -  Ensino 
Fundamental – Ciclo I 

Ministrar aulas nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, na educação de 
jovens e adultos e em projetos educacionais de educação especial, visando à 
alfabetização e ao desenvolvimento educacional do aluno. 

Professor de Educação Infantil 

Ministrar aulas na educação infantil, em creches e pré-escolas, organizando e 
promovendo atividades e levando as crianças a exprimirem-se através de 
atividades recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento educacional e 
social. 
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Psicólogo 
Prestar assistência à saúde mental, bem como atender e orientar a área 
educacional e organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando 
técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico. 

Psicopedagogo 
Prestar assistência à saúde mental nas unidades educacionais, planejando, 
orientando e avaliando estas atividades, para assegurar regularidade no 
desenvolvimento do processo educativo. 

Técnico Agrícola 

Executar tarefas de caráter técnico relativo à programação, assistência técnica e 
controle dos trabalhos agrícolas, orientando os agricultores nas tarefas de 
preparação do solo, plantio, colheita e beneficiamento de espécies vegetais, 
combate a parasitas e a outras pragas, para auxiliar os especialistas de formação 
superior no desenvolvimento da produção agrícola. 

Técnico em Meio Ambiente 

Planejar, organizar e supervisionar os serviços administrativos e a utilização dos 
recursos humanos, materiais e outros do setor de meio ambiente, estabelecendo 
princípios, normas e funções para assegurar a correta aplicação, produtividade e 
eficiência dos referidos serviços. 

Topógrafo 

Executar tarefas de caráter técnico, relativos aos levantamentos topográficos, 
efetuando medições com o auxílio de instrumentos de agrimensura e registrando 
dados para fornecer informações de interesse sobre terrenos e locais de 
construção ou de exploração. 

Tratorista Agrícola 
Executar as tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, 
para carregamento e descarregamento de materiais e para a realização de 
serviços relacionados à agropecuária e ao meio ambiente. 

 

 


