CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL TÉCNICO
EDITAL Nº 007/2012
A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a realização de Concurso Público para
provimento de cargos de nível técnico, sob o regime estatutário, de acordo com o disposto
neste Edital e seus Anexos, na Lei Municipal nº 12.985, de 28 de junho de 2007 e no Decreto
nº 16.779, de 21 de setembro de 2009, sob a responsabilidade técnica do Instituto Brasileiro
de Administração Municipal, doravante denominado IBAM.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para provimento de cargos vagos, ou
daqueles que vierem a vagar ou a serem criados no prazo de validade do presente certame,
conforme relação apresentada no Capítulo II deste Edital.
1.1. Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de convocar os candidatos classificados,
em número estritamente necessário, obedecendo ao limite das vagas existentes ou das que
vierem a vagar ou a serem criadas posteriormente, durante o prazo da validade do Concurso
Público, desde que haja disponibilidade orçamentária, não havendo, portanto, obrigatoriedade
de aproveitamento total dos candidatos aprovados no certame.
2. O candidato classificado poderá ser convocado para ocupar cargo efetivo na Prefeitura
Municipal de Campinas, obedecendo exclusivamente ao critério de necessidades específicas da
Municipalidade e o relevante interesse público.
3. A supervisão e fiscalização das etapas do Concurso Público serão realizadas pelas
Comissões Organizadora e Fiscalizadora do certame, indicadas pela Prefeitura Municipal de
Campinas, cujos nomes dos integrantes são publicados em Diário Oficial do Município.

II - DAS CARACTERÍSTICAS DOS CARGOS
1. O código, o cargo, a jornada de trabalho semanal, os pré-requisitos, o salário base e o
número de vagas previstas para cada cargo são os especificados a seguir:

TABELA I - CARGOS
Cód.

Cargos

Jornada
Semanal

95210

Técnico Agrícola

36

95230

Técnico em Agrimensura

36

94150

Técnico em
Agropecuária

36

94080

Técnico em Alimentos

36

94160

Técnico em Bioquímica

36

95260

Técnico em
Contabilidade

36

95250

Técnico em Edificações

36

95270

Técnico em Geomática

36

94120

Técnico em Higiene
Dental

36

94110

Técnico em Nutrição

94130

Técnico em Patologia
Clínica

36
36

94141

Técnico em Radiologia
(Radioterapia)

24

Pré-Requisitos
Ensino Médio Completo + Educação Profissional
em Agrícola + Registro Profissional
Ensino Médio Completo + Educação Profissional
em Agrimensura + Registro Profissional
Ensino Médio Completo + Educação Profissional
em Agropecuária + Registro Profissional
Ensino Médio Completo + Educação Profissional
em Alimentos + Registro Profissional
Ensino Médio + Educação Profissional em
Bioquímica + Registro Profissional
Ensino Médio + Educação Profissional em
Contabilidade + Registro Profissional
Ensino Médio + Educação Profissional em
Edificações + Registro Profissional
Ensino Médio + Educação Profissional em
Geomática, Topografia Ou Análise de Solo +
Registro Profissional
Ensino Médio + Educação Profissional em
Higiene Dental + Registro Profissional
Ensino Médio + Educação Profissional em
Nutrição + Registro Profissional
Ensino Médio + Educação Profissional em
Patologia Clínica + Registro Profissional
Ensino Médio + Educação Profissional em
Radiologia + Registro Profissional +
Especialização em Radioterapia

Salário
Base

Vagas
Previstas

2.355,64

1

2.355,64

6

2.355,64

2

2.355,64

3

2.355,64

1

2.355,64

3

2.355,64

2

2.355,64

1

2.355,64

2

2.355,64

1

2.355,64

4

1.570,41

3

1

95240
95280

Técnico em Segurança
Do Trabalho
Técnico em Turismo

36

Ensino Médio + Educação Profissional em
Segurança do Trabalho + Registro Profissional

2.355,64

3

36

Ensino Médio + Educação Profissional em
Turismo + Registro Profissional

2.355,64

2
34

1.1. Para os cargos deste Edital não haverá reserva legal de vagas para candidatos com
deficiência, uma vez que o número de vagas previstas não comporta o percentual exigido, nos
termos do disposto na legislação pertinente.
1.2. Caso surjam mais vagas durante o prazo de validade deste Concurso Público, os
candidatos com deficiência, que tiverem indicado esta condição no momento da inscrição,
poderão ser convocados de acordo com legislação específica e o disposto nos itens 16 a 25 –
Capítulo V deste Edital.
2. As atribuições de cada cargo são as descritas a seguir:
2.1. Técnico Agrícola (95210): Planejar, executar e monitorar atividades relacionadas aos
processos e programas relacionados aos agricultores.
2.2. Técnico em Agrimensura (95230): Elaborar medições em terrenos e análise de
irregularidades topográficas; desenvolver trabalhos técnicos de levantamentos topográficos de
demarcação de áreas urbanas e rurais, cálculos topográficos, desenhos de plantas, cartas,
memórias descritivas.
2.3. Técnico em Agropecuária (94150): Desenvolver ações de vigilância em saúde de
baixa, média e alta complexidade na área ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do
trabalhador; fiscalizar ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de produtos e
serviços que afetam a saúde; articular ações com centros de saúde, departamentos,
secretarias e outros órgãos públicos e privados, visando a promoção à saúde; atuar em ações
de controle e prevenção a agravos, epidemias e endemias; promover atividades de
capacitação, formação e educação; trabalhar em equipe multiprofissional na vigilância e
controle das populações de animais domésticos, silvestres e da fauna sinantrópica; realizar
supervisão e controle da aplicação de praguicidas e de manejo ambiental para o controle de
pragas; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à
sua especialidade.
2.4. Técnico em Alimentos (94080): Planejar o trabalho de processamento, conservação e
controle de qualidade de insumos alimentícios; realizar estudos e experimentos relativos à
produção e transformação de alimentos; desenvolver, analisar e testar processos e produtos
sob supervisão de profissional de nível superior da área de nutrição e dietética; desenvolver
ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental,
sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; executar outras tarefas de mesma natureza
ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade.
2.5. Técnico em Bioquímica (94160): Atuar nas áreas de bioquímica, hematologia,
urinálise, parasitologia, imunologia e microbiologia, realizando coletas, recebimento,
distribuição e preparação de amostras de material biológico de pacientes; realizar microscopia
ótica e de imunofluorescência, controle de qualidade interno diariamente, avaliação externa da
qualidade mensalmente (controllab). Responsável pelo preparo de reagentes e corantes,
segregação de resíduos, coleta de materiais biológicos (sangue e secreções); orientação de
preparo prévio do paciente, preparação de dextrosol para administração de teste de tolerância
oral à glicose, recepção de amostras biológicas, associação de requisição e amostras,
numeração de tubos para reações, preparo de meios de cultura, preparação e triagem das
amostras biológicas, encaminhamento de biópsias e amostras secundárias para laboratórios de
apoio; preparo de fase pré-analítica, aferição de temperatura de freezers, geladeiras, banhos
maria, estufas, câmara fria; observar normas técnicas de biossegurança e gestão de resíduos,
utilizar sistema de informática laboratorial para baixa das amostras, inserção de resultado,
liberação de materiais e pendências, emissão de ordem de serviço, realização de técnicas
manuais. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade nas
áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; promover atividade de
capacitação, formação e educação; atuar em equipe multiprofissional; executar outras tarefas
de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade.
2.6. Técnico em Contabilidade (95260): Executar escrituração, classificação, conciliação,
balanços, balancetes e outras atividades contábeis de acordo com o plano de contas; verificar e
conciliar receitas e despesas; elaborar, providenciar relatórios específicos extraídos do sistema
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contábil; executar tarefas no setor financeiro; executar atividades de gestão de pessoal;
executar funções administrativas.
2.7. Técnico em Edificações (95250): Executar, preparar e acompanhar estudos, projetos e
obras relativos à construção, reparação e conservação de edifícios e outras obras de
engenharia civil, utilizando procedimentos de caráter técnico relacionados à área de atuação.
2.8. Técnico em Geomática (95270): Desempenhar as atividades de produção, coleta,
armazenagem, análise, transmissão e gerenciamento de informações espaciais relacionadas
com o meio ambiente e com os recursos terrestres e naturais. Inclui o levantamento de
informações geográficas para o mapeamento, integrando elementos de topografia, cartografia,
hidrografia, geodésia, fotogrametria, agrimensura, com novas tecnologias.
2.9. Técnico em Higiene Dental (94120): Compete ao técnico em saúde bucal, sempre sob
a supervisão do cirurgião-dentista, as seguintes atividades, além das estabelecidas para os
auxiliares em saúde bucal: participar do treinamento e capacitação do auxiliar em saúde bucal
e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; supervisionar, sob delegação do
cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; participar das ações educativas
atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; participar na realização
de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; ensinar
técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação
tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista; fazer a remoção do biofilme, de
acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; realizar fotografias e tomadas
de uso odontológico exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; inserir e
distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o
uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; proceder à limpeza e à
antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes
hospitalares; realizar isolamento do campo operatório; remover suturas; aplicar medidas de
biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;
exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgiãodentista em ambientes clínicos e hospitalares.
2.10. Técnico em Nutrição (94110): Executar atividades relacionadas à manipulação,
preparo e distribuição de alimentos no âmbito hospitalar, de acordo com normas vigentes;
desempenhar outras tarefas associadas à sua área de atuação e disciplinadas em legislação
específica; participar de atividades de planejamento e organização junto à sua unidade de
atuação; participar de atividades de ensino e pesquisa dentro do seu ambiente de atuação;
atuar em equipe multiprofissional.
2.11. Técnico em Patologia Clínica (94130): Atuar na área de patologia clinica executando
atividades em estudos e pesquisas no setor analítico envolvendo hematologia, bioquímica,
urinálise, parasitologia, imunologia e microbiologia; realizar microscopia ótica e de
imunofluorescência, realizar controle de qualidade interno diariamente e avaliação externa da
qualidade mensalmente (controllab). Responsável pelo preparo de reagentes e corantes,
segregação de resíduos, coleta de materiais biológicos (sangue e secreções), orientação de
preparo prévio do paciente, preparação de dextrosol para administração de teste de tolerância
oral à glicose, recepção de amostras biológicas, associação de requisição e amostras,
numeração de tubos para reações, preparo de meios de cultura, preparação e triagem das
amostras biológicas, encaminhamento de biópsias e amostras secundárias para laboratórios de
apoio; preparo de fase pré-analítica, aferição de temperatura de freezers, geladeiras, banhos
maria, estufas, câmara fria; observar normas técnicas de biossegurança e gestão de resíduos,
utilização de sistema de informática laboratorial para baixa das amostras, inserção de
resultado, liberação de materiais e pendências, emissão de ordem de serviço, realização de
técnicas manuais. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta
complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; atuar em
equipe multiprofissional; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade,
associadas à sua especialidade.
2.12. Técnico em Radiologia (Radioterapia) (94141): Executar, sob supervisão,
atividades de caráter técnico radioterápico que possibilitem o diagnóstico, prevenção e
tratamento de doenças; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos
terapêuticos em unidades de saúde.
2.13. Técnico em Segurança do Trabalho (95240): Planejar, orientar e coordenar os
procedimentos de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando
procedimentos de prevenção para garantir a integridade das pessoas e dos equipamentos em
utilização.
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2.14. Técnico em Turismo (95280): Planejar, executar e implementar atividades de suporte
às ações de divulgação das políticas e planos do turismo municipal.

III – DOS BENEFÍCIOS
1. A Prefeitura Municipal de Campinas oferece os seguintes benefícios aos seus servidores:
1.1. Auxílio Refeição/Alimentação:
a) Servidores com carga horária igual ou superior a 30 (trinta) horas semanais: o valor do
benefício será de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais) mensais;
b) Servidores com carga horária igual ou superior a 20 (vinte) horas semanais: o valor do
benefício será de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) mensais;
c) O Auxílio Refeição somente é devido no mês seguinte ao da admissão e valor refere-se
ao mês vigente.
1.2. A Prefeitura Municipal de Campinas subsidia parcialmente o Vale-Transporte dos
servidores municipais:
a) O Vale-Transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do
município de Campinas e concedido mediante o desconto de 3% (três por cento) dos
vencimentos;
b) A concessão do Vale-Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação.

IV - DOS REQUISITOS PARA O CARGO
1. Além dos pré-requisitos citados no Capítulo II, o candidato deverá atender,
cumulativamente, no ato da posse no cargo, aos seguintes requisitos:
1.1. Ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital e
seus Anexos;
1.2. Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo
Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos
direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12 da Constituição Federal e do Tratado
de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil, através do Decreto nº 3927/01;
1.3. Gozar dos direitos políticos;
1.4. Haver cumprido as obrigações eleitorais;
1.5. Haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, para os candidatos do sexo
masculino;
1.6. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
1.7. Não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integralmente as
penas cominadas;
1.8. Não ter sido demitido/ exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por justa causa,
em decorrência de processo administrativo disciplinar ou, ainda, após avaliação da Comissão
Permanente de Estágio Probatório;
1.9. Não ter sido, nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, responsável por
atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de
Contas do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, ainda, do Conselho de Contas do
Município; punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo
disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera do governo; condenado em
processo criminal por prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados nos títulos
II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16/06/86, e na Lei nº
8.429, de 02/06/92;
1.10. Não acumular cargo, emprego ou função pública, nos termos dos incisos XVI e XVII do
art. 37 da Constituição Federal;
1.11. Apresentar, no ato da posse, os documentos listados no Anexo I deste Edital, além de
outros documentos exigidos pela Prefeitura Municipal de Campinas em razão de
regulamentação municipal.
2. No ato da posse, os pré-requisitos especificados no Capítulo II, bem como os descritos no
item 1 deste capítulo, deverão ser comprovados através da apresentação de documento
original, juntamente com fotocópia, sendo excluído do concurso aquele que não os apresentar.
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V - DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico
www.ibamsp-concursos.org.br, no período de 04 de junho a 1º de julho de 2012 iniciandose no dia 04 de junho e, encerrando-se, impreterivelmente, às 23h59min do dia 1º de julho
de 2012.
1.1. O valor da taxa de inscrição para todos os cargos deste Edital é de R$ 55,00 (cinqüenta e
cinco reais).
2. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de
que preenche todos os pré-requisitos exigidos neste Edital e seus Anexos.
3. Ao preencher o formulário de inscrição via internet, o candidato deverá optar pelo cargo a
que deseja concorrer, vedada qualquer alteração posterior.
3.1. No caso de mais de uma inscrição e, constatada a provável coincidência na data e horário
de realização das etapas, o candidato deverá optar por uma das inscrições realizadas, sendo
considerado, para todos os efeitos, ausente nas demais.
3.2. Nos casos previstos no subitem 3.1, deverá o candidato, no momento de realização das
etapas, respeitar o local em que fora previamente alocado pelo edital de convocação, segundo
sua opção de inscrição para o cargo escolhido, não sendo permitido realizá-las fora do local
designado.
3.2.1. No caso de mais de uma inscrição realizada, não haverá devolução da taxa de inscrição
paga nas demais opções.
4. Não será aceita inscrição fora do prazo estabelecido.
5. Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição,
por meio de boleto bancário, emitido pela internet, até data do seu vencimento.
6. Não haverá restituição total ou parcial do valor da taxa de inscrição.
7. Não será aceito pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição, exceto nos casos
previstos na Lei Municipal no 13.550/09, que dispõe sobre a isenção desse pagamento às
pessoas doadoras de sangue.
7.1. Os candidatos doadores de sangue deverão realizar a inscrição pela internet, conforme
especificações dos itens 12 a 15 deste capítulo.
8. A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e aceitação formal das normas e
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como nas eventuais retificações, dos
quais não poderá alegar desconhecimento.
9. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo a Prefeitura Municipal de Campinas e o IBAM do direito de excluir deste
concurso aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, sob pena de praticar
o crime previsto no artigo 299 do Código Penal, além da responsabilidade civil pelos eventuais
prejuízos que causou ou vier a causar à Prefeitura Municipal de Campinas.
9.1. No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes dos pré-requisitos e das
exigências contidas no Capítulo IV deste Edital. No entanto, será automaticamente eliminado
do concurso, aquele que não os apresentar por ocasião do ato de sua posse na Prefeitura
Municipal de Campinas, sendo declarada nula a sua nomeação e todos os atos dela
decorrentes.
9.2. As informações fornecidas no formulário de inscrição, referentes a endereço, data de
nascimento e número de filhos menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente incapazes ou
relativamente capazes na forma do Código Civil vigente, também deverão ser comprovadas no
ato da admissão.

Procedimentos para as inscrições
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10. O candidato deverá ler atentamente este Edital e seus Anexos, que serão disponibilizados
no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br, preencher a ficha de inscrição e emitir o
boleto bancário para pagamento da taxa.
10.1. O candidato deverá pagar a taxa de inscrição somente na rede bancária de
compensação (qualquer banco) ou via internet, através de pagamento do boleto bancário.
10.2. Não será aceito pagamento efetuado em casas lotéricas, supermercados, correio, por
depósito em caixa eletrônico, agendamento, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico,
ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, ou por qualquer outro meio que
não os especificados neste Edital.
10.3. O pagamento do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque
do próprio candidato. O pagamento efetuado em cheque somente será considerado quitado
após sua compensação e, caso haja devolução do cheque por qualquer motivo, a inscrição será
considerada sem efeito.
10.4. O candidato deverá atentar ao horário de funcionamento bancário para pagamento do
boleto, que deverá ser efetuado até o dia 02 de julho de 2012.
10.5. O pagamento realizado fora do período estabelecido não será considerado e o valor da
taxa de inscrição não será devolvido.
11. O deferimento da inscrição dependerá do correto e completo preenchimento do formulário
de inscrição e do pagamento da respectiva taxa, no prazo estabelecido.
11.1. A Prefeitura Municipal de Campinas e o IBAM não se responsabilizarão por solicitação de
inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas ou
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.
11.2. As inscrições devem ser feitas com antecedência, evitando o possível congestionamento
de comunicação no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br nos últimos dias de
inscrição.

Inscrições - Exclusivo aos doadores de sangue
12. Somente será concedida a isenção de pagamento da taxa para a realização de uma única
inscrição por candidato.
12.1. Caso o candidato venha a realizar mais de uma inscrição, deverá preencher o formulário
e proceder ao pagamento do valor correspondente, através do boleto bancário, observando-se
o disposto nos itens 3 a 5 deste capítulo.
13. O candidato que desejar se inscrever, obtendo o benefício da isenção de pagamento da
taxa de inscrição, em função da Lei Municipal nº 13.550/09, deverá proceder da seguinte
forma:
13.1. Efetuar sua inscrição pela internet no período de 04 de junho a 08 de junho no endereço
eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br;
13.2. Enviar por meio de SEDEX, à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP Departamento de Concursos - CEP: 04626-970, REF. CAMPINAS / TÉCNICOS – ISENÇÃO,
impreterivelmente, até o dia 09 de junho de 2012, a seguinte documentação:
a) Formulário (Anexo II) corretamente preenchido e assinado;
b) Cópias autenticadas de, no mínimo, 03 (três) comprovantes de doação de sangue (sem
rasuras ou emendas), sendo uma cópia de cada comprovante, datados do período de
18 (dezoito) meses antecedentes à data limite para inscrição como isento, ou seja,
relativas ao período de 08 de dezembro de 2010 a 08 de junho de 2012.
13.3. Para efeito do prazo estipulado no subitem 13.2. deste capítulo, será considerada a data
de postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
14. Será indeferida a concessão do benefício de isenção de pagamento da taxa de inscrição ao
candidato que não atender a todos os procedimentos descritos nos itens 12 e 13.
15. Ao término da apreciação dos requerimentos de solicitação para isenção do pagamento da
taxa de inscrição e dos respectivos documentos, o resultado das análises (deferimento ou
indeferimento), será publicado em Diário Oficial do Município e divulgado por meio de consulta
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individualizada no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.
15.1. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do resultado das análises das
respectivas solicitações.
15.2. Caso a solicitação tenha sido deferida, o candidato deverá confirmar sua inscrição no
período de 22 de junho a 1º de julho de 2012, via internet, em formulário específico,
conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
a) acessar o endereço eletrônico do IBAM - www.ibamsp-concursos.org.br durante o
período de inscrição determinado, através dos links disponibilizados para o certame e
efetuar a confirmação da sua inscrição na condição de candidato isento do pagamento
da taxa de inscrição;
b) imprimir o comprovante de inscrição como candidato isento.
15.3. O interessado que tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido e não
efetuar a confirmação da inscrição na forma estabelecida no subitem 15.2. não terá a inscrição
efetivada.
15.4. Caso a solicitação tenha sido indeferida, o candidato poderá garantir a sua participação
no Concurso Público, acessando o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br, gerando
o boleto e efetuando o pagamento da taxa de inscrição, conforme instruções disponibilizadas
na forma estabelecida no item 10 deste capítulo.
15.4.1. O candidato que não proceder como estabelece o subitem 15.4., não terá a inscrição
efetivada.

Candidatos com deficiência
16. De acordo com a legislação pertinente, as pessoas com deficiência poderão participar
deste Concurso Público desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a sua
deficiência.
16.1. Para tanto, será reservado a elas o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas que
vierem a existir ou forem criadas no prazo de validade do certame.
16.2. Para cálculo do número de vagas, serão desprezadas as frações inferiores a 0,5 (cinco
décimos), respeitando-se o critério de aproximação para o número inteiro subseqüente, das
frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
17. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99, alterado pelo Decreto
Federal nº 5.296 de 02/12/04:
Art. 4º. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções;
b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou
mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hze 3.000Hz;
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual
entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º;
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com
manifestação antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas
de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
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7. lazer
8. trabalho
e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
17.1. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção.
18. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas nos Decretos
Federais nº 3.298 de 20/12/99 e nº 5.296 de 02/12/04, participarão do Concurso Público em
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à
forma de avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas,
bem como à nota mínima exigida para os demais candidatos.
18.1. Antes de efetuar sua inscrição, o candidato com deficiência deverá observar a síntese
das atribuições para o cargo, constante no Capítulo II do presente Edital, as quais deverá ter
plena condições de cumprir, independentemente da sua deficiência.
19. Os candidatos com deficiência deverão enviar, impreterivelmente até o dia 02 de julho de
2012, por meio de SEDEX, endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP Departamento de Concursos CEP: 04626-970, REF. CAMPINAS / TÉCNICOS – LAUDOS, a
seguinte documentação:
a) laudo médico, original ou autenticado, de preferência de órgão público oficial, expedido
no prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores à data limite para o término das
inscrições, que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID,
bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de
adaptação de sua prova;
b) requerimento (Anexo III) com a especificação da necessidade especial do candidato e,
se for o caso, solicitação de Prova Objetiva em Braille, fonte ampliada, Linguagem
Libras ou condição diferenciada para realização da prova, com justificativa
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.
19.1. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso e não será
devolvido.
20. O não recebimento dos documentos conforme estabelecido nas alíneas “a” e “b” do item
anterior deste capítulo, durante o período de inscrição, acarretará o indeferimento da inscrição
como candidato com deficiência e, conseqüentemente:
a) o nome do candidato não constará na listagem de pessoas com deficiência;
b) não haverá preparação de Prova Objetiva especial, mesmo que solicitada na ficha de
inscrição.
20.1. Para efeito do prazo estipulado no item 19 deste capítulo, será considerada a data de
postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
21. Os candidatos deficientes visuais (cegos) deverão identificar sua condição, indicando na
ficha de inscrição se desejam realizar a Prova Objetiva com o auxílio de um ledor, indicado
pelo IBAM, ou se preferem que a mesma seja confeccionada em Braille.
21.1. No caso de utilização de ledor, este transcreverá as respostas para o candidato, não
podendo a Prefeitura Municipal de Campinas e/ou o IBAM serem responsabilizadas,
posteriormente, por qualquer alegação, por parte do candidato, de eventuais erros de
transcrição provocados pelo ledor.
21.2. No caso de provas no sistema Braille, as respostas deverão ser transcritas também em
Braille e os candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e
punção.
21.3. Aos deficientes visuais (amblíopes) será oferecida Prova Objetiva ampliada, com
tamanho de letra correspondente a corpo 24, desde que solicitada no ato da inscrição.
22. Aos candidatos deficientes auditivos (surdos) será oferecido intérprete de Libras, indicado
pelo IBAM, desde que solicitado no ato da inscrição.
23. Os candidatos com deficiência, habilitados na Prova Objetiva e na Avaliação Psicológica,
serão submetidos à avaliação pela Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas,
logo após a homologação do Concurso Público.
23.1. A Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas, observando as informações
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prestadas pelo candidato no ato da inscrição e em exame físico específico, emitirá parecer
terminativo sobre a condição de existência de deficiência, definida pelo Decreto Federal nº
5296, de 02/12/04.
23.2. Caso a conclusão seja pela condição de candidato com deficiência, o mesmo terá a
reserva legal confirmada e deverá aguardar, juntamente com os outros candidatos, a
convocação para reunião de preenchimento de vagas, a ser publicada no Diário Oficial do
Município, caso sejam criadas vagas durante a validade do certame.
23.3. Caso a Junta Médica conclua pela ausência de deficiência, o candidato não terá a reserva
legal confirmada, devendo, neste caso, aguardar convocação para reunião de preenchimento
de vagas, observando-se a sua classificação na listagem geral de candidatos habilitados.
23.4. O candidato que não comparecer na data e horário para avaliação pela Junta Médica
Oficial, não terá a reserva legal confirmada, devendo, neste caso, aguardar convocação para
reunião de preenchimento de vagas, observando-se a sua classificação na listagem geral de
candidatos habilitados.
24. As deficiências dos candidatos, admitindo-se o uso de equipamentos, adaptações, meios
ou recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas
para o cargo, sob pena de exclusão do Concurso Público.
24.1. A deficiência do candidato não poderá ser apresentada como motivo para justificar a
concessão de readaptação do cargo, bem como para a aposentadoria por invalidez.
25. A publicação do resultado final do certame será feita em duas listagens, contendo, a
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e a
segunda, somente a pontuação desses últimos.

VI - DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1. O candidato poderá obter as informações sobre sua inscrição no Concurso Público por meio
do endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.
1.1. A partir de 02 (dois) dias úteis após o pagamento do boleto, o candidato poderá conferir
no endereço eletrônico do IBAM se os dados da inscrição efetuada pela internet estão corretos,
se foram recebidos e se o valor da inscrição foi creditado.
1.2. Para efetuar consultas, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.ibamspconcursos.org.br e no link “área do candidato” digitar seu CPF e data de nascimento.
1.3. Caso o candidato digite seus dados incorretamente, não será possível o acesso à área de
consultas.
2. As correções dos dados cadastrais poderão ser feitas somente até o término das inscrições
e mediante pedido do candidato, por email enviado ao IBAM: atendimento@ibamsp.org.br. O
candidato que não efetuar as correções dos dados cadastrais, não poderá interpor recurso em
favor de sua situação, após a divulgação dessas informações na lista de classificação.
2.1. Caso haja inexatidão na informação relativa à indicação do cargo para a qual o candidato
concorre e/ou condição de pessoa com deficiência, o candidato deverá entrar em contato com
o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do IBAM, através do email
atendimento@ibamsp.org.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data
de aplicação das etapas do certame.
3. No dia da realização das etapas do certame, na hipótese do candidato não constar das
listagens oficiais relativas aos locais de cada uma, estabelecidos no edital de convocação, o
IBAM procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário
específico, mediante a apresentação do comprovante de inscrição e do documento original de
identidade do candidato.
3.1. A inclusão de que trata o item 3 será realizada de forma condicional e será confirmada
pelo IBAM na fase de julgamento das etapas, com o intuito de se verificar sua pertinência.
3.1.1. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 3, a mesma será
automaticamente cancelada sem direito à reclamação, independentemente de qualquer
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
4. É de responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à sua inscrição.
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VII - DAS ETAPAS DO CONCURSO
1. Para os cargos deste Edital, o Concurso será composto de 02 (duas) etapas, sendo:
a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
b) Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório.
2. O conteúdo programático para a Prova Objetiva encontra-se no Anexo IV deste Edital.
2.1. A Prefeitura Municipal de Campinas e o IBAM não indicarão e não se responsabilizarão por
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público,
sendo de responsabilidade do candidato a escolha e busca do material de estudo.
3. Todas as etapas do Concurso Público serão realizadas, exclusivamente, na cidade de
Campinas, em locais, datas e horários a serem comunicados oportunamente, por meio de
publicação de Edital de convocação no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico
www.ibamsp-concursos.org.br.
3.1. O Diário Oficial do Município de Campinas poderá ser acessado pela internet, no endereço
eletrônico www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial.
4. É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à
realização das etapas do certame.
4.1. A Secretaria Municipal de Recursos Humanos não fornecerá informações, por telefone ou
pessoalmente, sobre data, local e horário das etapas do Concurso Público.
5. Não será permitida a participação do candidato nas etapas do certame fora do local, data e
horário, previamente designados.
6. Não haverá segunda chamada ou vistas de prova e/ou de documentos considerados
sigilosos.
7. O candidato deverá comparecer aos locais designados com antecedência mínima de 60
(sessenta) minutos do horário previsto para o fechamento dos portões, munido de caneta
esferográfica de tinta preta ou azul, de documento oficial e original de identidade, contendo
fotografia e assinatura, além do comprovante de inscrição e de outros documentos solicitados
na convocação para a referida etapa.
7.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos
Comandos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Identificação
e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; Certificado de Reservista; carteiras
funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei
Federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação
(somente o modelo novo, com foto).
7.2. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, protocolos, Certidão
de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei
9.503/97, carteira de estudante, crachás, identidade funcional de natureza privada, Boletins de
Ocorrência (B.O.).
7.3. Não serão aceitos protocolos ou cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas,
ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital.
7.4. Os documentos não poderão ter rasuras e deverão estar em perfeitas condições, de forma
a permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura.
8. Será excluído do Concurso Público, o candidato que:
a) chegar ao local após o horário fixado para o início de qualquer uma das etapas, ou
comparecer em local diferente do designado na convocação oficial;
b) não comparecer ao local indicado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) agir com descortesia em relação aos membros da equipe de fiscalização, assim como
proceder de forma a perturbar a ordem e a tranquilidade necessárias à realização de
qualquer uma das etapas;
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e) ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal, ou antes de decorridas 02 (duas)
horas do início da Prova Objetiva;
f) lançar mão de meios ilícitos para a execução das etapas;
g) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, telefones
celulares, agendas eletrônicas, BIP, pager, walkman, MP3 ou qualquer tipo de consulta
durante as etapas;
h) não devolver integralmente o material solicitado;
i) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada,
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
j) utilizar-se de boné/chapéu ou de qualquer outro material que não seja o estritamente
necessário;
k) descumprir qualquer das instruções relativas a cada etapa do certame;
l) não atender às determinações do presente Edital e de seus Anexos.
8.1. Também será excluído do certame o candidato que permitir o funcionamento de qualquer
tipo de equipamento eletrônico durante a realização das etapas do Concurso Público.
8.2. Ao ingressar no local de realização das etapas, o candidato deverá, obrigatoriamente,
manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de
alarme e os modos de vibração e silencioso.
8.2.1. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular,
aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares,
calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, resultará na exclusão do candidato do
certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança, que será distribuído
pelo IBAM.
9. Durante a realização das etapas do Concurso Público não será permitida a permanência de
acompanhantes nos locais designados.
9.1. Abrir-se-á uma exceção para a candidata que estiver amamentando. Neste caso, será
necessária a presença de acompanhante, que ficará em dependência indicada pela
coordenação do certame e será responsável pela guarda da criança.
9.2. Caso não haja a presença de acompanhante responsável, a candidata não realizará a
respectiva etapa do Concurso Público, ficando, automaticamente, excluída do certame.
9.3. O acompanhante responsável pela criança também deverá permanecer no local designado
pela Coordenação e se submeterá às normas e orientações da equipe de fiscalização, inclusive
no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular.
9.4. Não haverá compensação do período utilizado para a amamentação no tempo de duração
das etapas.
10. Durante a realização das etapas do certame, o candidato que desejar ir ao banheiro
solicitará ao fiscal da sala sua saída e este designará um fiscal volante para acompanhá-lo no
deslocamento, devendo o candidato manter-se em silêncio durante todo o percurso, podendo,
antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista por meio de
detector de metais.
10.1. Na situação descrita no item 10, caso o candidato esteja portando qualquer tipo de
equipamento eletrônico, será automaticamente eliminado do concurso.

VIII – DA PROVA OBJETIVA
1. A Prova Objetiva será composta por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, divididas
por áreas de conhecimento e de acordo com o conteúdo programático constante no Anexo IV
deste Edital, sendo:

Língua Portuguesa: 12 questões

Matemática e Raciocínio Lógico: 10 questões

Conhecimentos Gerais: 12 questões

Conhecimentos Específicos: 16 questões
2. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
3. Cada questão valerá 02 (dois) pontos.
3.1. Cada questão conterá 04 (quatro) alternativas, sendo somente 01 (uma) correta.
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3.2. A nota final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva.
4. A Prova Objetiva terá duração prevista de 04 (quatro) horas, contadas a partir de seu
efetivo início, incluindo-se aí o tempo necessário para transcrição das respostas do caderno de
questões para a folha de respostas.
5. A Prova Objetiva está prevista para o dia 22 de julho de 2012.
5.1. A data poderá ser alterada a qualquer momento e só estará confirmada após a publicação
do edital de convocação no Diário Oficial do Município.
6. Os candidatos deverão acompanhar a convocação oficial para a Prova Objetiva, que será
publicada no Diário Oficial do Município, podendo também ser consultada através do endereço
eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.
6.1. Os candidatos receberão, como complemento, informações através do e-mail cadastrado
na sua ficha de inscrição.
6.2. O envio do e-mail tem apenas caráter auxiliar na informação ao candidato, não sendo
aceita a alegação do não recebimento como justificativa de ausência ou do comparecimento
em data, local ou horários incorretos.
7. No dia da prova, após assinar a lista de presença, o candidato receberá do fiscal a folha de
respostas da Prova Objetiva.
7.1. O candidato deverá conferir as informações existentes na folha de respostas e assinar seu
nome em local apropriado, visando ao cumprimento do § 3º do art. 18 da Lei Municipal nº
6.790/91.
7.2. Caso o candidato identifique erros durante a conferência das informações contidas na
folha de respostas, estes devem ser informados ao fiscal de sala, não sendo aceitas
reclamações posteriores.
7.3. A Prova Objetiva terá correção eletrônica, sendo obrigatória a identificação do candidato
no campo específico da folha de respostas.
7.4. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na capa do caderno de
questões e na folha de respostas, que deverão ser rigorosamente seguidas, sendo o candidato
o único responsável por eventuais erros cometidos.
7.5. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer falha ou incorreção no
material recebido no momento da aplicação das provas, não sendo aceitas reclamações
posteriores.
7.6. O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, as
respostas da Prova Objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para
a correção eletrônica.
7.7. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas nela contidas.
7.7.1. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
7.8. Não poderá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à
assinatura, pois estas poderão ser identificadas pelas leitoras óticas, prejudicando o
desempenho do candidato.
7.9. Será atribuída nota zero à questão da Prova Objetiva que não corresponder ao gabarito
oficial ou que contiver mais de 01 (uma) ou nenhuma resposta assinalada, emenda ou rasura.
8. Por motivo de segurança, serão adotados os procedimentos a seguir:
8.1. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala sem autorização e
acompanhamento da fiscalização;
8.2. O IBAM solicitará aos candidatos, quando da aplicação das provas, o registro de sua
assinatura em campo específico na folha de respostas, bem como de sua autenticação digital;
8.3. Somente após 02 (duas) horas do início da prova, o candidato poderá entregar a folha de
respostas e o caderno de questões para retirar-se da sala. O candidato que insistir em sair,
descumprindo o aqui disposto, deverá assinar termo de ocorrência, declarando sua desistência
do Concurso Público, o qual será lavrado pelo coordenador do local, passando à condição de
excluído do certame;
8.4. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala a sua
folha de respostas e o caderno de questões;
8.5. A Prova Objetiva será disponibilizada para consulta no endereço eletrônico www.ibamsp12

concursos.org.br, juntamente com a divulgação do gabarito.
9. Os gabaritos e as notas da Prova Objetiva, em ordem alfabética, serão publicados no Diário
Oficial do Município de Campinas.
10. A análise a ser empreendida na Prova Objetiva resultará no conceito de APROVADO ou
REPROVADO.
11. Será aplicado critério de nota de corte na Prova Objetiva e somente serão considerados
aprovados para a próxima etapa, os candidatos que, além de terem obtido, na Prova Objetiva,
nota mínima exigida de 50 (cinquenta) pontos, estiverem posicionados, conforme a tabela a
seguir:

TABELA II – NOTA DE CORTE
Cargo
Técnico Agrícola

Vagas
Previstas

Convocação para a 2ª
etapa

1

07 maiores pontuações

Técnico em Agrimensura

6

42 maiores pontuações

Técnico em Agropecuária

2

14 maiores pontuações

Técnico em Alimentos

3

21 maiores pontuações

Técnico em Bioquímica

1

07 maiores pontuações

Técnico em Contabilidade

3

21 maiores pontuações

Técnico em Edificações

2

14 maiores pontuações

Técnico em Geomática

1

07 maiores pontuações

Técnico em Higiene Dental

2

14 maiores pontuações

Técnico em Nutrição

1

07 maiores pontuações

Técnico em Patologia Clínica

4

28 maiores pontuações

Técnico em Radiologia (Radioterapia)

3

21 maiores pontuações

Técnico em Segurança do Trabalho

3

21 maiores pontuações

Técnico em Turismo

2

14 maiores pontuações

11.1. A nota de corte da Prova Objetiva, para cada um dos cargos, será publicada por ocasião
da convocação dos candidatos aprovados para a Avaliação Psicológica;
11.2. Todos os candidatos, que estiverem empatados na nota de corte, estarão aprovados
para a próxima etapa do certame;
11.3. Os candidatos que não atenderem, simultaneamente, às exigências descritas neste item
serão considerados reprovados na Prova Objetiva e excluídos do certame;
11.3.1. Os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 50 (cinquenta) pontos na Prova
Objetiva serão considerados reprovados e estarão, automaticamente, excluídos do certame;
11.3.2. Os candidatos que não obtiverem classificação suficiente, de acordo com tabela do
item 11 deste capítulo, ainda que tenham obtido a pontuação mínima de 50 (cinquenta)
pontos, também serão considerados reprovados e estarão, automaticamente, excluídos do
certame;
12. A relação dos candidatos aprovados para a próxima etapa será publicada no Diário Oficial
do Município, em ordem decrescente de nota.
13. Durante a realização da Prova Objetiva, terá sua prova anulada e será automaticamente
eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) for surpreendido trocando informações ou se comunicando com outro candidato durante
a realização da prova;
b) utilizar-se de máquinas de calcular e/ou equipamento similar;
c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não o
permitido;
d) recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua
realização;
e) afastar-se da sala, durante a realização da prova, sem o acompanhamento de fiscal;
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f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
g) descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na folha de respostas;
h) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou
de terceiros.

IX – DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
1. Os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme item 11 - Capítulo VIII, serão
listados em ordem decrescente de notas e convocados para a Avaliação Psicológica.
2. A Avaliação Psicológica está prevista para ser realizada no dia 19 de agosto de 2012.
2.1. Esta data poderá ser alterada a qualquer momento e só estará confirmada após a
publicação do edital de convocação no Diário Oficial do Município.
2.1.1. Não haverá segunda chamada e não será permitida a realização desta etapa do
certame fora do local, data e horário previamente designados.
3. Os candidatos deverão acompanhar a convocação oficial para a Avaliação Psicológica, que
será publicada no Diário Oficial do Município, podendo também, ser consultada através do
endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.
3.1. Os candidatos receberão como complemento, informações através do e-mail cadastrado
na sua ficha de inscrição.
3.2. O envio do e-mail tem apenas caráter auxiliar na informação ao candidato, não sendo
aceita a alegação do não recebimento como justificativa de ausência ou do comparecimento
em data, local ou horários incorretos.
4. Os testes psicológicos serão aplicados por profissionais credenciados da área de Psicologia e
este credenciamento será explicitado, por ocasião da aplicação, por meio dos respectivos
números de inscrição no Conselho Regional de Psicologia.
5. Esta etapa, de caráter eliminatório, tem como objetivo identificar as características de
personalidade e aptidões necessárias ao desempenho adequado das atividades inerentes ao
cargo pleiteado, constantes no Capítulo II deste Edital.
5.1. Essa verificação se dará por meio de instrumental competente, embasado em normas e
procedimentos reconhecidos pela comunidade científica, validado em nível nacional e em
conformidade com as normas do Conselho Federal de Psicologia.
6. O conjunto de características a serem verificadas na Avaliação Psicológica está descrito no
Anexo V deste Edital.
7. A análise a ser empreendida na Avaliação Psicológica resultará no conceito de APTO ou
INAPTO, sendo:
a) apto: o candidato apresentou, nesta etapa do certame, perfil psicológico compatível
com o perfil psicológico do cargo, descrito no presente Edital;
b) inapto: o candidato não apresentou, nesta etapa do certame, perfil psicológico
compatível com o perfil psicológico do cargo, descrito no presente Edital.
8. Os candidatos considerados inaptos serão excluídos do Concurso Público.
8.1. A inaptidão nessa etapa de avaliação significa apenas a não-adequação ao perfil
solicitado, neste momento, pela Prefeitura Municipal de Campinas, não tendo qualquer outra
implicação para a vida pessoal e profissional do candidato;
8.2. A inaptidão, quando ocorrer, produzirá efeitos apenas para o presente Concurso Público;
8.3. Não será aplicada nova Avaliação Psicológica dentro do presente certame, para os
candidatos considerados inaptos;
8.4. A inaptidão nessa etapa de avaliação não tem qualquer relação com a experiência
profissional e/ou conhecimento técnico do candidato.
9. O resultado da Avaliação Psicológica será publicado no Diário Oficial do Município.
10. Os candidatos considerados aptos serão listados em ordem alfabética.
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10.1. Os candidatos considerados inaptos serão listados pelos respectivos números de
inscrição e/ou documento de identidade e estão, automaticamente, excluídos do certame.

X - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. A nota final dos candidatos aprovados será igual ao total de pontos obtidos na Prova
Objetiva.
2. Os candidatos aprovados nas 02 (duas) etapas do Concurso Público serão classificados, no
cargo para o qual concorrem, segundo a ordem decrescente da nota final.
3. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação, o desempate far-se-á
segundo os seguintes critérios:
a) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (de acordo com
o Artigo 27 da Lei nº10741/2003 - Estatuto do Idoso);
b) maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) maior pontuação nas questões de Matemática/Raciocínio Lógico.
4. Caso ainda persista algum empate, aplicar-se-ão os seguintes critérios de desempate:
a) maior número de filhos dependentes, menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente
incapazes ou relativamente capazes na forma do Código Civil vigente;
b) maior idade dos candidatos (não abrangidos pelo Estatuto do Idoso).
4.1. Este critério será aplicado de acordo com as informações constantes do formulário de
inscrição.
4.2. No ato da posse, estas informações deverão ser comprovadas e, caso sejam consideradas
inverídicas, o candidato será excluído do Concurso Público, de acordo com o item 9 - Capítulo
V deste Edital.
5. A classificação final dos candidatos habilitados no Concurso Público será publicada em Diário
Oficial do Município e estará disponível no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.

XI - DOS RECURSOS
1. Será assegurado aos candidatos o direito a recursos em relação a todas as etapas do
certame.
2. Os recursos e/ou solicitação de entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica deverão ser
interpostos no período de 02 (dois) dias úteis após a divulgação de cada etapa no Diário Oficial
do Município de Campinas, considerando-se como data para início da contagem do prazo o
primeiro dia útil seguinte à realização e/ou divulgação da referida etapa.
3. Para a interposição de recursos, o candidato deverá, obrigatoriamente:
3.1. Acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br, preencher o formulário
próprio disponibilizado para recurso e enviá-lo via internet.
4. Somente serão analisados os recursos enviados, conforme os itens 2 e 3 deste capítulo,
expressos em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem.
5. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, este poderá,
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma
nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato
que não obtiver nota mínima exigida para aprovação, conforme item 11 – Capítulo VIII.
6. Não serão aceitas vistas de provas, revisão de recurso ou recurso de gabarito final
definitivo.
7. Os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os
15

candidatos presentes concorrentes ao mesmo cargo.
8. Os recursos relacionados ao resultado da Prova Objetiva e Avaliação Psicológica serão
respondidos pela banca examinadora, que encaminhará, ao candidato, a resposta por escrito.
9. A banca examinadora do IBAM é a única instância para recursos referentes à Prova Objetiva
e Avaliação Psicológica, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não serão aceitos
recursos adicionais.
10. Será liminarmente indeferido o recurso:
a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e
consistente que permita sua adequada avaliação;
b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso;
c) interposto por outra via, diferente da especificada neste capítulo;
d) em formulário diverso daquele disponibilizado no link próprio para a interposição dos
recursos;
e) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário,
devendo o candidato utilizar um formulário para cada questão, objeto de
questionamento;
f) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
g) com argumentação idêntica a outros recursos anteriormente interpostos pelo
mesmo candidato;
h) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste capítulo e nas instruções
constantes dos Editais de divulgação dos eventos.
11. Não haverá segunda instância de recurso administrativo; re-análise ou pedidos de revisão
de recurso e recurso contra o gabarito oficial definitivo.
12. Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações ou correção, as
provas serão corrigidas de acordo com as alterações promovidas, considerando-se as
marcações feitas pelos candidatos na(s) alternativa(s) considerada(s) correta(s) para a
questão.
13. A decisão dos recursos interpostos será divulgada no Diário Oficial do Município de
Campinas e no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.
14. As manifestações das bancas aos recursos interpostos estarão disponíveis aos candidatos
no mesmo link acessado para sua interposição até a data limite, estabelecida no Edital de
decisão de recursos.
15. A interposição, de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do concurso.

XII – DO PREENCHIMENTO DE VAGAS
1. O candidato habilitado, obedecendo à estrita ordem de classificação, será convocado para
reunião de preenchimento de vagas, através de publicação específica no Diário Oficial do
Município de Campinas, na forma da legislação municipal, determinando local, data e hora para
a apresentação.
2. O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sendo sua
responsabilidade acompanhar, durante toda a validade do certame, o Diário Oficial do
Município de Campinas, que poderá ser acessado pela internet, no endereço eletrônico
www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial.
3. O candidato classificado ou seu procurador, devidamente documentado, deverá se
apresentar no dia, local e horário determinados no Diário Oficial do Município, segundo a
listagem de classificação previamente publicada, para reunião de preenchimento de vagas.
4. O candidato que não comparecer no dia e horário agendado ou, ainda, não optar por uma
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das vagas oferecidas, por ocasião da reunião de preenchimento de vagas, estará,
automaticamente, excluído do Concurso Público, não havendo possibilidade de reconvocação
neste certame.

XIII – DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL
1. Após a homologação do Concurso Público e da reunião de preenchimento de vagas, o
candidato será submetido a exame de saúde ocupacional, de caráter eliminatório, no qual será
avaliada sua capacidade laborativa para o cargo a que se propõe.
2. Os exames serão realizados sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Recursos
Humanos – Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, ou por empresa
contratada para este fim, com critérios estabelecidos pelo Departamento de Promoção à Saúde
do Servidor, consistindo de:
a) exame clínico geral para todos os cargos: anamnese geral e ocupacional, exame
físico geral e específico, sendo avaliados os sistemas: vascular, linfático, osteomuscular, cardio-respiratório, digestivo, pele e anexos, genito-urinário, neurológico,
endócrino, cabeça/pescoço e órgãos do sentido. A critério médico poderão ser
solicitados exames complementares e/ou avaliações específicas;
b) exames específicos para os cargos abaixo:

TABELA III - EXAMES MÉDICOS
CARGO

EXAMES

TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Vacinação Anti-Tetânica

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

Hemograma Completo e Vacinação (Anti-Tetânica e Profilaxia
da Raiva)

TÉCNICO EM ALIMENTOS

Protoparasitológico

TÉCNICO EM BIOQUÍMICA

Vacinação (BCG, Anti-Tetânica e Hepatite B)

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Eletroencefalografia

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

RX de Coluna Total, Hemograma Completo e Vacinação (AntiTetânica e Hepatite B)

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

Protoparasitológico

TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA

Vacinação (BCG, Anti-Tetânica e Hepatite B)

TÉCNICO EM RADIOLOGIA (RADIOTERAPIA)

Hemograma Completo

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Audiometria

3. A candidata que não puder realizar um ou mais exames mencionados no item 2 deste
capítulo, por encontrar-se gestante, na ocasião da sua convocação para reunião de
preenchimento de vagas, irá realizá-los posteriormente.
3.1. A candidata deverá comparecer ao Departamento de Promoção à Saúde do Servidor nos
45 (quarenta e cinco) dias posteriores ao parto, a fim de realizar os exames pendentes.
3.1.1. O não comparecimento dentro do prazo especificado no item anterior significará a
desistência da candidata que será automaticamente excluída do certame.
3.2. As especificações da vaga oferecida somente serão definidas pela Municipalidade no
momento em que a candidata tiver sido considerada apta em todas as etapas do Exame
Médico Pré-Admissional, segundo as necessidades específicas da Administração.
4. A critério do médico de Saúde Ocupacional do Departamento de Promoção à Saúde do
Servidor, o candidato poderá ser submetido a exames complementares e/ou avaliações
especializadas, sempre nos órgãos de saúde do município de Campinas, ou clínicas indicadas
pela Instituição, não sendo, nestes casos, emitido parecer de avaliação de imediato.
5. Para os fins a que se destina, só terá validade o Exame Médico Pré-Admissional executado
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pelos profissionais e nos locais indicados ao candidato, não sendo aceita qualquer avaliação
que não as solicitadas pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor.
6. O candidato deverá comparecer para o Exame Médico Pré-Admissional na data, horário e
local determinados pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor.
7. O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será emitido com a conclusão de APTO ou INAPTO
para o cargo pretendido.
8. Serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterações clínicas
incompatíveis com o cargo pleiteado e/ou psicopatologias graves, ou outras patologias gerais
que impeçam o exercício da função, seja parcialmente ou integralmente e que possam ser
agravadas pelo exercício da mesma.
8.1. Para o cargo de Técnico em Higiene Dental também serão considerados inaptos os
candidatos que apresentarem patologias osteomusculares, além das descritas no item 8 deste
capítulo.
9. O candidato participante do Concurso Público, inscrito e confirmado como candidato com
deficiência pela Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas, será submetido a
Exame Médico Pré-Admissional, observando-se a natureza das atribuições do cargo, as
condições de acessibilidade ao ambiente de trabalho, assim como a eventual necessidade da
utilização de equipamentos ou acessos.
10. Será considerado excluído do Concurso Público o candidato que:
a) for considerado inapto no Exame Médico Pré-Admissional;
b) não se apresentar ao Exame Médico Pré-Admissional no local e horário estabelecidos;
c) não der continuidade à avaliação, em caso de retorno solicitado;
d) não apresentar, no retorno, os exames complementares solicitados.

XIV - DA NOMEAÇÃO E POSSE
1. Após a reunião de preenchimento de vagas e a realização do Exame Médico PréAdmissional, o candidato deverá acompanhar a publicação de sua nomeação no Diário Oficial
do Município de Campinas, que poderá ser acessado pela internet, no endereço eletrônico
www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial.
2. De acordo com o Art. 29 da Lei Municipal Nº 1.399/55, o candidato deverá tomar posse no
prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da publicação de sua nomeação no Diário Oficial do
Município.
2.1. Será excluído do Concurso Público o candidato que não aceitar as condições estabelecidas
para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Campinas e/ou recusar a nomeação ou,
nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em exercício nos prazos estabelecidos pela
legislação municipal vigente.
3. Para efeitos de comprovação da documentação exigida, só serão válidos os diplomas
registrados no órgão competente (Ministério da Educação e Cultura – MEC).
4. Em cumprimento ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal o candidato não poderá
perceber remuneração superior ao subsídio mensal do Prefeito Municipal.

XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O resultado final do Concurso Público será publicado no Diário Oficial do Município de
Campinas e também divulgado através do endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.
2. A aprovação e classificação final no Concurso Público não asseguram ao candidato o direito
de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele nomeado.
2.1. A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se ao direito de proceder à convocação e à
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nomeação, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades, dentro do prazo
de validade do certame.
3. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir
da publicação de sua homologação, em Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado,
uma única vez, por igual período.
4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será
mencionada em Edital ou comunicado a ser publicado no Diário Oficial do Município.
5. A Prefeitura Municipal de Campinas e o IBAM se eximem de quaisquer despesas decorrentes
de viagens, estadas e alimentação dos candidatos para comparecimento a qualquer das etapas
deste Concurso Público.
6. Não será fornecido, ao candidato, qualquer documento comprobatório de classificação no
Concurso Público, valendo, para esse fim, as listagens divulgadas no Diário Oficial do
Município.
7. Até a homologação do Concurso Público todas as convocações, os comunicados e os
resultados oficiais, referentes à sua realização, serão publicados no Diário Oficial do Município
e divulgados no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br.
7.1. Após a homologação, as convocações, os comunicados e os resultados oficiais do
Concurso Público serão publicados, exclusivamente, no Diário Oficial do Município, que
poderá ser acessado pela internet, durante toda a validade do certame, no endereço
eletrônico www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial.
7.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações,
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
8. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência
o horário oficial de Brasília.
9. A Prefeitura Municipal de Campinas e o IBAM não se responsabilizam por eventuais
problemas de comunicação e prejuízos ao candidato, decorrentes de e-mail não informado, email incorreto ou não atualizado.
10. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos da
Prefeitura de Campinas.

Campinas, 25 de maio de 2012.

Nilson José Balbo
Secretário Municipal de Recursos Humanos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO - TÉCNICOS - EDITAL 007/2012

Cronograma Previsto
DATA
PREVISTA

EVENTO
Publicação do Edital

28, 29 e 30/05

Recebimento das Inscrições via internet

04/06 a 01/07

Recebimento das Inscrições dos isentos (enviar sedex até 05/06)

04/06 a 08/06

Publicação, em Diário Oficial do Município (DOM), da relação de
inscrições deferidas e indeferidas de isentos
Período para os candidatos isentos efetivarem a inscrição
Data limite para o pagamento da taxa de inscrição

PROVA OBJETIVA

10/jul
13/jul

22/jul

Publicação dos gabaritos no Diário Oficial do Município (DOM)

24/jul

do resultado dos
(pós-recursos) +

6/ago

do resultado dos
Convocação para

14/ago

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Publicação, em Diário Oficial do Município (DOM), do resultado da
Avaliação Psicológica
Publicação, em Diário Oficial do Município (DOM), das respostas aos
recursos recebidos sobre o resultado da Avaliação Psicológica
+
Classificação Preliminar
Publicação, em Diário Oficial do Município (DOM), das respostas aos
recursos recebidos contra a Classificação Preliminar + Classificação Final

HOMOLOGAÇÃO

22/06 a 01/07
2/jul

Divulgação, no endereço eletrônico do IBAM da lista geral dos
candidatos inscritos com consulta do status do candidato
Publicação, em Diário Oficial do Município (DOM), da convocação para a
Prova Objetiva

Publicação, em Diário Oficial do Município (DOM),
recursos contra os gabaritos + gabarito definitivo
notas em ordem alfabética
Publicação, em Diário Oficial do Município (DOM),
recursos de notas + Nota de corte por cargo +
Avaliação Psicológica

22/jun

19/ago
3/set
17/set
25/set

27/set
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CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL TÉCNICO
EDITAL Nº 007/2012
ANEXO I
DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA POSSE
Todos os candidatos deverão apresentar, no ato da posse, os documentos relacionados na
listagem geral a seguir, além de outros documentos exigidos pela Prefeitura Municipal de
Campinas, que serão informados aos candidatos por ocasião da reunião de preenchimento de
vagas, após a homologação do Concurso Público.

-

-

-

LISTAGEM GERAL (obrigatória para todos os cargos)
01 foto 3x4 recente;
Certidão de Nascimento (quando for solteiro);
Certidão de Casamento;
Certidão de Óbito (viúvo);
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Comprovante de endereço com o CEP;
Título de Eleitor com o(s) comprovante(s) de votação da última eleição ou Título de Eleitor
com a certidão de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral;
Carteira de Identidade (R.G.);
Cadastro Pessoa Física (C.P.F.);
Certificado de Reservista ou Carta Patente (para o sexo masculino);
Comprovante de PIS ou PASEP;
Carteira de vacinação dos filhos menores de 18 (dezoito) anos;
Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Federal;
Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Estadual dos locais nos quais
tenha residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos; o atestado deverá ter sido
expedido no prazo máximo de 06 (seis) meses;
Certidão de Distribuição dos Foros Cíveis, Fiscais, Criminais da Justiça Federal e Estadual
dos locais em que tenha residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos.

OBSERVAÇÃO: Além dos documentos listados, a Prefeitura Municipal de Campinas poderá (à
época da posse) em razão da regulamentação municipal, solicitar outros documentos, podendo
ser revogada a nomeação do candidato que não os apresentar.
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CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL TÉCNICO
EDITAL Nº 007/2012

ANEXO II
REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NA
CONDIÇÃO DE DOADOR DE SANGUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO - TÉCNICOS - EDITAL Nº 007/2012
REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE DOADOR DE SANGUE
NOME: _____________________________________________________________________
Nº INSCRIÇÃO: _______________________

CARGO: _____________________________

RG: ________________________________

CPF: _______________________________

Solicito isenção do pagamento da taxa de inscrição referente ao Concurso Público –Técnicos Edital nº 007/2012, da Prefeitura Municipal de Campinas, conforme Capítulo V - Das
Inscrições, do Edital de Abertura do certame.
Envio anexo a este formulário os seguintes documentos:
- 01 cópia, autenticada, de cada um dos comprovantes de doação de sangue, realizados no
período de 08 de dezembro de 2010 a 08 de junho de 2012, conforme abaixo:

Data do comprovante 01: ______/______/______
Data do comprovante 02: ______/______/______
Data do comprovante 03: ______/______/______

Atesto serem verídicas as informações e documentos anexos a este formulário e tenho ciência
de que, caso seja indeferida esta solicitação, deverei efetuar o pagamento da taxa de
inscrição, conforme descrito no Capítulo V, no item 15 e seus subitens.

Data limite para pagamento da taxa de inscrição
02 de julho de 2012

Data: ______/______/______

Assinatura
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CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL TÉCNICO
EDITAL Nº 007/2012
ANEXO III
REQUERIMENTO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO NÍVEL TÉCNICO – EDITAL 007/2012
REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA

NOME: ____________________________________________________________________________
NºINSCRIÇÃO: ________________________

CARGO: _____________________________________

RG: _________________________________

CPF: ________________________________________

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL
Assinale com X no quadrado correspondente, caso necessite ou não de prova especial:
Sim

(

)

Não

(

)

Escreva a seguir o tipo de prova especial necessária:

_______________________________________________________________________________________________

Data: ______/______/ 20____
Assinatura:________________________________________
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CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL TÉCNICO
EDITAL Nº 007/2012
ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo comum a todos os cargos
Ortografia. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de
tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da crase. Pontuação. Interpretação de
texto.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
Para os cargos de TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM AGRIMENSURA, TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM GEOMÁTICA
Conjuntos numéricos e operações. Razões e proporções; porcentagem, juros e taxas.
Grandezas e medidas. Seqüências numéricas e progressões.
Funções (propriedades e
aplicações), equações e inequações. Análise combinatória e probabilidade. Gráficos, tabelas e
raciocínio lógico. Geometria plana e espacial.
Para os cargos TÉCNICO EM ALIMENTOS, TÉCNICO EM BIOQUÍMICA, TÉCNICO EM
CONTABILIDADE, TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL, TÉCNICO EM NUTRIÇÃO, TÉCNICO
EM PATOLOGIA CLÍNICA, TÉCNICO EM RADIOLOGIA (RADIOTERAPIA), TÉCNICO EM
SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM TURISMO
Conjuntos numéricos e operações. Razões e proporções; porcentagem, juros e taxas.
Grandezas e medidas. Seqüências numéricas e progressões.
Funções (propriedades e
aplicações), equações e inequações. Análise combinatória e probabilidade. Gráficos, tabelas e
raciocínio lógico.

CONHECIMENTOS GERAIS
Para os cargos: TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM AGRIMENSURA, TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO
EM GEOMÁTICA
- Atualidades: matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais no Brasil,
veiculadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da prova, em
meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão.
- Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos. MS-Word 2007: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos. MS-Excel 2007: estrutura básica das planilhas, conceitos de
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de
fórmulas, funções e macros, obtenção de dados externos, classificação de dados.
Microsoft Power Point: estrutura básica das apresentações. Conceitos de slides.
Anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés. Noções de edição e formatação de
apresentações. Inserção de objetos. Numeração de páginas. Botões de ação, animação e
transição. Internet: navegação. Conceitos de URL. Links. Sites de pesquisas. Impressão
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de páginas. Intranet. Redes. Segurança.
anexação de arquivos. Cópias.

Correio eletrônico: preparo de mensagens,

Para os cargos: TÉCNICO EM ALIMENTOS, TÉCNICO EM BIOQUÍMICA, TÉCNICO EM
HIGIENE DENTAL, TÉCNICO EM NUTRIÇÃO, TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA,
TÉCNICO EM RADIOLOGIA (RADIOTERAPIA), TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO, TÉCNICO EM TURISMO
- Atualidades: matérias relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais no Brasil,
veiculadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da prova, em
meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, internet e televisão.
- Noções de Informática: conhecimentos básicos do Microsoft Office: MS Windows 7.0;
MS-Word 2007: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes e MS-Excel 2007: estrutura básica das planilhas, conceitos
de células, linhas, colunas, pastas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO AGRÍCOLA: solos: técnicas de conservação dos solos; técnicas de irrigação,
adubação com matéria orgânica, adubação mineração, noções sobre cultivo das principais
culturas. Clima: climas do Brasil; o clima em relação às plantas; balanço hídrico. Plantas:
noções gerais sobre horticultura, floricultura, fruticultura; doenças e pragas de plantas
cultivadas. Mecanização: preparo do solo – seqüência de trabalho e equipamento adequado,
aradura, e gradagem. Uso de defensivos agrícolas: impacto dos agrotóxicos sobre a cultura, a
sociedade, e o ecossistema. Plantio e colheita: técnicas de preparo do solo e zootecnia;
colheita, secagem, beneficiamento e armazenamento de sementes; produção de sementes e
mudas.
TÉCNICO EM AGRIMENSURA: conhecimentos em AutoCAD 2D. Sistemas de referências,
datum planimétrico e planialtimétrico. Levantamentos topográficos planimétricos e
planialtimétricos: planejamento e seleção de métodos de equipamentos de medição a serem
utilizados - equipamentos theodolitos mecânicos (distância de trena), estação total (distância
eletrônica), orientação do levantamento, apoio topográfico, levantamento de detalhes,
nivelamento geométrico, cálculos e ajustes, original topográfico, desenho topográfico final,
relatório técnico, memoriais descritivos. Cálculo e locação de curvas horizontais. Interpretação
e desenho de cartas e plantas: escalas, convenções topográficas, representação do relevo,
perfis longitudinais e transversais do terreno, coordenadas cartesianas polares (retangulares).
Cálculo de volumes. Normas ABNT: NBR 13133/94 (execução de levantamento topográfico procedimento), levantamento planialtimétrico e cadastral de imóvel urbanizado, com área de
até 25.000 metros quadrados, para fins de estudos, projetos e edificação. Topografia:
aparelhos e instrumentos topográficos: especificação e manuseio. Aerofotogrametria. Cálculo
de áreas e volume e de coordenadas. Tipos de carta topográfica, noções em: operação em
topografia, geodésia e batimetria, cálculos, pontos topográficos e geodésicos. Elaboração de
documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas. Urbanização de
Glebas: noções de projetos de loteamento e cidades. Unidades de Medida: comprimento,
superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus, minutos e segundos). Noções
de geometria analítica, trigonometria e noções de escala. Posicionamento de pontos
georeferenciados com equipamentos GPS (Global Positioning System) e métodos.
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA: Noções de boas práticas agrícolas. Mecanização agrícola.
Regulagem de equipamentos agrícolas. Manutenção de máquinas e implementos agrícolas.
Noções de adequação de propriedades rurais. Noções de higiene e de segurança individual,
coletiva e de instalações. Noções de primeiros socorros. Noções de fitossanidade vegetal e
animal. Apicultura. Avicultura de postura. Avicultura de corte. Piscicultura. Forragicultura.
Suinocultura. Eqüideocultura. Gerenciamento da produção. Noções de agrometereologia.
Preparo e utilização correta de silagem. Noções de suplementação na alimentação animal. Vias
de aplicação de vacinas, medicamentos e vitaminas em geral. Pastagens. Utilização adequada
25

de vestimentas e equipamentos. Unidades de medidas na agropecuária. Vistoria e emissão de
parecer. Conceitos de conservação ambiental.
TÉCNICO EM ALIMENTOS: Noções de Políticas de Saúde no Brasil. SUS: Princípios e
Diretrizes. Vigilância em Saúde. Organização do laboratório. Coleta, transporte, estocagem e
preparação de amostras para análises. Métodos de pesagem e medição. Segurança e boas
práticas de laboratório. Reagentes e preparo de soluções. Materiais e equipamentos para
laboratório. Lavagem e acondicionamento de materiais de laboratório. Descarte de resíduos.
Métodos e técnicas de análises de alimentos. Rotulagem nutricional obrigatória. Controle de
qualidade, alimentos, química, biologia e bioquímica, microbiologia, operações unitárias
(equipamentos, técnicas de separação),
biotecnologia, embalagens, técnicas de
processamento e conservação (emprego do calor, frio, atividade de água, biotecnologia e
outros).
TÉCNICO EM BIOQUÍMICA: Noções de Políticas de Saúde no Brasil. SUS: Princípios e
Diretrizes. Vigilância em Saúde. Fundamentos: vidrarias e acessórios; limpeza, desinfecção e
esterilização; biossegurança; controle de qualidade; aparelhos/automação; soluções; coleta,
conservação, transporte e processamento primário das principais amostras biológicas.
Urinálise: preparo da amostra para análise; exame físico; exame químico; coloração de
Gram. Hematologia: preparo da amostra para análise; características gerais do sangue e
suas funções; componentes celulares; anticoagulantes; extensão sangüínea; coloração.
Microbiologia: esterilização; isolamento de bactérias e semeadura de materiais biológicos;
meios de cultura; colorações; antibiograma. Bioquímica: preparo da amostra para análise;
soro e plasma; diluição; dosagens bioquímicas; métodos colorimétricos e enzimáticos; curva
de calibração; fotocolorimetria. Parasitologia: métodos de análise e suas implicações;
parasitismo e moléstias humanas relacionadas.
TÉCNICO EM CONTABILIDADE: Contabilidade Geral: Livros obrigatórios e facultativos.
Registros contábeis. Método das Partidas Dobradas. Regime de Competência e Regime de
Caixa. Critérios de avaliação do Ativo e do Passivo. Provisões. Ativos e passivos circulantes e
não circulantes. O Patrimônio líquido. Capital subscrito e integralizado. Reservas de capital.
Reservas de lucro. Lucros ou prejuízos acumulados. Contas Patrimoniais e Contas de
Resultado. Operações contábeis comuns às empresas comerciais, industriais e de prestação de
serviços. Principais demonstrações contábeis e suas finalidades. Dividendos obrigatórios.
Avaliação de investimentos pelo método da Equivalência Patrimonial e pelo método do Custo.
Critérios de avaliação de estoques. Ativo Imobilizado (custo de aquisição, baixas e
depreciações). Ativo Intangível (custo de aquisição, baixas e amortizações). Contingências
ativas e passivas. SPED contábil. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e o processo
de convergências às Normas Internacionais de Contabilidade. Os pronunciamentos técnicos
emitidos pelo CPC e aprovados pela CVM em 2009. Tributos (noções): Imposto de Renda e
Contribuição Social sobre o Lucro (base de cálculo, adições e exclusões, alíquota). Livros
obrigatórios e facultativos no âmbito das legislações do Imposto de Renda/Contribuição Social,
do ICMS, do IPI e do ISS. SPED fiscal. Contabilidade Comercial: Registros contábeis das
operações de compra e de venda de mercadorias. Apuração do Custo das Mercadorias
Vendidas; livros obrigatórios e facultativos específicos da atividade comercial. Contabilidade
Pública: Orçamento: proposta, conteúdo, elaboração. Receita e Despesa: conceituação e
classificação. Da Execução do orçamento: da programação da despesa, da receita e da
despesa. Do Exercício Financeiro. Créditos Adicionais. Da Contabilidade: Disposições Gerais.
Contabilidade Orçamentária e Financeira. Balanços. Administração Indireta.
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES: Mecânica dos solos: solos - conceito e tipos, distribuição
granulométrica, índices físicos dos solos, movimento de água no solo, distribuição e
propagação de tensões no solo; pavimentação - classificação e dimensionamento. Avaliação
das patologias das edificações-umidade e trincas. Mecânica dos fluídos: equação da
continuidade, perda de carga, classificação dos movimentos, conduto livre e forçado,
instalações de recalque. Planejamento urbano: Plano Diretor (Lei Complementar nº 15 de
27/12/2006) – Artigos 1º ao 3º, 12 a 15 e 17 a 19. Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei
6031/88) – Artigos 1º ao 13. Lei complementar 09/03 (Código de Obras) – artigos 3º, 48º a
85º. Lei Municipal 10850/01- Lei da APA – Artigos 1º ao 10. Decreto Municipal 17.261/11 –
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Procedimentos para Licenciamento Ambiental. Conhecimentos em AutoCAD 2D. Desenho
Arquitetônico.
TÉCNICO EM GEOMÁTICA: Conhecimentos de AutoCAD. Desenho topográfico: conceito,
normas gerais NB-8 da ABNT, desenhos de plantas topográficas planimétricas e
planialtimétricas. Conhecimentos de instrumentos da Agrimensura. Operação de
estacionamento dos aparelhos. Alinhamentos e nivelamentos. Descrição de perímetro, plantas
e configurações de terrenos. Planialtimétrico cadastral. Urbanização de Glebas: noções de
projetos de loteamento e cidades. Posicionamento de pontos georeferenciados com
equipamentos. Topografia: Aspectos básicos de topografia (medidas, ângulos e rumos).
Aparelhos e instrumentos topográficos: especificação e manuseio. Aerofotogrametria. Cálculo
de áreas e volume e de coordenadas. Tipos de carta topográfica, noções de: operação em
topografia, geodésia e batimetria, cálculos, pontos topográficos e geodésicos. Elaboração de
documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas. Tópicos relativos
à atividade do topógrafo em campo. Unidades de Medida: comprimento, superfície e
medidas angulares (cálculos e operações com graus, minutos e segundos). Noções de
geometria analítica, trigonometria e noções de escala. Posicionamento de pontos
georeferenciados com equipamentos GPS (Global Positioning System) e métodos.
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL: Noções de Políticas de Saúde no Brasil. SUS: Princípios e
Diretrizes. Vigilância em Saúde. Odontologia social: a questão do THD: histórico, legislação e
atribuições do papel do THD. Processos de trabalho: princípios e simplificação, ergonomia,
racionalização do trabalho, odontologia a quatro mãos. Noções de: anatomia, fisiologia bucal,
primeiros socorros, epidemiologia, vigilância em saúde e em saúde bucal e biossegurança.
Métodos e técnicas de tomada e revelação de radiografia, instrumentalização em cirurgia e
endodontia. Comunicação em saúde e abordagem no manejo da criança. Processo
saúde/doença, níveis de promoção e prevenção, levantamentos epidemiológicos. Prevenção
em saúde bucal. Atividades de esterilização e desinfecção. Placa bacteriana e sua relação com
atividade de cárie e doenças periodontais. Cariologia - conceitos atuais, a doença cárie:
etiologia, prevenção e controle, a lesão de cárie e conceitos de dentística restauradora.
Periodontia - conceitos de normalidades e principais alterações periodontais, prevenção e
tratamento das doenças periodontais (raspagens e polimento coronário), prevenção em
periodontia epidemiológica. Materiais, instrumentais e equipamentos de uso odontológico
(manipulação e conservação). Notação gráfica (odontograma) e preenchimento de fichas.
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO: Princípios de controle higiênico sanitário (HACCP). Fundamentos
sobre métodos e controles de desinfecção de alimentos, de utensílios, de ambientes e
equipamentos. Fundamentos sobre características físico-químicas dos alimento. Vigilância
Sanitária: Portaria CVS-6/99, de 10/031999. SUS: Evolução histórica da organização do
sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde – seus princípios, suas
diretrizes e seu arcabouço legal. As normas operacionais do SUS. A questão do controle social.
O paradigma da promoção da saúde. A estratégia de saúde da família – sua evolução, seus
princípios e sua aplicação. Noções de Bioquímica. Nutrientes nos alimentos (micronutrientes,
macronutrientes, pirâmide dos alimentos, água, fibras, vitaminas e minerais). Nutrição básica
aplicada. Educação alimentar. Nutrição e saúde do indivíduo e da coletividade. Desnutrição.
Estado nutricional. Avaliação nutricional. Nutrição nas diferentes etapas da vida (gravidez,
lactação, infância, fase adulta e envelhecimento). Nutrição na manutenção e prevenção de
doenças (dislipidemias, diabetes, obesidade, desnutrição, hipertensão, osteoporose, dentre
outras). Higiene de alimentos, equipamentos, utensílios, ambientes e de manipuladores de
alimentos de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN). Microbiologia dos alimentos e
contaminação alimentar. Normas para aquisição, recebimento e armazenamento de insumos
para produção de refeições.
TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA: Noções de Políticas de Saúde no Brasil. SUS: Princípios
e Diretrizes. Vigilância em Saúde. Fundamentos: vidrarias e acessórios; limpeza, desinfecção
e esterilização; biossegurança; controle de qualidade; aparelhos/automação; soluções; coleta,
conservação, transporte e processamento primário das principais amostras biológicas.
Urinálise: preparo da amostra para análise; exame físico; exame químico; coloração de Gram.
Hematologia: preparo da amostra para análise; características gerais do sangue e suas
funções; componentes celulares; anticoagulantes; extensão sangüínea; coloração.
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Microbiologia: esterilização; isolamento de bactérias e semeadura de materiais biológicos;
meios de cultura; colorações; antibiograma. Bioquímica: preparo da amostra para análise;
soro e plasma; diluição; dosagens bioquímicas; métodos colorimétricos e enzimáticos; curva
de calibração; fotocolorimetria. Parasitologia: métodos de análise e suas implicações;
parasitismo e moléstias humanas relacionadas.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA (RADIOTERAPIA): Noções de Políticas de Saúde no Brasil.
SUS: Princípios e Diretrizes. Vigilância em Saúde. Código de Ética. Técnicas radiológicas.
Física das radiações. Produção de raios-x. Radioatividade. Anatomia geral e radiológica.
Posicionamentos de pacientes para radioterapia. Acessórios de imobilização em radioterapia.
Noções de radioproteção. Comparação entre teleterapia e braquiterapia. Radioterapia
conformacional. Noções da radioterapia de Intensidade Modulada (MTR). Noções de
radioterapia guiada por imagem (IGRT). Vantagens e desvantagens do Portal eletrônico em
Radioterapia. Importância dos sistemas de gerenciamento. Noções de tomografia
computadorizada com simulador (CT Simulador), janela e nível em imagens radiológicas.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Legislação sobre higiene e segurança do
trabalho. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR's). Meios de comunicação:
recursos audiovisuais e promocionais, dinâmica de grupo. Psicologia das relações humanas e
do trabalho. Tecnologia e Prevenção de Incêndios: princípios básicos do fogo; extintores de
incêndio; hidrantes; equipamentos e sistemas de proteção contra incêndio. Higiene do
Trabalho. Acidentes de trabalho: legislação, causas, conseqüências, programas de prevenção,
comunicação e análise de acidentes. Estatísticas de acidentes. Doenças profissionais.
Legislação relativa à Aposentadoria Especial, Auxílio Doença e Auxílio Acidente. Comissão
interna de prevenção de acidentes (CIPA). Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de
materiais. Agentes ambientais. Equipamentos de proteção individual (EPI) e Equipamentos de
proteção coletiva (EPC). Primeiros Socorros. Desenho técnico. Ergonomia. Aspectos de saúde
coletiva. Radiações ionizantes e não ionizantes. Contaminantes químicos: sólidos, líquidos e
gasosos. Iluminação.
TÉCNICO EM TURISMO: Teoria do Turismo: definições e conceitos; evolução histórica,
origem do turismo. Noções de Roteiros turísticos: conceitos, classificação e programas. City
tour: conceitos, classificação e elaboração. Manifestações da cultura popular e Patrimônio
Cultural. Planejamento turístico. Políticas públicas de proteção e incentivo cultural. Lazer e
entretenimento para hotéis. Código de Defesa do Consumidor: Art. 1º ao 7º. Marketing
promocional e atrativos locais. Impactos da exploração do espaço turístico. Paisagem:
elementos básicos e propriedades.
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ANEXO V
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
O conjunto de características a serem verificadas na Avaliação Psicológica está embasado na
descrição a seguir:
CARGOS: TÉCNICO AGRÍCOLA,
BIOQUÍMICA
- Capacidade de observação
- Iniciativa
- Objetividade
- Organização
- Produtividade
- Trabalho em equipe

TÉCNICO

EM

AGROPECUÁRIA,

TÉCNICO

EM

CARGOS: TÉCNICO EM AGRIMENSURA, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM
GEOMÁTICA
- Capacidade de concentração
- Capacidade de observação
- Detalhismo
- Objetividade
- Organização
- Produtividade
- Trabalho em equipe
CARGOS: TÉCNICO EM ALIMENTOS, TÉCNICO EM NUTRIÇÃO
- Capacidade de observação
- Detalhismo
- Iniciativa
- Objetividade
- Organização
- Produtividade
- Trabalho em equipe
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
- Capacidade de análise e interpretação
- Capacidade de concentração
- Detalhismo
- Objetividade
- Organização
- Produtividade
- Responsabilidade
- Trabalho em equipe
CARGO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL, TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA, TÉCNICO
EM RADIOLOGIA (RADIOTERAPIA)
- Capacidade de observação
- Controle emocional
- Cooperação
- Disponibilidade afetiva (Amabilidade)
- Iniciativa
- Relacionamento interpessoal
- Respeito
- Trabalho em equipe
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CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
- Capacidade de análise e interpretação
- Capacidade de concentração
- Capacidade de observação
- Detalhismo
- Flexibilidade
- Objetividade
- Organização
- Trabalho em equipe
CARGO: TÉCNICO EM TURISMO
- Capacidade de análise e interpretação
- Capacidade de observação
- Disponibilidade afetiva (Amabilidade)
- Flexibilidade
- Interação
- Objetividade
- Organização
- Relacionamento Interpessoal
- Trabalho em equipe

DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS
capacidade de observação: facilidade de perceber, ver e analisar situações e detalhes ao
redor;
capacidade de concentração: capacidade em manter o foco na atividade, apesar de outros
estímulos externos;
capacidade de análise e interpretação: capacidade para analisar e interpretar situações
sob vários ângulos, de modo a tirar conclusões adequadas;
controle emocional: capacidade para administrar suas emoções, evitando agir
impulsivamente diante das situações interpessoais e de trabalho;
cooperação: capacidade para colaborar espontaneamente com colegas e chefes, na execução
dos trabalhos;
detalhismo: capacidade de descrever pormenorizadamente um assunto, tema ou fato;
disponibilidade afetiva (amabilidade): capacidade para demonstrar interesse em resolver
os problemas das pessoas; preocupação com as necessidades alheias, com o bem estar dos
outros, dirigindo-se a eles de forma cuidadosa e tratando assuntos delicados com
sensibilidade;
flexibilidade: capacidade de adaptar-se a diferentes pessoas, situações e às mudanças no
ambiente de trabalho;
iniciativa: capacidade de influenciar o curso dos acontecimentos, colocando-se de forma
atuante, não passiva, diante das necessidades de tarefas ou situações;
interação: habilidade para interagir com os outros, conhecendo e entendendo suas
necessidades, trocando informações, conquistando e reunindo esforços de pessoas em torno
de objetivos comuns, tendo em vista a satisfação dos envolvidos e da população;
objetividade: qualidade daquilo que é externo à consciência, resultado de observação
imparcial, independente das preferências individuais;
organização: capacidade de ordenar o material e coordenar as ações de trabalho de forma a
facilitar a execução das tarefas;
produtividade: capacidade de atingir metas, apresentando resultados satisfatórios com
qualidade;
respeito: capacidade de demonstrar educação, ponderação e imparcialidade no trato com as
pessoas, aceitando as diferenças individuais;
trabalho em equipe: capacidade para desenvolver trabalhos em grupo, mantendo postura
participativa e colaboradora, contribuindo para atingir o resultado estabelecido.
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