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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2012 

 
A Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, através do seu Prefeito Municipal, nos termos da 
legislação vigente, torna pública a abertura de inscrições do CONCURSO PÚBLICO de Provas e Títulos, regido de 
acordo com as Instruções Especiais que ficam fazendo parte integrante desse Edital, faz saber que realizará neste 
Município no período de 16 de janeiro a 31 de janeiro de 2012, visando selecionar candidatos para provimento dos 
cargos de Agente Comunitário de Saúde (USF Penteado, USF Sapateiro, USF Jardim Progresso), Agente de 
Trânsito, Agente de Zoonoses, Almoxarife, Arquiteto, Assistente Social, Atendente Cirurgião Dentista, 
Auxiliar Saúde Bucal (PSF), Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Cadastro, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de 
Serviço Escolar, Auxiliar de Topógrafo, Auxiliar de Seção de Pessoal, Bibliotecário, Biólogo, Borracheiro, 
Caixa, Cirurgião Dentista (PSF), Coordenador Pedagógico, Coveiro, Cozinheira, Dentista, Desenhista, 
Eletricista, Eletricista de Autos, Encarregado de Serviços, Enfermeiro Saúde da Família, Engenheiro Civil, 
Farmacêutico, Fiscal, Fiscal de Tributos, Fonoaudiólogo, Funileiro, Jardineiro, Lavador, Mecânico, Médico 
do Trabalho, Médico Pediatra, Médico Dermatologista, Médico Cardiologista, Médico Psiquiatra, Médico 
Ginecologista, Médico Clínico Geral, Médico Socorrista, Médico Saúde da Família, Meio Oficial Pedreiro, 
Mestre de Obras, Motorista de Ambulância, Motorista de Transporte Escolar, Nutricionista, Operador de 
Máquinas, Operário, Padeiro, Professor de Desenvolvimento Infantil, Professor de Educação Infantil, 
Professor Especialista, Professor Interdisciplinar, Psicólogo, Servente, Supervisor de Ensino, Técnico de 
Saúde Bucal (PSF), Técnico em Administração, Técnico em Gesso, Técnico em Contabilidade, Técnico de 
Enfermagem, Técnico de Enfermagem (PSF), Técnico Higiene Dental, Terapeuta Ocupacional, Topógrafo. 

A realização do Concurso Público foi autorizada pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme despacho exarado em 
processo próprio. 
 
O Concurso Público será regido pelas instruções a seguir: 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 
1.1 – O presente Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente Edital elaborado 
em conformidade com os ditames das Legislações Federal e Municipal vigentes e pelas normas cabíveis que vierem 
a surgir. 
1.2 – O cargo, a quantidade de vagas e o valor da inscrição encontram–se no Anexo I do presente Edital. 
1.3 – As atribuições que caracterizam cada cargo estão descritas no Anexo II do presente Edital. 
1.4 – O Concurso Público compreenderá a aplicação de Prova Escrita Objetiva e Prova Prática de caráter 
classificatório e eliminatório, e somatória da Pontuação de Títulos. 
1.5 – As provas serão realizadas na cidade de Embu-Guaçu e/ou em outras cidades, ao redor desta, caso seja 
necessário, por definição conjunta da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu e da empresa RBO Assessoria Pública e 
Projetos Municipais Ltda. 
1.6 – É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este concurso e/ou a divulgação desses documentos no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, localizada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458 – Centro, Embu-
Guaçu/SP, em jornal com circulação no município e na Internet, nos endereços eletrônicos 
http://www.embuguacu.sp.gov.br e www.rboconcursos.com.br. 
1.7 – Todos os horários referenciados neste edital terão por base o horário oficial de Brasília/DF. 
 

2 - DAS INSCRIÇÕES: 

 
2.1 – Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá inteirar–se deste Edital e certificar–se de que preenche ou 
preencherá, até o ato da nomeação, todos os requisitos exigidos para provimento do cargo. 
2.2 – São condições para inscrição/nomeação: 
2.2.1 – Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal 
e demais disposições de leis, no caso de estrangeiro; 
2.2.2 – Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos, até a data da nomeação; 
2.2.3 – Estar quite com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino, que deverá ser comprovado através de 
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certidão expedida pelo órgão competente; 
2.2.4 – Estar em gozo dos seus direitos civis e políticos; 
2.2.5 – Estar quite com a Justiça Eleitoral, que deverá ser comprovado através de certidão emitida pelo órgão 
competente; 
2.2.6 – Não registrar antecedentes criminais, que deverá ser comprovado através de certidão expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública; 
2.2.7 – Não ter sido exonerado a bem do serviço público ou justa causa (Federal, Estadual ou Municipal) em 
conseqüência de processo administrativo; 
2.2.8 – Possuir os requisitos exigidos para as atividades do cargo. 
2.2.9 – Possuir inscrição no órgão de classe competente se aplicável, nos termos da legislação pertinente. 
2.3 – A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas no subitem 2.2 será feita no ato da 
nomeação. A não apresentação é fator de cancelamento de todos os efeitos da inscrição.  
2.4 – O candidato deverá ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, bem como não ser 
portador de deficiência incompatível com o exercício das atividades que competem ao cargo. 
2.5 – Para efetuar a inscrição, o candidato deverá proceder na seguinte forma: 
2.5.1 - Acessar o site da empresa organizadora do concurso www.rboconcursos.com.br no período de 16 de 
janeiro de 2012 até às 23h59min do dia 31 de janeiro de 2012. 
2.5.2 - Localizar o link destinado a este concurso identificado pelo brasão da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu e 
acessar a ficha de inscrição on-line. 
2.5.3 - Preencher a ficha corretamente, conferir todos os dados preenchidos e seguir os procedimentos dados no 
site até a impressão do boleto bancário. 
2.5.4 - Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento em qualquer agência da rede bancária. 
2.5.5 - O acompanhamento da confirmação da inscrição pode ser feito através do mesmo site na “Área do 
Candidato” 
2.5.6 - O candidato cuja inscrição não for confirmada, caso a tenha realizado pela internet, e pago de acordo com as 
instruções, deverá entrar em contato com a organizadora do concurso através de e-mail ou telefone constante no 
site da empresa organizadora do concurso. 
2.5.7 - O comprovante de Inscrição é o boleto bancário devidamente quitado. 
2.6 – A Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu e a empresa RBO não se responsabilizarão por solicitação de inscrição 
não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. Assim é 
recomendável que o candidato realize sua inscrição e respectivo pagamento com a devida antecedência. 
2.7 – Após as 23h59min do dia 31 de janeiro de 2012 não será possível acessar o formulário de inscrição. 
2.8 – O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado até o dia 01 de fevereiro de 2012. 
2.9 – É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição para terceiros, assim como a transferência da 
inscrição para outros concursos. 
2.10 – Não serão aceitas inscrições por via postal, condicional e/ou extemporânea. 
2.11 – Não será aceito, como pagamento do valor da inscrição, comprovante de agendamento bancário ou depósito 
bancário. 
2.12 - O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar sua inscrição no Posto de 
Inscrição lotado no prédio da Prefeitura Municipal, situado na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458 – 
Centro, Embu-Guaçu/SP, das 08h00min às 17h00min. 
2.13 – O candidato que desejar concorrer à vaga reservada para portadores de deficiência deverá, obrigatoriamente, 
no ato da inscrição, informar em campo específico da Ficha de Inscrição, e proceder conforme estabelecido no item 
3 deste Edital. 
2.14 – Não haverá devolução do valor de inscrição, salvo nos casos de suspensão ou cancelamento do certame. 
2.15 – O candidato que preencher incorretamente sua Ficha de Inscrição ou que fizer qualquer declaração falsa, 
inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas no Edital, terá sua inscrição 
cancelada, tendo, em conseqüência, anulados todos os atos decorrentes dela, mesmo que aprovado nas provas e 
exames, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
2.15.1 – O candidato responde civil, criminal e administrativamente pelas informações prestadas na Ficha de 
Inscrição. 
2.16 – Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento, deverão ser comunicados no dia 
da realização da Prova Escrita Objetiva para que o Fiscal de Sala faça a devida correção na lista de presença. 
2.17 – Verificando–se, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos exigidos, 
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será ela cancelada. 
2.18 – Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo sob sua responsabilidade, cientes de que 
somente haverá a possibilidade de realização de mais de uma prova no caso das mesmas serem aplicadas em dias 
e horários distintos. 
 

3 - DAS ISENÇÕES: 

3.1 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pela 
Lei Municipal n. 1.663, de 08 de junho de 2001. 
3.1.1- O candidato que se julgar amparado pela Lei Municipal n. 1.663/01 poderá requerer a isenção do pagamento 
da taxa de inscrição exclusivamente no período de 16 a 20 de janeiro de 2012. 
3.1.2 - A Ficha de Isenção estará disponível para preenchimento no Posto de Inscrição, lotado no prédio da 
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, localizado na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458 – Centro, Embu-
Guaçu/SP, somente no período de 16 a 20 de janeiro de 2012, das 08h00 às 17h00. 
3.1.3 - Para requerer a isenção, o candidato deverá dirigir-se ao posto de inscrição localizado na Rua Coronel Luiz 
Tenório de Brito, 458 – Centro, Embu-Guaçu/SP, e obedecer aos seguintes procedimentos: 
a) preencher a Ficha de Isenção, que exigirá, dentre outras informações, o número do CPF, o número de um 
documento oficial de identificação com a respectiva indicação da entidade expedidora e a indicação do cargo a que 
concorrerá; 
b) conferir os dados informados na Ficha de Isenção, antes de assiná-los; 
c) confirmar os dados informados na Ficha de Isenção; 
d) assinar a Ficha de Isenção e anexar a documentação citada nos itens 3.1.8 ao 3.1.11 deste Edital, sob 
pena do indeferimento da solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição. 
3.1.4 - As informações prestadas na Ficha de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato, que poderá ser 
excluído do concurso caso forneça dados incorretos ou inverídicos. 
3.1.5 - A Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu e a empresa RBO – Assessoria Pública e Projetos Municipais não se 
responsabilizam por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e endereços incorretos ou incompletos 
fornecidos pelo candidato. 
3.1.6 - Na Ficha de Isenção, o candidato deverá firmar declaração de que é desempregado, residente e eleitor no 
município, não se encontra em gozo de nenhum benefício previdenciário de prestação continuada, não aufere 
nenhum tipo de renda – exceto a proveniente de seguro-desemprego – e que sua situação econômico-financeira 
não lhe permite pagar a referida taxa sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, respondendo civil e 
criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração. 
3.1.7 - Para requerer a isenção, os candidatos deverão comprovar, cumulativamente, as seguintes situações: 
a) ser residente e eleitos no município de Embu-Guaçu, e; 
b) não ter vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, e; 
c) não ter vínculo estatutário vigente com o Poder Público municipal, estadual ou federal, e; 
d) não ter contrato de prestação de serviços vigente com o Poder Público municipal, estadual ou federal, e; 
e) não exercer atividade legalmente reconhecida como autônoma. 
3.1.8 - Para comprovar a situação prevista na alínea “a” do item 3.1.7, o candidato deverá: 
a) apresentar cópia autenticada do título de eleitor – frente e verso, e; 
b) cópia autenticada de uma das seguintes contas: luz, gás, telefone fixo, água ou IPTU, dos período de dezembro 
de 2011 a fevereiro de 2012. 
3.1.9 - Para comprovar a situação prevista na alínea “b” do item 3.1.7, o candidato deverá: 
a) se não tiver nenhum registro de contrato de trabalho registrado em sua CTPS, apresentar declaração de próprio 
punho, datada e assinada, nos termos do modelo sugerido no Anexo VII e, ainda, apresentar cópias autenticadas 
das páginas da CTPS, listadas nas alíneas “b.1” a “b.5”. 
b) se não tiver vínculo empregatício vigente registrado na CTPS apresentar cópias autenticadas das páginas da 
CTPS listadas abaixo: 
b.1) página com foto; 
b.2) página com qualificação civil; 
b.3) primeira página da CTPS destinada ao registro de contratos de trabalho, em branco, para o caso que se 
enquadrar na alínea “a” deste item; ou página com anotação do último contrato de trabalho do candidato, no qual 
deverá constar a data de saída, para o caso que se enquadrar na alínea “b” deste item; 
b.4) primeira página subseqüente à da anotação do último contrato de trabalho ocorrido, em branco, para o caso que 
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se enquadrar na alínea “b” deste item; 
b.5) páginas contendo outras anotações pertinentes, quando houver. 
3.1.8.1 - Caso o contrato de trabalho do candidato tenha sido registrado em Páginas de Anotações Gerais de sua 
CTPS, além da página constando o último contrato registrado e a página subseqüente em branco, o candidato 
deverá apresentar também as páginas da CTPS relacionadas no item 3.1.8 deste Edital. 
3.1.10 - Para comprovar a situação prevista na alínea “c” do item 3.1.7, o candidato deverá: 
a) se já teve vínculo estatutário com o poder público municipal, estadual ou federal, e este foi extinto, apresentar 
certidão expedida por órgão ou entidade competente, em papel timbrado, com identificação e assinatura legível da 
autoridade emissora do documento, informando o fim do vínculo estatutário, ou a cópia autenticada da publicação 
oficial do ato que determinou a extinção do vínculo. 
b) se nunca teve vínculo estatutário com o Poder Público municipal, estadual ou federal, apresentar declaração de 
próprio punho, datada e assinada, nos termos do modelo sugerido no Anexo VII. 
3.1.11 - Para comprovar a situação prevista na alínea “d” do item 3.1.7, o candidato deverá: 
a) se já teve contrato de prestação de serviços com o Poder Público municipal, estadual ou federal, e este foi extinto, 
apresentar cópia autenticada do contrato extinto, acompanhado da documentação pertinente que comprove sua 
extinção, e declaração de próprio punho, datada e assinada, conforme modelo sugerido no Anexo VII, na qual 
afirmará que não possui contrato de prestação de serviços vigente com o Poder Público, ou; 
b) se nunca teve contrato de prestação de serviços com o Poder Público municipal, estadual ou federal, apresentar 
declaração de próprio punho, datada e assinada, nos termos do modelo sugerido no Anexo VII. 
3.1.12 - Para comprovar a situação prevista na alínea “e” do item 3.1.7, o candidato deverá: 
a) caso já tenha exercido atividade legalmente reconhecida como autônoma, apresentar certidão que conste a baixa 
da atividade, ou; 
b) apresentar declaração de próprio punho, datada e assinada, na qual informará não auferir qualquer tipo de renda, 
exceto aquela proveniente de seguro-desemprego, nos termos do modelo sugerido no Anexo VII. 
3.1.12 - Todas as declarações mencionadas deverão ser emitidas de “próprio punho” pelo candidato interessado, 
que se responsabilizará por todas as informações prestadas, sob pena de incorrer em crime de falsidade ideológica, 
nos termos da legislação correspondente, não sendo consideradas, em nenhuma hipótese, declarações digitadas ou 
datilografadas. 
3.1.13 - Todas as autenticações deverão ser feitas em cartório de serviço notarial e de registro (Cartório de Notas). 
A autenticação deverá ter sido ser feita no máximo 90 (noventa) dias antes do término do prazo para o pedido de 
isenção do pagamento da taxa de inscrição. 
3.1.14 - Não serão analisados os pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição encaminhados via fax, 
internet, ou qualquer outra forma que não esteja prevista neste Edital, assim como aqueles apresentados fora do 
prazo determinado no item 3.1.1 deste Edital. 
3.1.15 - A comprovação da tempestividade da solicitação do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
será feita pela data de postagem. 
3.1.16 - Não serão analisados os documentos encaminhados em desconformidade com este edital. 
3.1.17 - Para fins de isenção do pagamento da taxa de inscrição, a documentação comprobatória da condição de 
desempregado será analisada pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda, devendo a decisão ser 
ratificada pela Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu. 
3.1.18 - O pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição que não atender a quaisquer das exigências 
determinadas neste Edital será indeferido. 
3.1.19 - O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deferido estará 
automaticamente inscrito neste Concurso. 
3.1.20 - O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá efetuar sua 
inscrição acessando o link de impressão da segunda via do boleto bancário, imprimindo-a e efetuando o pagamento 
do valor da inscrição até a data de encerramento das inscrições. 
3.1.21 - O resultado da análise do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição será publicado em jornal 
diário de grande circulação no município de Embu-Guaçu e divulgado nos endereços eletrônicos 
www.rboconcursos.com.br e www.embuguacu.sp.gov.br, até o dia 25 de janeiro de 2012, constando apenas 
informação sobre o deferimento ou o indeferimento do valor da inscrição. 
 

4 - DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA:  
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4.1 - Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no 
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição para os 
cargos em concurso público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
4.2 - Em obediência ao disposto nos §§ 1º e 2º do art. 37 do Decreto 3.298 de 20/12/99, que regulamenta a Lei 
7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, das que vierem a surgir 
ou que forem criadas no prazo de validade do presente concurso. 
4.2.1 - Caso a aplicação do percentual que trata o subitem anterior resultar em número fracionado, adotar-se-á o 
seguinte procedimento: 
4.2.2 - Se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), o número poderá ser desprezado, não se 
reservando vagas para pessoas portadoras de deficiência; 
4.2.3 - Se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), o número será aproximado de modo que o 
número de vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência seja igual ao número inteiro subseqüente. 
4.3 - Não se aplica o disposto nos subitens acima nos casos de provimento de cargo que exija aptidão plena do 
candidato. 
4.4 - As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 
3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e 
local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no 
referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de 
inscrição especial. 
4.5 - O candidato deverá enviar por Sedex, para a empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais 
Ltda, localizada na Rua Itaipu nº 403, Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-010, até o último dia de 
inscrição, na via original ou cópia reprográfica: 
a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, 
inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova, com data-base de 01 (um) ano; 
b) Formulário do Anexo VI devidamente preenchido; 
c) Solicitação de prova especial, se necessário; 
d) A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de qualquer providência. 
4.6 - Serão indeferidas as inscrições, na condição especial de portador de deficiência, dos candidatos que não 
entregarem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
4.7 - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, 
reglete e punção. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra 
correspondente a corpo 24. 
4.8 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados como 
não portadores de deficiência e não terão prova especial preparada seja quais forem os motivos alegados. 
4.9 - O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, 
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.  
4.10 - Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a concessão de 
aposentadoria. 
4.11 - A Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu terá a assistência de profissional indicado pela própria Prefeitura, que 
terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não e o grau de deficiência 
capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de portadores de deficiência o candidato cuja 
deficiência assinalada na ficha de inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de 
classificação geral. Será emitido parecer observando: 
I - As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 
II - A natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar; 
III - A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das 
tarefas; 
IV - A possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize; e 
V - A CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 
4.12 - A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato será avaliada durante o período 
de experiência, pelo profissional indicado, na forma do disposto no § 2o do art. 43 do Decreto 3.298/99, 
comprometendo-se a Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu a fornecer apoios técnicos de que trata o art. 19, inciso 
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VIII do Decreto nº 3.298/99, ainda que esses apoios exijam o auxílio de outro servidor, como no caso de ledor para o 
servidor com deficiência visual. 
4.13 - A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de 
todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos, 
conforme o art. 42 do Decreto 3.298/99. 
4.14 - No momento da nomeação ou nomeação serão chamados seqüencial e alternadamente os candidatos das 
duas listas de convocação. Os candidatos da lista especial serão chamados até esgotar-se o percentual da reserva 
legal, quando então as vagas serão destinadas apenas aos candidatos da lista geral.  
4.14.1. Caso não haja nomeação e posse conjunta de todos os aprovados, a cada 19/20 de candidatos sem 
deficiência o último vigésimo será nomeado oriundo da lista de candidato com deficiência aprovados, 
independentemente de sua classificação geral, respeitando-se a ordem de classificação da lista dos candidatos 
aprovados com deficiência. 
 

5 - DA PROVA ESCRITA OBJETIVA: 

 
5.1. - A avaliação será realizada com base em instrumentos que mensuram as habilidades e conhecimentos 
exigidos pelo cargo conforme indicação do Anexo I: Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Básicos (POCB) e/ou 
de Conhecimentos Específicos (POCE). 
5.1.1 - O programa relativo à prova de conhecimentos básicos e específicos é o estabelecido no Anexo III do 
presente Edital. 
5.1.2 - Para todos os cargos a prova conterá 40 (quarenta) questões, sendo atribuídos 2,5 (dois e meio) pontos para 
cada questão, considerando-se habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) 
pontos. 
5.1.2.1 - As Provas Escritas Objetivas desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 
escolha, com 4 (quatro) alternativas para respostas, na forma estabelecida no presente Edital. 
5.1.2.2 - Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes 
à prova. 
5.1.3 - A duração das provas será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para preenchimento da folha de resposta. 
 

CARGO POCB POCE AVALIAÇÃO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
15 Português 

15 Matemática 
10 Conhecimentos 

Específicos POCB + POCE 

AGENTE DE TRÂNSITO 20 Português 
20 Matemática 

--- POCB 

AGENTE DE ZOONOSES 
15 Português 

15 Matemática 
10 Conhecimentos 

Específicos POCB + POCE 

ALMOXARIFE 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

ARQUITETO 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

ASSISTENTE SOCIAL 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

ATENDENTE CIRURGIÃO DENTISTA 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

AUXILIAR SAÚDE BUCAL (PSF) 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

AUXILIAR DE CADASTRO 20 Português 
20 Matemática 

--- POCB 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos POCB + POCE 

AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 20 Português 
20 Matemática --- POCB 
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CARGO POCB POCE AVALIAÇÃO 

AUXILIAR DE SEÇÃO DE PESSOAL 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

BIBLIOTECÁRIO 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

BIOLÓGO 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

BORRACHEIRO 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

CAIXA 15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos POCB + POCE 

CIRURGIÃO DENTISTA (PSF) 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

COVEIRO 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

COZINHEIRA 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

DESENHISTA 15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos POCB + POCE 

ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

ENGENHEIRO CIVIL 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

FARMACÊUTICO 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

FISCAL 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

FISCAL DE TRIBUTOS 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

FONOAUDIÓLOGO 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

FUNILEIRO 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

JARDINEIRO 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

LAVADOR  20 Português 
20 Matemática --- POCB 

MECÂNICO 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

MÉDICO DO TRABALHO 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

MÉDICO PEDIATRA 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

MÉDICO DERMATOLOGISTA 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

MÉDICO PSIQUIATRA 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

MÉDICO GINECOLOGISTA 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

MÉDICO SOCORRISTA 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 
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CARGO POCB POCE AVALIAÇÃO 

MEIO OFICIAL PEDREIRO 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

MESTRE DE OBRAS 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE + 
PPr 

MOTORISTA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR 

15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE + 
PPr 

NUTRICIONISTA 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

OPERÁRIO 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

OPERADOR DE MÁQUINAS 15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos POCB + POCE 

PADEIRO 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

PROFESSOR DE 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

PROFESSOR ESPECIALISTA 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

PROFESSOR INTERDISCIPLINAR 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

PSICÓLOGO 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE+ 
PTi 

SERVENTE 20 Português 
20 Matemática --- POCB 

SUPERVISOR DE ENSINO 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE + 
PTi 

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL (PSF) 15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos POCB + POCE 

TÉCNICO EM GESSO 15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos POCB + POCE 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos POCB + POCE 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PSF) 15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos POCB + POCE 

TÉCNICO HIGIENE DENTAL 15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos POCB + POCE 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos POCB + POCE 

TOPÓGRAFO 15 Português 25 Conhecimentos 
Específicos 

POCB + POCE + 
PTi 

 
LEGENDA (FORMAS DE AVALIAÇÃO):  
POCB - Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Básicos;  
POCE - Prova Escrita Objetiva Conhecimentos Específicos; 
PPr – Prova Prática; 
PTi – Pontuação de Títulos. 
 

6 - DA EXECUÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA: 

 
6.1. – A convocação para a Prova Escrita Objetiva será afixada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, 
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e divulgada nos sites http://www.embuguacu.sp.gov.br/ e www.rboconcursos.com.br a partir do 10 de 
fevereiro de 2012, contendo informações quanto ao horário e local de realização da prova. 
6.2 – Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova, pelo menos 30 (trinta) minutos antes da 
hora designada para a abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, 
lápis preto, borracha e um dos documentos de identidade original com foto: 
6.2.1 - Original de um dos seguintes documentos de identificação com foto, conforme o caso: Cédula de 
Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) ou Certificado de Alistamento Militar ou Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei 
Federal nº 9.503/97 ou Passaporte. 
6.2.1.1 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato. 
6.3 – Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o 
fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis previstos no tem 5.2. 
6.4 – Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha ao Concurso 
Público, bem como consulta de nenhuma espécie a livros, revistas ou folhetos, nem uso de máquina calculadora, 
celulares ou qualquer outro aparelho eletrônico. 
6.5 – Os candidatos deverão manter seus celulares e outros aparelhos eletrônicos desligados, enquanto 
permanecerem no recinto de realização da prova. 
6.6 – O candidato não poderá ausentar–se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema necessidade, desde 
que acompanhado por Fiscal Credenciado e autorizado pelo Fiscal da Sala. 
6.7 – As instruções dadas pelos Fiscais, assim como as contidas na prova, deverão ser respeitadas pelos 
candidatos. 
6.8 – A Folha de Respostas será identificada, em campo específico, pelo próprio candidato com sua assinatura e 
sua identificação digital. 
6.9 – As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos com caneta esferográfica azul ou preta. 
6.10 – Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta (mesmo 
que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis, ou ainda aquelas respondidas a lápis. 
6.11 – Não haverá, em hipótese alguma, substituição das Folhas de Respostas. 
6.12 – A duração da prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para preenchimento da Folha de Resposta. 
6.13 – O candidato só poderá retirar–se do local de aplicação das provas, após 30 (trinta) minutos do início das 
mesmas, devendo entregar ao Fiscal da Sala o Caderno de Questões e respectiva Folha de Respostas, e somente 
poderá levar o Caderno de Questões depois de 2 (duas) horas do início da prova. Em nenhuma outra situação será 
fornecido o Caderno de Questões. 
6.14 – Será automaticamente excluído do concurso o candidato que não devolver a Folha de Respostas.  
6.15 – Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, vista, revisão de provas, seja qual for o motivo alegado. 
6.16 – As provas não serão aplicadas em outra data, local e/ou horário, senão aqueles previstos no Edital de 
Convocação.  
6.17 – Havendo candidata lactante, esta poderá ausentar–se temporariamente, acompanhada por um fiscal, para 
amamentar durante a realização da prova, e permanecerá em sala reservada para esta finalidade. 
6.17.1 – Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
6.17.2 – O lactente deverá ser acompanhado de adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado 
pela candidata). 
6.17.3 – Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, o lactente e um fiscal, sendo 
vedada a permanência de babá ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a 
candidata. 
6.18 – Em casos de comportamentos inadequados, desobediência a qualquer regulamento constante deste Edital, 
persistência em comunicação entre os candidatos e consultas vedadas no subitem 6.4, deste Edital, o candidato 
será eliminado do concurso. 
 

7 – DA PROVA PRÁTICA: 

 
7.1 - A Prova Prática (PPr) será de caráter classificatório e eliminatório, e contra ela não caberá recurso. 
7.2 - A Prova Prática será realizada apenas pelos candidatos que concorrem às vagas dos cargos de MOTORISTA 
DE AMBULÂNCIA, MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E OPERADOR DE MÁQUINAS, e será aplicada 
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em data, horário e local a ser divulgado em Edital de Convocação para Prova Prática, que será publicado em 
jornal com circulação no município e divulgado no site www.embuguacu.sp.gov.br. 
7.3 - Serão convocados para a Prova Prática:  
7.3.1 – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA: 10 (dez) primeiros classificados na Prova Escrita Objetiva. Em caso de 
empate dos últimos candidatos, serão chamados os que tiverem obtido a mesma nota na Prova Escrita Objetiva. 
7.3.2 – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR: Os 30 (trinta) primeiros classificados na Prova Escrita Objetiva. 
Em caso de empate dos últimos candidatos, serão chamados os que tiverem obtido a mesma nota na Prova Escrita 
Objetiva. 
7.3.3 – OPERADOR DE MÁQUINAS: Os 10 (dez) primeiros classificados na Prova Escrita Objetiva. Em caso de 
empate dos últimos candidatos, serão chamados os que tiverem obtido a mesma nota na Prova Escrita Objetiva. 
7.4 - No dia da realização do Exame Prático os candidatos deverão apresentar-se munidos do documento 
oficial de identidade com foto original. Os candidatos que concorrem às vagas para o cargo de MOTORISTA 
DE AMBULÂNCIA, MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR e OPERADOR DE MÁQUINAS os candidatos 
deverão apresentar Carteira Nacional de Habilitação de categoria “D” ou superior. 
7.5 - Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
7.6 - O candidato que não apresentar o documento mencionado no subitem anterior não poderá realizar o Exame 
Prático. 
7.7 - O Exame Prático incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades para desenvolver as 
atividades que competem ao respectivo cargo. 
7.8 - Para todos os candidatos será dado o mesmo tempo, tipo de tarefa, veículos, máquinas e percurso, de acordo 
com a atribuição de cada cargo.  
7.9 - Os critérios para a avaliação do Exame Prático para cada cargo dar-se-á na seguinte forma: 
 
7.9.1 – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA E MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR: 
7.9.1.1 - Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” ou 
superior, dentro do prazo de validade, original, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal 
exigência na CNH. 
7.9.1.2 - Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
7.9.1.3 - O candidato que não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação não poderá realizar a Prova Prática. 
7.9.1.4 - A partir de um percurso a ser definido e de um veículo disponível no local, o candidato deverá executar as 
tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
 

TAREFAS PONTUAÇÃO 
TEMPO MÁXIMO PARA 

REALIZAÇÃO 
Percorrer o trajeto, inicialmente definido, observando a 
legislação de trânsito, a segurança própria, dos acompanhantes 
e de terceiros, condução defensiva e também a que melhor 
conserve o veículo. 

0 a 50 pontos 10min. 

Num espaço determinado realizar manobras a serem definidas. 0 a 25 pontos 05min 

Vistoria de um veículo: o nível do óleo, água, bateria, 
combustível, painel de comando, pneus e demais itens. 

0 a 25 pontos 05min 

TOTAL DE PONTOS E  
 TOTAL DE TEMPO PARA A REALIZAÇÃO 

100 pontos 20min 

 
 
7.9.2 - OPERADOR DE MÁQUINAS:  
7.9.2.1 - Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” ou 
superior, dentro do prazo de validade, original, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal 
exigência na CNH. 
7.9.2.2 - Não serão aceitas declarações ou outros documentos senão o relacionado no subitem anterior. 
7.9.2.3 - O candidato que não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação não poderá realizar a Prova Prática. 
7.9.2.4 - A partir de um percurso a ser definido e de um veículo disponível no local, o candidato deverá executar as 
tarefas descritas conforme os subitens abaixo. 
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TAREFA PONTUAÇÃO 
TEMPO MÁXIMO 

PARA REALIZAÇÃO 

1 - Executar tarefas previamente definidas de acordo com a utilização e 
especificação das) máquina(s), observando a segurança própria e do 
equipamento. 

50 pontos 10min 

2 - Num espaço determinado realizar manobras a serem definidas. 25 pontos 05min 

3 - Vistoria de um veículo o nível do óleo, água, bateria, combustível, 
painel de comando, pneus e demais itens. 

25 pontos 05min 

TOTAL DE PONTOS E TEMPO 100 pontos 20min 

 
7.10 – A Prova Prática terá o valor máximo de 100 pontos considerando-se habilitados os candidatos que obtiverem 
nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos. O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) 
pontos será desclassificado, independente da nota obtida na Prova Escrita Objetiva. 
7.11 - Os pontos obtidos no Exame somam-se aos pontos obtidos pelo candidato na Prova Escrita Objetiva. 
7.12 - O candidato que não comparecer ao Exame ou que não puder realizá-lo, por qualquer motivo, será 
automaticamente desclassificado, independente da nota obtida na Prova Escrita Objetiva. 
7.13 - Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, alteração de data ou horário para realização do Exame, 
seja qual for o motivo alegado. 
 
8 – DOS TÍTULOS: 

 
8.1 - Constituem Títulos somente os indicados na tabela a seguir, desde que devidamente comprovados e 
relacionados à área para a qual o candidato está concorrendo, limitando-se a pontuação ao máximo descrito na 
tabela sendo que os pontos excedentes serão desconsiderados. 
8.2 - Os pontos dos Títulos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.  
8.2.1 - O total de pontos alcançados na Prova de Títulos será somado à nota obtida na Prova Escrita Objetiva. 
8.2.2 - A somatória será feita somente para os candidatos que forem habilitados na Prova Escrita Objetiva, de 
acordo com o presente Edital. 
 

TÍTULOS 
VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO 

Título de Doutor na área a que está concorrendo 7,5 pontos 7,5 pontos 

Título de Mestre na área a que está concorrendo 5,0 pontos 5,0 pontos 

Diploma ou Certificado de Conclusão de curso de Pós–
Graduação lato sensu (mínimo de 360 horas) na área a que 
está concorrendo. 

2,5 pontos 5,0 pontos 

 
8.3 - O candidato deverá enviar por Sedex ou Carta Registrada, para a empresa RBO Assessoria Pública e 
Projetos Municipais Ltda, localizada na Rua Itaipu nº 403, Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-010, 
até o último dia de inscrição, na via original ou cópia reprográfica simples dos Títulos que o candidato venha 
possuir, assim como seus respectivos históricos escolares.  
8.3.1 - A comprovação do envio dos Títulos será feita pelo comprovante de postagem emitido pelos 
Correios, onde consta o número de identificação do objeto. 
8.4 - Não serão aceitos protocolos dos referidos Títulos, assim como nenhum outro Título além dos relacionados na 
tabela acima, e Títulos sem seu respectivo Histórico Escolar. 
8.5. Não serão considerados os Títulos apresentados, por qualquer forma, fora do que dispõe o subitem 8.3 do 
presente edital, ou em desacordo com o disposto neste Capítulo. 
8.6 - Os Títulos deverão ser entregues devidamente relacionados no Formulário de Entrega de Títulos, conforme 



 
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu - SP 

Concurso Público – Edital 01/2011 
  

Anexo IV. 
8.6.1 - No Formulário de Entrega de Títulos o candidato deverá, além de relacionar os Títulos, informar o seu nome 
por extenso, número do documento de identidade e número de inscrição. 
8.7 - Entregues os Títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos sob qualquer hipótese ou 
alegação. 
8.8 - O(s) diploma(s) e/ou certificados dos Títulos mencionados deverá/deverão ser expedido(s) por instituição de 
ensino devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação. 
8.9 - Somente serão aceitos documentos nos quais constem todos os dados necessários à sua perfeita avaliação.  
8.10 - Somente serão pontuados os cursos reconhecidos, estando vedada a pontuação de qualquer 
curso/documento que não preencher todas as condições previstas neste Edital.  
8.11 - Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos Títulos constantes da Tabela 
apresentada acima, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e comprovada a culpa do mesmo, este será 
excluído do Concurso Público. 
8.12 - No prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da divulgação das Notas e avaliação dos Títulos, o candidato poderá 
requerer à Comissão Organizadora revisão da nota atribuída às provas e dos pontos obtidos atribuídos aos Títulos, 
utilizando-se para tanto o Anexo IV. 
 

9 - DA CLASSIFICAÇÃO:  

 
9.1 - A Lista de Classificação Final será em ordem decrescente de acordo com a nota final. 
9.2 - Haverá 01 (uma) lista de classificação final para todos os candidatos aprovados, destacando-se, na mesma, os 
portadores de deficiência e uma lista contendo a classificação desses últimos. 
9.3 - Em caso de igualdade de classificação, na Lista de Classificação Final terá preferência, o candidato que for 
mais idoso, nos termos da Lei Federal 10.741/03.  
9.4 - A Comissão de Concurso responsável pela realização do Concurso Público dará publicidade ao Edital, às 
convocações, e resultados no Quadro de Avisos da Sede da Prefeitura, em jornal com circulação no município e no 
site da Prefeitura Municipal – www.embuguacu.sp.gov.br. 
 

10 - DOS RECURSOS: 

 
10.1 - Recursos quanto às questões aplicadas, ao gabarito e quanto às notas atribuídas deverão ser feitos por 
escrito e em formulário próprio para recursos, devendo ser entregues e protocolizados pelo próprio candidato no 
Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458 – Centro, Embu-
Guaçu/SP, das 08h00min às 17h00min; estar devidamente fundamentados, constando o nome do candidato, a 
opção da função, o número de inscrição e telefone. 
10.2 - O prazo para interposição de recursos é de 02 (dois) dias após a ocorrência do fato. 
10.3 - Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido e que possuírem 
fundamentação e argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação. 
10.4 - Não serão aceitos recursos interpostos por fax, internet, telegrama ou outro meio que não seja o especificado 
no item 10.1 deste Edital. 
10.5 - A Comissão de Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 

11. DA NOMEAÇÃO: 

 
11.1 - Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao estágio probatório nos termos constitucionais, com avaliação 
estabelecida em lei específica. 
11.2 - A nomeação do candidato será feita respeitando-se a ordem da Lista de Classificação Final. 
11.3 - Para efeito de nomeação, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico, realizado e/ou requerido 
pela Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, que avaliará sua aptidão física e mental para o 
exercício da função. 
11.4 - É facultado à Administração exigir dos candidatos classificados, quando da nomeação, além da 
documentação prevista no item 2.2 deste Edital, outros documentos comprobatórios de bons antecedentes criminais 
e administrativos. 
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11.5 - Identificado a qualquer tempo irregularidade na apresentação dos documentos acima mencionados, o 
candidato responsável será eliminado do Concurso Público. 
11.6 - No ato de sua nomeação o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se é ou já foi funcionário público 
(municipal, estadual ou federal), seja como celetista, estatutário ou contratado. Em caso positivo, deverá o candidato 
juntar certidão comprovando que não foi punido anteriormente com pena de demissão. 
11.7 - A não apresentação da declaração de que trata o item 10.6, ou da conseqüente certidão, culminará no 
indeferimento da nomeação. 
11.8 - A convocação para nomeação será feita por meio de publicação em jornal local, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato a atualização dos dados fornecidos no ato da inscrição (endereço, telefone). 
 

11 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
12.1 - A inscrição do candidato implica no conhecimento das presentes instruções e na tácita aceitação das 
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem 
como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não 
poderá alegar desconhecimento. 
12.2 - Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não havendo óbice 
administrativo, judicial ou legal, é facultada a incineração dos registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo 
período de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos a ele referentes. 
12.3 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as 
provas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
12.4 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificada posteriormente, 
eliminará o candidato do Concurso Público, cancelando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
12.5 - O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, contado a partir da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado por igual período segundo interesse da Administração. 
12.6 - O Concurso Público será homologado pelo Senhor Prefeito Municipal e nos termos da Legislação vigente. 
12.7 - A Comissão de Concurso Público e a empresa organizadora não se responsabilizam pela comercialização de 
apostilas, bem como pelo teor das mesmas. 
12.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público. 
12.9 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados, os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração, conforme determinam os incisos XVI e XVII e o § 10 do artigo 37 
da Constituição Federal. 
12.10 - Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam, com qualquer dos membros do quadro 
societário da empresa contratada para aplicação e correção do presente certame, a relação de parentesco definida 
e prevista nos arts. 1591 a 1595 do Código Civil, valorizando-se assim os princípios de moralidade e impessoalidade 
que devem nortear a Administração Pública. Constatada a tempo, será a inscrição indeferida pela Comissão 
Organizadora e, posterior à homologação, será o candidato eliminado do Concurso Público, sem prejuízo de 
responsabilidade civil, penal e administrativa. 
12.11 - Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis a qualquer tempo, a Comissão Organizadora poderá anular a 
inscrição, prova, ou admissão do candidato, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou irregularidade 
a prova.  
12.12 - A Organização do presente Concurso Público, bem como a aplicação e correção das provas ficarão a cargo 
da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. 
 
 

Embu-Guaçu, 06 de janeiro de 2012. 
 
 

 
Clodoaldo Leite da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU 
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ANEXO I – REQUISITOS 

CARGO VAGAS REQUISITOS 
JORNADA 

HORAS/SEMANAL E 
VENCIMENTO BASE 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – USF PENTEADO 

04 Ensino Fundamental Completo 40 R$ 826,06 R$ 20,00 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – USF SAPATEIRO 

04 Ensino Fundamental Completo 40 R$ 826,06 R$ 20,00 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – USF PROGRESSO 

07 Ensino Fundamental Completo 40 R$ 826,06 R$ 20,00 

AGENTE DE TRÂNSITO 10 
Ensino Fundamental Completo + CNH 

“AB” 
40 R$ 658,00 R$ 20,00 

AGENTE DE ZOONOSES 02 Ensino Fundamental Completo 40 R$ 826,06 R$ 20,00 

ALMOXARIFE 02 Ensino Fundamental Completo 30 R$ 625,00 R$ 20,00 

ARQUITETO 01 
Curso Superior em Arquitetura + Registro 

no Conselho de Classe 
20 R$ 1.664,27 R$ 50,00 

ASSISTENTE SOCIAL 05 
Curso Superior em Serviço Social + 

Registro no Conselho de Classe 
30 R$ 1.664,27 R$ 50,00 

ATENDENTE CIRURGIÃO 
DENTISTA 

05 
Ensino Fundamental Completo + 

Experiência na área 
40 R$ 5,16 p/h R$ 20,00 

AUXILIAR SAÚDE BUCAL (PSF) 03 
Ensino Fundamental Completo + 

Experiência na área 
40 R$ 4,42 p/h R$ 20,00 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 02 Ensino Fundamental Completo 40 R$ 593,00 R$ 20,00 

AUXILIAR DE CADASTRO 02 Ensino Fundamental Completo 40 R$ 593,00 R$ 20,00 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 10 
Ensino Médio Completo + Curso de 

Auxiliar de Enfermagem + Registro no 
Conselho de Classe 

40 R$ 5,16 p/h R$ 40,00 

AUXILIAR DE SERVIÇO 
ESCOLAR 

50 Ensino Fundamental Completo 40 R$ 625,00 R$ 20,00 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 02 Alfabetizado + Experiência na área 40 R$ 593,00 R$ 20,00 

AUXILIAR DE SEÇÃO DE 
PESSOAL 

02 Ensino Médio Completo 40 R$ 690,00 R$ 40,00 

BIBLIOTECÁRIO 01 
Curso Superior em Biblioteconomia + 

Registro no Conselho de Classe 
40 R$ 908,69 R$ 50,00 

BIOLÓGO 01 
Curso Superior em Biologia + Registro no 

Conselho de Classe 
40 R$ 908,69 R$ 50,00 

BORRACHEIRO 02 Alfabetizado + Experiência na área 40 R$ 609,00 R$ 20,00 

CAIXA 01 Ensino Fundamental Completo 40 R$ 722,00 R$ 20,00 

CIRURGIÃO DENTISTA (PSF) 04 
Curso Superior em Odontologia + 
Especialidade em PSF + Registro no 
Conselho de Classe  

40 R$ 15,05 p/h R$ 50,00 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 09 

Curso Superior de Graduação em 
Pedagogia com Licenciatura Plena em 
Supervisão Escolar e/ou Administração 
Escolar ou com Pós-Graduação na área 
de Educação, em curso correspondente, 
com Pós-Graduação na área de 
Educação, com duração mínima de 360 
(trezentos e sessenta) horas. Ter, no 
mínimo, 03 (três) anos de exercício na 
função docente. 

40 R$ 1.524,35 R$ 50,00 

COVEIRO 01 Alfabetizado 40 R$ 545,00 R$ 20,00 
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CARGO VAGAS REQUISITOS 
JORNADA 

HORAS/SEMANAL E 
VENCIMENTO BASE 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

COZINHEIRA 08 Alfabetizado 40 R$ 625,00 R$ 20,00 

DENTISTA 04 
Curso Superior em Odontologia + 
Registro no Conselho de Classe 

20 R$ 18,06 p/h R$ 50,00 

DESENHISTA 01 
Ensino Médio Completo + Curso Técnico 

de Desenho 
40 R$ 658,00 R$ 40,00 

ELETRICISTA 02 Alfabetizado + Experiência na área 40 R$ 609,00 R$ 20,00 

ELETRICISTA DE AUTOS 01 Alfabetizado + Experiência na área 40 R$ 658,00 R$ 20,00 

ENCARREGADO DE SERVIÇOS 02 Alfabetizado + Experiência na área 40 R$ 625,00 R$ 20,00 

ENFERMEIRO SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

04 
Curso Superior em Enfermagem + 

Especialidade em PSF + Registro no 
Conselho de Classe 

40 R$ 12,76 p/h R$ 50,00 

ENGENHEIRO CIVIL 01 
Curso Superior em Engenharia Civil + 

Registro no Conselho de Classe 
20 R$ 1.664,27 R$ 50,00 

FARMACÊUTICO 02 
Curso Superior em Farmácia + Registro 

no Conselho de Classe 
40 R$ 1.987,35 R$ 50,00 

FISCAL 03 Ensino Médio Completo 40 R$ 1.353,45 R$ 40,00 

FISCAL DE TRIBUTOS 02 
Curso Superior Completo Ciências 

Contábeis / Administração / Economia / 
Direito 

40 R$ 1.353,45 R$ 50,00 

FONOAUDIÓLOGO 01 
Curso Superior em Fonoaudiologia + 

Registro no Conselho de Classe 
20 R$ 18,06 p/h  R$ 50,00 

FUNILEIRO 01 Alfabetizado + Experiência na área 40 R$ 706,00 R$ 20,00 

JARDINEIRO 06 Alfabetizado + Experiência na área 40 R$ 577,00 R$ 20,00 

LAVADOR 01 Alfabetizado + Experiência na área 40 R$ 609,00 R$ 20,00 

MECÂNICO 04 Alfabetizado + Experiência na área 40 R$ 706,00 R$ 20,00 

MÉDICO DO TRABALHO 01 
Curso Superior em Medicina + 

Especialidade + Registro no Conselho de 
Classe 

20 R$ 40,00 p/h R$ 50,00 

MÉDICO PEDIATRA 05 
Curso Superior em Medicina + 

Especialidade + Registro no Conselho de 
Classe 

20 R$ 40,00 p/h R$ 50,00 

MÉDICO DERMATOLOGISTA 01 
Curso Superior em Medicina + 

Especialidade + Registro no Conselho de 
Classe 

20 R$ 40,00 p/h R$ 50,00 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 02 
Curso Superior em Medicina + 

Especialidade + Registro no Conselho de 
Classe 

20 R$ 40,00 p/h R$ 50,00 

MÉDICO PSIQUIATRA 02 
Curso Superior em Medicina + 

Especialidade + Registro no Conselho de 
Classe 

20 R$ 40,00 p/h R$ 50,00 

MÉDICO GINECOLOGISTA 04 
Curso Superior em Medicina + 

Especialidade + Registro no Conselho de 
Classe 

20 R$ 40,00 p/h R$ 50,00 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 03 
Curso Superior em Medicina + 

Especialidade + Registro no Conselho de 
Classe 

20 R$ 40,00 p/h R$ 50,00 

MÉDICO SOCORRISTA 15 
Curso Superior em Medicina + 

Especialidade + Registro no Conselho de 
Classe 

Plantão 
(12/24) 

R$ 40,00 p/h R$ 50,00 

MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA 04 
Curso Superior em Medicina + 

Especialidade PSF + Registro no 
Conselho de Classe 

40 R$ 53,00 p/h R$ 50,00 



 
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu - SP 

Concurso Público – Edital 01/2011 
  

CARGO VAGAS REQUISITOS 
JORNADA 

HORAS/SEMANAL E 
VENCIMENTO BASE 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

MEIO OFICIAL PEDREIRO 05 Alfabetizado + Experiência na área 40 R$ 577,00 R$ 20,00 

MESTRE DE OBRAS 02 Alfabetizado + Experiência na área 40 R$ 826,06 R$ 20,00 

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 03 
Ensino Fundamental Completo + CNH “D” 

+ Curso de Primeiros Socorros 
40 R$ 826,06 R$ 20,00 

MOTORISTA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR 

10 
Ensino Fundamental Completo + CNH “D” 

+ Curso de Transporte Escolar de no 
mínimo 48 (quarenta e oito) horas 

40 R$ 826,06 R$ 20,00 

NUTRICIONISTA 02 
Curso Superior Completo em Nutrição + 

Registro no Conselho de Classe 
40 R$ 12,76 p/h R$ 50,00 

OPERÁRIO 30 Alfabetizado + Experiência na área 40 R$ 561,00 R$ 20,00 

OPERADOR DE MÁQUINAS 03 
Alfabetizado + Carteira de Habilitação “D” 

+ Experiência na área 
40 R$ 706,00 R$ 20,00 

PADEIRO 01 Alfabetizado + Experiência na área 40 R$ 706,00 R$ 20,00 

PROFESSOR DE 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

112 

Curso Superior Completo em Pedagogia 
com Licenciatura Plena e Habilitação em 
Educação Infantil sendo admitida como 
formação mínima a obtida em nível de 
ensino médio, na habilitação específica 
em Magistério na Educação Infantil. 

30 R$ 1.027,44 R$ 50,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

20 

Curso Superior Completo em Pedagogia 
com Licenciatura Plena e Habilitação em 
Educação Infantil sendo admitida como 
formação mínima a obtida em nível de 
ensino médio, na habilitação específica 
em Magistério na Educação Infantil. 

30 R$ 1.027,44 R$ 50,00 

PROFESSOR ESPECIALISTA – 
CIÊNCIAS 

02 

Curso Superior de Licenciatura Plena ou 
outra graduação correspondente às áreas 
do conhecimento específico do currículo, 
com complementação pedagógica, nos 
termos da legislação vigente. 

30 R$ 1.130,17 R$ 50,00 

PROFESSOR ESPECIALISTA – 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

02 

Curso Superior de Licenciatura Plena ou 
outra graduação correspondente às áreas 
do conhecimento específico do currículo, 
com complementação pedagógica, nos 
termos da legislação vigente. 

30 R$ 1.130,17 R$ 50,00 

PROFESSOR ESPECIALISTA – 
EDUCAÇÃO FÍSICA  

04 

Curso Superior de Licenciatura Plena ou 
outra graduação correspondente às áreas 
do conhecimento específico do currículo, 
com complementação pedagógica, nos 
termos da legislação vigente. 

30 R$ 1.130,17 R$ 50,00 

PROFESSOR ESPECIALISTA - 
GEOGRAFIA 

01 

Curso Superior de Licenciatura Plena ou 
outra graduação correspondente às áreas 
do conhecimento específico do currículo, 
com complementação pedagógica, nos 
termos da legislação vigente. 

30 R$ 1.130,17 R$ 50,00 

PROFESSOR ESPECIALISTA - 
HISTÓRIA 

02 

Curso Superior de Licenciatura Plena ou 
outra graduação correspondente às áreas 
do conhecimento específico do currículo, 
com complementação pedagógica, nos 
termos da legislação vigente. 

30 R$ 1.130,17 R$ 50,00 

PROFESSOR ESPECIALISTA - 
INGLÊS 

01 

Curso Superior de Licenciatura Plena ou 
outra graduação correspondente às áreas 
do conhecimento específico do currículo, 
com complementação pedagógica, nos 
termos da legislação vigente. 

30 R$ 1.130,17 R$ 50,00 

PROFESSOR ESPECIALISTA - 
MATEMÁTICA 

05 

Curso Superior de Licenciatura Plena ou 
outra graduação correspondente às áreas 
do conhecimento específico do currículo, 
com complementação pedagógica, nos 

30 R$ 1.130,17 R$ 50,00 
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CARGO VAGAS REQUISITOS 
JORNADA 

HORAS/SEMANAL E 
VENCIMENTO BASE 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

termos da legislação vigente. 

PROFESSOR ESPECIALISTA - 
PORTUGUÊS 

03 

Curso Superior de Licenciatura Plena ou 
outra graduação correspondente às áreas 
do conhecimento específico do currículo, 
com complementação pedagógica, nos 
termos da legislação vigente. 

30 R$ 1.130,17 R$ 50,00 

PROFESSOR 
INTERDISCIPLINAR (Ensino 

Fundamental I) 
20 

Curso Superior em Pedagogia com 
licenciatura plena e habilitação para o 
magistério de 1ª a 5ª série do Ensino 
Fundamental sendo admitida como 
formação mínima a obtida em nível de 
Ensino Médio, na habilitação para o 
Magistério nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental. 

30 R$ 934,01 R$ 50,00 

PSICÓLOGO 05 
Curso Superior em Psicologia + Registro 

no Conselho de Classe 
20 R$ 18,06 p/h R$ 50,00 

SERVENTE 10 Alfabetizado + Experiência na área 40 R$ 625,00 R$ 20,00 

SUPERVISOR DE ENSINO 02 

Curso Superior de Graduação em 
Pedagogia com Licenciatura Plena em 
Supervisão Escolar ou com Pós-
Graduação na área de Educação, em 
curso correspondente com duração 
mínima de 360 (trezentos e sessenta) 
horas. Ter, no mínimo, 03 (três) anos de 
exercício na função de Diretor de Escola. 

40 R$ 1.987,35 R$ 50,00 

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 
(PSF) 

01 
Ensino Médio Completo + Curso Técnico 

+ Registro no Conselho de Classe 
40 R$ 722,00 R$ 40,00 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 01 
Curso Técnico em Administração + 

Registro no Conselho de Classe 
40 R$ 722,00 R$ 40,00 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 02 
Ensino Médio Completo + Curso Técnico 

+ Registro no Conselho de Classe 
40 R$ 722,00 R$ 40,00 

TÉCNICO EM GESSO 02 
Ensino Médio Completo + Curso Técnico 

+ Registro no Conselho de Classe 
40 R$ 5,73 p/h R$ 40,00 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 14 
Ensino Médio Completo + Curso Técnico 

+ Registro no Conselho de Classe 
40 R$ 5,73 p/h R$ 40,00 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
(PSF) 

08 
Ensino Médio Completo + Curso Técnico 

+ Registro no Conselho de Classe 
40 R$ 5,73 p/h R$ 40,00 

TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL 02 
Ensino Médio Completo + Curso Técnico 

+ Registro no Conselho de Classe 
40 R$ 1.130,17 R$ 40,00 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 01 
Curso Superior em Terapia Ocupacional 

+ Registro no Conselho de Classe 
40 R$ 1.987,35 R$ 50,00 

TOPÓGRAFO 01 Ensino Superior Completo 40 R$ 908,69 R$ 50,00 

 
 
LEGENDA (FORMAS DE AVALIAÇÃO): 
POCB - Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Básicos  
POCE - Prova Escrita Objetiva Conhecimentos Específicos  
PPr - Prova Prática 
PTi - Pontuação de Títulos 
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ANEXO I – REQUISITOS 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - TABELA DA ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO VAGAS 

USF PENTEADO – Bairros: Jd. Califórnia, Recantos dos Pássaros, Belvedere, Cassimiro, Estrada 
do Mambú, Santa Rita, Estrada da Quimina, Sarima, Matão, Estrada Santa Rita após Km 53, 
Samambaia, Álamos, Zico, Umuarama, Parque Imperial, Parque Holanda, Bairro dos Borges, 
Campo Alegre, Parque Boa Vista, Pirâmides, Serra Dourada, Recanto dos Urupês, Sítio Ipê, 
Estrada do Bayton até a primeira ponte, Vale Tranquilo. 

04 

USF SAPATEIRO - Bairros: Xororó, Maneco Vaduca, Sapateiro I, Sapateiro II, Santa Fé, 
Congonhal, Vila Cristina (Ruas Toninha Gomes, Romualdo Comenero de Parra, Domingos Antera 
de Landa, Virgínia Perón, Genaro Júlio de Almeida, Oswaldo de Assis, Sebastião Batista de 
Moraes, Estrada Municipal Vila Cristina nº 520 até 2039), dentro dos limites geográficos do 
município de Embu-Guaçu.   

04 

USF JARDIM PROGRESSO – Bairros: Bairro Itararé (do Km 40 até a divisa com São Paulo), 
Santa Isabel, Boqueirão, Santo Egídio, Jacuba, Flamingos, Jd. Progresso, Estrada da Guarita, 
Chácara dos Amigos, Parque Santa Rosa, Estrada do Vergueiro, Recanto Bethânia, dentro dos 
limites geográficos do município do Embu-Guaçu. 

07 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Visitam domicílios periodicamente; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob 
orientação e supervisão de profissionais da saúde; orientam a comunidade para promoção da saúde; rastreiam 
focos de doenças específicas; realizam partos; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas 
preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, autoridades e 
comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água e executam tarefas administrativas. 

 
AGENTE DE TRÂNSITO 

Patrulham ostensivamente rodovias federais; mantêm a fluidez e a segurança do trânsito urbano e rodoviário; 
fiscalizam o cumprimento das Leis de trânsito; colaboram com a segurança pública; protegem bens públicos, 
serviços e instalações. 

 
AGENTE DE ZOONOSES 

Visitam domicílios periodicamente; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob 
orientação e supervisão de profissionais da saúde; orientam a comunidade para promoção da saúde; rastreiam 
focos de doenças específicas; realizam partos; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas 
preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, autoridades e 
comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água e executam tarefas administrativas. 

 
ALMOXARIFE 

Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazem 
os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a 
serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar. 

 
ARQUITETO 

Elaboram planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, 
técnicas, metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizam e executam obras e serviços, desenvolvem 
estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental. Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento, 
bem como estabelecer políticas de gestão. 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres 
(normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e 
avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, 
trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações em 
desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento 
humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e 
articulam recursos financeiros disponíveis. 

 
ATENDENTE CIRURGIÃO DENTISTA 

Sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em higiene dentária: orienta os pacientes sobre higiene bucal; 
marca consultas; preenche e anotar fichas clínicas; mantém em ordem arquivo e fichário; recepciona as pessoas em 
consultório dentário; revela e monta radiografias intra-orais, prepara o paciente para o atendimento, promove 
isolamento do campo operatório, manipula materiais de uso odontológico; seleciona moldeiras; confecciona modelos 
em gesso; aplica métodos preventivos para controle da cárie dental, auxilia no atendimento ao paciente, instrumenta 
o cirurgião-dentista e o técnico em higiene dentária junto à cadeira operatória; procede à conservação e à 
manutenção dos equipamentos diariamente, realizando a limpeza e a assepsia do campo de atividade odontológica, 
limpando e esterilizando os instrumentos; mantém estoques diários de materiais, medicamentos e insumos de uso 
do setor; mantém atualizados os registros de laudos, manter a organização geral do setor como um todo; convoca e 
acompanhar os escolares da sala de aula até o consultório dentário; executa outras atividades determinadas pelos 
seus superiores hierárquicos, relacionadas ao seu campo de atuação. 
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AUXILIAR SAÚDE BUCAL (PSF) 
Executam procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administram pessoal e recursos 
financeiros e materiais. Mobilizam capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas. As 
atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. 

 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

Atuam no tratamento, recuperação e disseminação da informação e executam atividades especializadas e 
administrativas relacionadas à rotina de unidades ou centros de documentação ou informação, quer no atendimento 
ao usuário, quer na administração do acervo, ou na manutenção de bancos de dados. Participam da gestão 
administrativa, elaboração e realização de projetos de extensão cultural. Colaboram no controle e na conservação 
de equipamentos. Participam de treinamentos e programas de atualização. 

 
AUXILIAR DE CADASTRO 

Presta serviços junto a seção de cadastro imobiliário municipal auxiliando no controle dos imóveis registrando na 
municipalidade para fins de alimentar o sistema de lançamento de IPTU. 

 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como: hospitais, clínicas e 
outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, 
pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando pelo 
seu conforto e bem-estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, 
posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e dão continuidade 
aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam 
registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da 
família. 

 
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR 

Limpeza, conservação e manutenção do prédio escolar, instalações e equipamentos; Preparação e distribuição de 
alimentos escolar, mantendo em perfeitas condições de higiene as instalações, equipamentos e utensílios de 
cozinha; Executar tarefas de armazenamento e conservação dos gêneros alimentícios; Exercer outras atividades 
que lhe forem atribuídas pela equipe de Gestão Escolar.   

 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 

Auxiliam o topógrafo na execução de levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos 
altimétricos e planimétricos; implantam, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, 
obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejam trabalhos em geomática; analisam documentos e 
informações cartográficas, interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, 
identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para georreferenciamento e amarração, coletando dados 
geométricos. Efetuam cálculos e desenhos e elaboram documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos 
cartográficos, efetuando aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas. 

 
AUXILIAR DE SEÇÃO DE PESSOAL 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos; tratam de documentos variados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos.  

 
BIBLIOTECÁRIO 

Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades como bibliotecas, centros de documentação, 
centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação. Tratam tecnicamente e desenvolvem 
recursos informacionais; disseminam informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; 
desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão cultural; desenvolvem ações educativas.  

 
BIOLÓGO 

Estudam seres vivos, desenvolvem pesquisas na área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia 
ambiental e epidemiologia e inventariam biodiversidade. Organizam coleções biológicas, manejam recursos naturais, 
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BIOLÓGO 
desenvolvem atividades de educação ambiental. Realizam diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além 
de realizar análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas.  

 
BORRACHEIRO 

Realizam manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneu e alinhamento. Controlam vida útil e 
utilização do pneu. Trocam e ressulcam pneus. Consertam pneus a frio e a quente, reparam câmara de ar e 
balanceiam conjunto de roda e pneu. Prestam socorro a veículos e lavam chassi e peças. Trabalham seguindo 
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

 
CAIXA 

Recebimentos de DARMs, pagamentos aos fornecedores do município, emitir OP faz o controle da movimentação 
bancária lançamento/conciliação da receita municipal, baixa dos pagamentos dos tributos municipais. 

 
CIRURGIÃO DENTISTA (PSF) 

Os cirurgiões dentistas atendem e orientam pacientes e executam procedimentos odontológicos, aplicam medidas 
de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo 
com profissionais de outras áreas. Podem desenvolver pesquisas na área odontológica. Desenvolvem atividades 
profissionais com crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades especiais, em diferentes níveis de 
complexidade.  

 
COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas 
modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de 
ensino e aprendizagem. Atuam em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender 
as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizam o trabalho coletivo, 
criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo 
comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. 

 
COVEIRO 

Auxiliam nos serviços funerários, constróem, preparam, limpam, abrem e fecham sepulturas. Realizam 
sepultamento, exumam e cremam cadáveres, trasladam corpos e despojos. Conservam cemitérios, máquinas e 
ferramentas de trabalho. Zelam pela segurança do cemitério. 

 
COZINHEIRA 

Organizam e supervisionam serviços de cozinha em locais de refeições, planejando cardápios e elaborando o pré-
preparo, e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade. 

 
DENTISTA 

Os cirurgiões dentistas atendem e orientam pacientes e executam procedimentos odontológicos, aplicam medidas 
de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo 
com profissionais de outras áreas. Podem desenvolver pesquisas na área odontológica. Desenvolvem atividades 
profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades especiais, em diferentes níveis de 
complexidade. Podem atuar em consultórios particulares, instituições públicas ou privadas, ong´s. Exercem atividade 
de ensino e pesquisa. 

 
DESENHISTA 

Concebem e desenvolvem obras de arte e projetos de design, elaboram e executam projetos de restauração e 
conservação preventiva de bens culturais móveis e integrados. 

 
ELETRICISTA 

Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Montam e reparam 
instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de 
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ELETRICISTA 
serviços. 

 
ELETRICISTA DE AUTOS 

Planejam serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos, estabelecendo cronogramas e 
estimando prazos. Instalam sistemas e componentes eletroeletrônicos em veículos, elaborando leiautes e 
esquemas, interpretando e corrigindo esquemas, conectando cabos aos equipamentos e acessórios e testando o 
funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para operação. Realizam manutenções preventiva, preditiva 
e corretiva, inspecionando visualmente máquinas e equipamentos, diagnosticando defeitos eletroeletrônicos, 
desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e montando componentes, ajustando componentes e peças e 
simulando o funcionamento de componentes e equipamentos. Elaboram documentação técnica, cumprem normas 
de segurança, meio ambiente e saúde e realizam com qualidade as instalações eletroeletrônicas. 

 
ENCARREGADO DE SERVIÇOS 

Supervisiona e controla todos os serviços executados pelas equipes de manutenção elétrica/hidráulica, equipes de 
roçadas e carpinagem, equipe de manutenção de serviços de alvenaria. 

 
ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA 

Prestam assistência ao paciente em postos de saúde e em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior 
complexidade e prescrevendo ações; coordenam e auditam serviços de enfermagem, implementam ações para a 
promoção da saúde na comunidade. Podem realizar pesquisas. 

 
ENGENHEIRO CIVIL 

Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a 
operação e manutenção do empreendimento. 

 
FARMACÊUTICO 

Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e 
transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, 
imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizam análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, 
biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participam da elaboração, coordenação e implementação de políticas 
de medicamentos; orientam sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisa 
sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e 
dos animais. 

 
FISCAL 

Verifica instalações prediais hidráulicas, instalações prediais elétricas, desenho técnico (arquitetônico, de 
instalações, de estrutura, de topografia. planejamento de construções), verificação e vistoria de estruturas, 
drenagem, cortes, podas, aterros, construções; verifica se os projetos são aprovados e se possuem a devida licença; 
fiscaliza e verifica reformas, imóveis em construção, pensões, hotéis, clubes, pousadas; realiza atividades de 
prevenção de possíveis irregularidades, proceder intimações e notificações a infratores; realiza autuações e 
notificações a contribuintes que cometeram infrações; sugere medidas visando a solução de problemas; elaborar 
autos e embargos, notificações, dentre outras relativas à função de fiscal de obras. 

 
FISCAL DE TRIBUTOS 

Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária; constituem o crédito tributário mediante lançamento; controlam a 
arrecadação e promovem a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisam e tomam decisões sobre 
processos administrativo-fiscais; controlam a circulação de bens, mercadorias e serviços; atendem e orientam 
contribuintes e, ainda, planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração tributária. 

 
FONOAUDIÓLOGO 

Atendem pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos 
específicos de fonoaudiologia. Tratam de pacientes; efetuam avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientam 
pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolvem programas de prevenção, promoção da saúde e 
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FONOAUDIÓLOGO 
qualidade de vida; exercem atividades administrativas, de ensino e pesquisa; administram recursos humanos, 
materiais e financeiros. 

 
FUNILEIRO 

Analisam o veículo a ser reparado, realizam o desmonte e providenciam materiais, equipamentos, ferramentas e 
condições necessárias para o serviço. Preparam a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e 
pintura. Confeccionam peças simples para pequenos reparos. Pintam e montam o veículo. Trabalham seguindo 
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

 
JARDINEIRO 

Plantam e colhem culturas diversas, introduzindo sementes e mudas em solo, forrando e adubando-as com 
cobertura vegetal. Efetuam preparo de mudas e sementes por meio da construção de viveiros e canteiros, cujas 
atividades baseiam-se no transplante e enxertia de espécies vegetais. Realizam tratos culturais, além de preparar o 
solo para plantio. 

 
MECÂNICO 

Elaboram planos de manutenção; realizam manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. 
Substituem peças, reparam e testam desempenho de componentes e sistemas de veículos. Trabalham em 
conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio 
ambiente. 

 
MÉDICO DO TRABALHO 

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área 
médica. 

 
MÉDICO PEDIATRA 

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área 
médica. 

 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área 
médica. 

 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área 
médica. 

 
MÉDICO PSIQUIATRA 

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área 
médica. 

 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
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MÉDICO GINECOLOGISTA 
Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área 
médica. 

 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área 
médica. 

 
MÉDICO SOCORRISTA 

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área 
médica. 

 
MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA 

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área 
médica. 

 
MEIO OFICIAL PEDREIRO 

Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam 
revestimentos e contrapisos. 

 
MESTRE DE OBRAS 

Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras 
civis e ferrovias. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, 
equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção 
da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos 
materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra. 

 
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 

Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e 
utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e 
outros. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

 
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e 
utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e 
outros. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

 
NUTRICIONISTA 

Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, organizam, administram 
e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam de programas de 
educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de 
alimentos e ministrar cursos. Atuam em conformidade ao manual de boas práticas. 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material 
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OPERADOR DE MÁQUINAS 
orgânico “bota-fora”, drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e 
cravam estacas. 

 
OPERÁRIO 

Executa serviços em diversas áreas e setores do Município, exercendo tarefas de natureza operacional em obras 
públicas, conservação de cemitérios e manutenção dos serviços municipais e outras atividades; exerce trabalhos de 
capina, com uso de enxada e foices, roçadas; auxilia nos serviços de servente de pedreiro e limpezas em geral; 
auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, jardinagem, limpeza e conservação de 
cemitérios; auxilia nas instalações e manutenções de rede elétricas; apreende animais soltos em vias públicas; 
auxilia no assentamento de tubos de concreto, em seu transporte; e outras tarefas correlatas, atribuídas pelo 
superior imediato.  

 
PADEIRO 

Planejam a produção e preparam massas de pão e similares. Fazem pães, bolachas e biscoitos. Confeitam doces, 
preparam recheios e confeccionam salgados. Redigem documentos tais como requisição de materiais registros de 
saída de materiais e relatórios de produção. Trabalham em conformidade com as normas e procedimentos técnicos 
e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 

 
PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a seis anos; orientam a construção do conhecimento ; elaboram 
projetos pedagógicos; planejam ações didáticas e avaliam o desempenho dos alunos. Preparam material 
pedagógico; organizam o trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades 
comunicativas. 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Promovem educação e a relação ensino-aprendizagem de crianças de até seis anos; cuidam de alunos; planejam a 
prática educacional e avaliam as práticas pedagógicas. Organizam atividades; pesquisam; interagem com a família e 
a comunidade e realizam tarefas administrativas. 

 
PROFESSOR ESPECIALISTA - CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, EDUCAÇÃO FÍSICA, GEOGRAFIA, 

HISTÓRIA, INGLÊS, MATEMÁTICA, PORTUGUÊS 
Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação às ciências) nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental. Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do 
projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas 
e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das 
atividades utilizam constantemente capacidades de comunicação. 

 
PROFESSOR INTERDISCIPLINAR (ENSINO FUNDAMENTAL I) 

Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação às ciências) nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental. Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do 
projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas 
e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das 
atividades utilizam constantemente capacidades de comunicação. 

 
PSICÓLOGO 

Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, 
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam 
distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) 
paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento 
individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam 
equipes e atividades de área e afins. 

 
SERVENTE 
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SERVENTE 
Executar serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa 
aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes 
apropriados para depositá-los, posteriormente em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; 
recolher e zelar pela perfeita conservação e limpeza de equipamentos e utensílios utilizados para a execução do 
trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manter os móveis encerados; utilizar os equipamentos 
de proteção e os de segurança do trabalho; zelar pela ordem e pelo asseio do local de trabalho; manusear e dominar 
máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó, etc); responsabilizar-se por móveis, instalações, máquinas, 
equipamentos e utensílios durante a limpeza; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e 
orientação superior. 

 
SUPERVISOR DE ENSINO 

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas 
modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de 
ensino e aprendizagem. Atuam em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender 
as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizam o trabalho coletivo, 
criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo 
comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. 

 
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL (PSF) 

Planejam o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos de 
saúde. Previnem doença bucal participando de programas de promoção à saúde, projetos educativos e de 
orientação de higiene bucal. Confeccionam e reparam próteses dentárias humanas, animais e artísticas. Executam 
procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administram pessoal e recursos financeiros e 
materiais. Mobilizam capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades 
são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. 

 
TÉCNICO EM GESSO 

Confeccionam e retiram aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com uso de material 
convencional e sintético (resina de fibra de vidro). Executam imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais 
(imobilizações para os dedos). Preparam e executam trações cutâneas, auxiliam o médico ortopedista na instalação 
de trações esqueléticas e nas manobras de redução manual. Podem preparar sala para pequenos procedimentos 
fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia local para manobras de redução manual, punções e 
infiltrações. Comunicam-se oralmente e por escrito, com os usuários e profissionais de saúde. 

 
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

Controlam rotina administrativa. Realizam atividades em recursos humanos e intermedeiam mão-de-obra para 
colocação e recolação. Atuam na área de compras e assessoram a área de vendas. Intercambiam mercadorias e 
serviços e executam atividades nas áreas fiscal e financeira. 

 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Realizam atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos governamentais e outras instituições públicas e 
privadas. Para tanto, constituem e regularizam empresa, identificam documentos e informações, atendem à 
fiscalização e procedem consultoria empresarial. Executam a contabilidade geral, operacionalizam a contabilidade 
de custos e efetuam contabilidade gerencial. Administram o departamento pessoal e realizam controle patrimonial. 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como: hospitais, clínicas e 
outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, 
pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando pelo 
seu conforto e bem-estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, 
posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e dão continuidade 
aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam 
registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
família. 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PSF) 

Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como: hospitais, clínicas e 
outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, 
pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando pelo 
seu conforto e bem-estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, 
posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e dão continuidade 
aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam 
registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da 
família. 

 
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL 

Atua sob a supervisão de um cirurgião-dentista, colaborando em pesquisas, auxiliando o profissional em seu 
atendimento de consultório, desenvolvendo atividades de odontologia sanitária e compondo equipe de saúde em 
nível local, a fim de dar apoio às atividades próprias do profissional de odontologia. 

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Atendem pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando procedimentos específicos de 
terapia ocupacional. Habilitam pacientes; realizam diagnósticos específicos; analisam condições dos pacientes. 
Atuam na orientação de pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis. Desenvolvem, ainda, programas de 
prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. 

 
TOPÓGRAFO 

Executam levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e planimétricos; 
implantam, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e 
delimitando glebas; planejam trabalhos em geomática; analisam documentos e informações cartográficas, 
interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes 
geométricos e pontos de apoio para georreferenciamento e amarração, coletando dados geométricos. Efetuam 
cálculos e desenhos e elaboram documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando 
aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas. 
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ANEXO III - PROGRAMA 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Noções de trabalho em equipe. Doenças sexualmente transmissíveis (DST). Métodos contraceptivos. Vacinação. 
Assistência à mulher, à criança e ao idoso. Doenças: tipos, formas de prevenção e tratamento. Dengue. Malária. 
Drogas. 

 
AGENTE DE TRÂNSITO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Sinais regulamentares. Sinalização de advertência. Sinais indicativos. Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções do 
DENATRAN sobre: Normas de condução de veículos, Autuações, Preenchimento de Autos de imposição de multas. 

 
AGENTE DE ZOONOSES 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Noções básicas sobre zoonoses e animais, e/ou insetos transmissores, tais como: ratos (leptospirose, tifo murino, 
peste bubônica e hepatite. Mosquitos como o “Aedes Aegypti” – dengue). Baratas, moscas, pulgas, formigas, etc. 
Noções sobre o controle de animais e insetos (desratização e desinsetização). Combate a insetos e peçonhentos. 
Noções sobre as espécies de roedores e de raticidas anticoagulantes de dose única e dose múltipla nas formas de 
pó, peletizado e parafinado. Localização de foco de roedores. Inseticidas organo-fosforados e piretróides. Noções 
sobre higiene e necessidade da utilização de equipamentos de segurança. Manuseio de animais de grande e 
pequeno porte. 

 
ALMOXARIFE 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
ARQUITETO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
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ARQUITETO 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Avaliação de pedidos de licenças de parcelamento de solos (loteamentos, desmembramentos, condomínios 
habitacionais); observação do atendimento das legislações específicas de uso e ocupação do solo, como legislação 
de uso do solo metropolitano e lei de proteção aos mananciais; desenvolvimento de atividades de levantamentos, 
vistorias, avaliações, emissão de autos de inspeção, fiscalização de fontes de poluição e atender situações de 
emergência envolvendo acidentes ambientais, dentro de suas habilitações; concepção de projetos e realização e/ou 
fiscalização de construções nos campos da arquitetura e urbanismo, considerando sistemas estruturais, fatores de 
custo, durabilidade, manutenção, as especificações e atendendo as exigências funcionais, técnicas, ambientais e de 
acessibilidade e elaboração de lay-out. 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
O Serviço Social e a interdisciplinariedade. Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Lei de criação 
dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente, Saúde e Educação. Estatuto da Criança e 
Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais. O papel do assistente social. A prática do 
Serviço Social: referências teórico-práticas. Políticas de gestão de assistência social: planejamento, plano, 
programa, projeto. Trabalho com comunidades. Atendimentos familiar e individual. O Serviço Social no atendimento 
terapêutico. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e ao Conselho Tutelar. O funcionamento 
municipal de assistência social. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Código de Ética Profissional. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. Estatuto do Idoso, Conselho Municipal de Saúde, o serviço 
social junto aos estabelecimentos públicos de saúde, papel do assistente social nas relações intersetoriais. 

 
ATENDENTE CIRURGIÃO DENTISTA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
AUXILIAR SAÚDE BUCAL (PSF) 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
AUXILIAR DE CADASTRO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
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AUXILIAR DE CADASTRO 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 
PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Noções de Informática: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook Express; 
Microsoft Office: Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 

 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; 
Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas 
(comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de 
problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e 
seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras 
espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Conhecimentos da área: Código de Ética Profissional; Curativos: material utilizado, tipo de ferimentos, 
procedimentos, limpeza e assepsia, anti-sepsia, desinfecção e esterilização, conceitos, importância, produtos 
utilizados, procedimentos e noções de primeiros socorros; DSTs, Assistência à criança: recém nascido normal, 
prematuro e de alto risco, puericultura. Assistência à mulher: da reprodução humana ao trabalho de parto e 
puerpério. Assistência a portadores de problemas clínicos e cirúrgicos. Assistência ao idoso: cuidados durante a 
internação, admissão e alta. Assistência em psiquiatria. Assistência nas doenças crônico-degenerativas. A saúde do 
trabalhador (noções sobre doenças ocupacionais). Assistência nas urgências e emergências: primeiros socorros, 
hemorragias, choques, traumatismos. Desinfecção e esterilização: conceitos, procedimentos, material e soluções 
utilizados, cuidados, tipos de esterilização, indicações. Imunização (rede de frio, tipos de vacinas, conservação e 
armazenamento, validade, dose e via de administração). 

 
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
AUXILIAR DE SEÇÃO DE PESSOAL 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
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AUXILIAR DE SEÇÃO DE PESSOAL 
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
BIBLIOTECÁRIO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Formação e informação profissional, legislação e ética. Fontes institucionais: centros, serviços e sistemas de 
documentação. Processos e técnicas. Organização e administração de bibliotecas. Formação e desenvolvimento de 
coleções. Planejamento bibliotecário. Documentação e informação: conceito, desenvolvimento e estrutura de 
documentação. Classificação Decimal de Dewey (CDD). Classificação Decimal Universal (CDU). Catalogação 
descritiva AACR2. Indexação, resumos e tesauros: noções básicas. NBR 6023/00. Serviço de referências. Centro de 
documentação e o papel do bibliotecário. Utilização e disseminação da informação. Organização de arquivo. Uso e 
acesso à base de dados, INTERNET e fontes de informação on-line. 

 
BIOLÓGO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Protozoologia (protozoários): definição e biologia. Helmintologia (Helmintos): definição, biologia, importância, 
patologia e sintomatologia. Cólera: histórico, etiologia, epidemiologia, transmissão, patogenia e histopatologia. 
Leptospirose: etiologia, epidemiologia, patogenia e patologia. Salmoneloses: etiologia, epidemiologia, transmissão e 
patologia. Código Sanitário do Estado de São Paulo – Lei nº 10.083, de 23.09.98. 

 
BORRACHEIRO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
CAIXA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 
PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Noções de Informática: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook Express; 
Microsoft Office: Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 

 
CIRURGIÃO DENTISTA (PSF) 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
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CIRURGIÃO DENTISTA (PSF) 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Saúde Pública: índices, sistema de atendimento. Semiologia em saúde Bucal- exame clínico, anamnese, exames 
complementares e diagnóstico das afecções da boca.  AIDS- conseqüências na cavidade oral.  Procedimentos 
básicos de dentística operatória e restauradora: técnica e tipos de preparo, materiais dentários. Oclusão. Prevenção: 
higiene dental, selantes, técnica invasiva e aplicação de flúor (tópico e sistêmico).  Farmacologia: anestésicos, 
antiinflamatórios e antibioticoterapia. Periodontia: tipo e classificação das doenças, raspagem e procedimentos 
básicos. Pediatria: tipos de preparo, material forrador e restaurador, traumatologia. Cirurgia, Pronto atendimento: 
urgência e emergência. Endodontia: diagnóstico e tratamento das lesões endodônticas. Métodos de desinfecção e 
esterilização. Noções de biossegurança em odontologia. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do 
cargo. 

 
COORDENADOR PEDAGÓGICO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
O papel do suporte pedagógico na construção do Projeto Político Pedagógico. O educador frente aos desafios das 
novas tecnologias na educação. A formação do educador como pesquisador: seus reflexos na escola básica. 
Planejamento e avaliação para Pedagogia Histórico-Crítica. Os aspectos legais da Educação Inclusiva. Gestão da 
escola: organização, funcionamento e os princípios democráticos. Fundamentos filosóficos da psicologia: empirismo, 
racionalismo, pragmatismo, materialismo histórico e suas implicações na educação. Alfabetização: concepções, 
métodos e aprendizagem. As teorias de Piaget e Vigotski e suas implicações pedagógicas. As Políticas Públicas 
para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 
COVEIRO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
COZINHEIRA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
DENTISTA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Saúde Pública: índices, sistema de atendimento. Semiologia em saúde Bucal- exame clínico, anamnese, exames 
complementares e diagnóstico das afecções da boca.  AIDS - conseqüências na cavidade oral.  Procedimentos 
básicos de dentística operatória e restauradora: técnica e tipos de preparo, materiais dentários. Oclusão. Prevenção: 
higiene dental, selantes, técnica invasiva e aplicação de flúor (tópico e sistêmico).  Farmacologia: anestésicos, 
antiinflamatórios e antibioticoterapia. Periodontia: tipo e classificação das doenças, raspagem e procedimentos 
básicos. Pediatria: tipos de preparo, material forrador e restaurador, traumatologia. Cirurgia, Pronto atendimento: 
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DENTISTA 
urgência e emergência. Endodontia: diagnóstico e tratamento das lesões endodônticas. Métodos de desinfecção e 
esterilização. Noções de biossegurança em odontologia. 

 
DESENHISTA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; 
Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas 
(comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de 
problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e 
seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras 
espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Desenho Técnico: projeção ortogonal, escala. Desenho Arquitetônico: fachada, cortes e implantação, leitura e 
interpretação. Desenho Geométrico/Desenho de Paisagismo. Cálculo de área e volume. Normas ABNT: NB 10068, 
NB 10582, NB 13142, NB 8196, NB 6492, NB 10126, ISSO 14001 (SGA) Sistema de Gestão Ambiental.  Curva de 
Nível. Elaboração de carta, representação do terreno a partir do cálculo de coordenadas. 

 
ELETRICISTA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
ELETRICISTA DE AUTOS 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
ENCARREGADO DE SERVIÇOS 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Administração do serviço de enfermagem: características, objetivos, planejamento, organização, comando, controle, 
avaliação e treinamento em serviço. Assistência à criança: recém nascido normal, prematuro e de alto risco, 
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ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA 
puericultura. Assistência à mulher: da reprodução humana ao trabalho de parto e puerpério. Assistência a portadores 
de problemas clínicos e cirúrgicos. Assistência ao idoso: cuidados durante a internação, admissão e alta. Assistência 
em psiquiatria. Assistência nas doenças crônico-degenerativas. A saúde do trabalhador (noções sobre doenças 
ocupacionais). Assistência nas urgências e emergências: primeiros socorros, hemorragias, choques, traumatismos. 
Desinfecção e esterilização: conceitos, procedimentos, material e soluções utilizadas, cuidados, tipos de 
esterilização, indicações. Código de deontologia, lei do exercício profissional. Conhecimentos de anatomia, fisiologia, 
microbiologia, embriologia, farmacologia, imunologia. Enfermagem em saúde pública: doenças transmissíveis, DSTs, 
medidas preventivas, imunização (rede de frio, tipos de vacinas, conservação e armazenamento, validade, dose e 
via de administração).Conhecimentos em Saúde Pública: Constituição Federal 1988 - Art. 196 a 200; Lei 8.080/90; 
Lei 8.142/90 Portaria 373, 27/02/2002 - NOAS 01/2002; Manual Técnico Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS - 
Ministério da Saúde 2006, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, Departamento Nacional 
de Auditoria do SUS. 

 
ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Conhecimento sobre planejamento, orçamento, sistema Pine; licitação (Lei 8.666/93), contrato e gerenciamento de 
obras, terraplanagem – corte e aterro, valas e taludes, escoramento e obras de infra-estrutura urbana; execução de 
obras civis – infra e super-estrutura, alvenaria de instalações prediais; Conhecimento de solo, pavimentação 
asfáltica. Conhecimentos de Código Sanitário Estadual. Conhecimentos de AUTOCAD. Conhecimentos específicos 
na área e uso adequado de equipamentos e materiais. Decreto Estadual 12342/78 (exceto zona rural). 

 
FARMACÊUTICO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Avaliação da área física e condições adequadas de armazenamento. Conceitos: Sistema Único de Saúde, vigilância 
sanitária, vigilância epidemiológica e assistência farmacêutica. Controle de estoques de medicamentos e material de 
consumo. Educação em saúde - noções básicas. Farmacologia. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. 
Organização de almoxarifados. Padronização dos itens de consumo. Política de medicamentos - legislação para o 
setor farmacêutico. Sistema de compra. Sistema de dispensação de medicamentos e materiais de consumo. Código 
de Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. Conhecimentos em 
Saúde Pública: Constituição Federal 1988 - Art. 196 a 200. Lei 8.080/90. Lei 8.142/90 Portaria 373, 27/02/2002 - 
NOAS 01/2002. Manual Técnico Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS - Ministério da Saúde 2006, 
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, Departamento Nacional de Auditoria do SUS. 

 
FISCAL 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; 
Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas 
(comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de 
problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e 
seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras 
espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
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FISCAL DE TRIBUTOS 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Impostos. Taxas. Emolumentos. Contribuição de melhoria. Lei 8.666. Código Tributário Nacional. Tributos na 
Constituição Federal. Legislação Tributária Municipal. Direito de Empresa - artigos 966 a 1195 do Código Civil. 
Poder de polícia. Procedimentos de início e término de fiscalização, auto de infração. Direito de Defesa. Lei de 
Execução Fiscal, Prescrição e Decadência do crédito tributário. Legislação Federal: Código Tributário Nacional - Lei 
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Informática: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet 
Explorer, Outlook Express. Microsoft Office: Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 

 
FONOAUDIÓLOGO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Afasia. Atraso de linguagem. Deficiência auditiva. Desenvolvimentos da linguagem oral e escrita. Disartria. Disfonia. 
Dislalias. Distúrbios de aprendizagem. Gagueira. Laringectomizado. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Psicomotricidade. Código de Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargp. 
Conhecimentos em Saúde Pública: Constituição Federal 1988 - Art. 196 a 200; Lei 8.080/90; Lei 8.142/90 Portaria 
373, 27/02/2002 - NOAS 01/2002; Manual Técnico Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS - Ministério da Saúde 
2006, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, Departamento Nacional de Auditoria do SUS. 

 
FUNILEIRO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
JARDINEIRO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
MECÂNICO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
MÉDICO DO TRABALHO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
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MÉDICO DO TRABALHO 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 
Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica.  
Legislação específica: Lei n.º 6514, de 22/12/77; Conhecimentos da Portaria n.º 3214, de 08/06/78 e as Normas 
Regulamentadoras aprovadas - NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR9, NR 13, NR 15, NR 16, NR 17;Legislações 
complementares. Acidentes do trabalho: conceitos, registro, comunicação, análise e estatística; Prevenção e 
controle de riscos; Proteção contra incêndios e explosões. Gerenciamento de riscos. Higiene industrial. Ergonomia. 
Proteção ao meio-ambiente; Doenças profissionais - identificação e medidas preventivas; L.E.R / D.O.R.T e PAIR; 
Noções de saúde mental; Riscos ambientais. 

 
MÉDICO PEDIATRA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 
Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica.   
Conhecimento específico: Puericultura. Imunização. Calendário Nacional de vacinação. Alimentação. Principais 
patologias do recém-nascido. Problemas de crescimento físico, de desenvolvimento motor e de nutrição. 
Desenvolvimento neurológico. Principais patologias oftalmológicas da infância. Principais problemas de vias aéreas 
superiores - nariz, garganta, ouvido, boca e pescoço. Principais doenças cardiológicas. Distúrbios respiratórios - 
principais doenças respiratórias. Doenças do tubo digestivo e parede abdominal - doenças gastrintestinais. Doenças 
endócrinas. Doenças exantemáticas, doenças de pele mais comuns na infância. Principais doenças ortopédicas. 
Principais doenças hematológicas. Principais doenças oncológicas. Principais doenças infecto-contagiosas da 
infância. Principais doenças cirúrgicas da infância. Urgência e emergência. 

 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 
Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. 
Conhecimentos Específicos: Anatomia e fisiologia da pele; imunopatologia cutânea; histopatologia das doenças de 
pele; dermatoses eczematosas; dermatoses eritemato-pápulo-escamosas; dermatose seborréica, psoriasis, ptiriasis 
rósea de Gilbert, liquen plano, outras formas de liquen; púrpuras; pruridos: estrófulo, nodular de Hyde, Hebra, 
astealósico, anogenital, idiopática; dermatoses vésico-bolhosas: pênfigos, Duhring Brock, dermatose linear por IgA, 
herpes gestationes, impetigo herpertiforme; acnes; micoses; dermatoses ulcerosas; doenças do tecido conjuntivo; 
infecções bacterianas da pele; doenças sexualmente transmissíveis, AIDS; micoses superficiais; micoses profundas; 
dermatoviroses; escabioses e outras dermatoses parasitárias; dermatoses metabólicas; reações de 
hipersensibilidade da pele: urticária, E. polimorfo, Stevens Jonhson, Lyell e S. SS. SS; dermatoses congênitas e 
hereditárias; tumores da pele; linformas e outros processos malígnos; terapêutica tópica das dermatoses; cirurgia 
dermatológica; leishmaniose; M. H. M. Hansen; aspectos macroscópicos e microscópicos do exame micológico 
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MÉDICO DERMATOLOGISTA 
direto e cultura; terapêutica sistêmica das dermatoses; manifestação cutânea das doenças sistêmicas. 

 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 
Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. 
Conhecimentos Específicos: Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Arritmias cardíacas. Cardiopatias 
congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Cor pulmonal. Diagnóstico e tratamento. Diagnóstico e 
tratamento. Diagnóstico e tratamento. Doença de Chagas. Doença reumática. Doenças da aorta. Doenças do 
pericárdio. Ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. Embolia pulmonar. 
Endocardite infecciosa. Hipertensão arterial. Hipertensão pulmonar. Síncope. Infecções pulmonares. Insuficiência 
cardíaca congestiva. Isquemia miocárdica. Marca-passos. 

 
MÉDICO PSIQUIATRA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 
Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. 
Conhecimentos Específicos: Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação, quadros 
clínicos. Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos das epilepsias, manifestações 
principais, tratamentos. Transtornos afetivos: conceito, classificação e tratamento. Neuroses: histórico, conceito, 
classificação e tratamento. Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica. Personalidade: conceitos, desenvolvimento. 
Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia – classificação e indicações principais. Psicoterapias: conceito, 
histórico, tipos e formas, indicações principais. Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade 
psicopática: conceito, abordagem terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da Psiquiatria. Principais 
evoluções modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. Política da Saúde Mental. Psiquiatria 
Comunitária. Psiquiatria do Setor: Preventivismo. Antipsiquiatria. Psiquiatria “Democrática”. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do cargo. Diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira. Conceitos e ações em 
psiquiatria infanto-juvenil. 

 
MÉDICO GINECOLOGISTA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 
Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. 
Conhecimentos Específicos: Anamnese ginecológica: noções básicas da anatomia dos órgãos genitais e da 
mama. Distúrbios da menstruação: hemorragia uterina disfuncional, amenorréia, metrorragias. Doença inflamatória 
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MÉDICO GINECOLOGISTA 
pélvica. Doenças sexualmente transmissíveis. Endometriose. Exame clínico em ginecologia. Exames 
complementares em ginecologia: colpocitologia oncótica e hormonal, colposcopia, radiologia ginecológica, 
ultrassonografia, anatomia patológica, mamografia e dosagens hormonais. Fatores de risco em oncologia 
ginecológica. Fisiologia menstrual. Incontinência urinária de esforço. Infertilidade conjugal. Mal formações genitais 
mais freqüentes. Patologia tumoral benigna das mamas. Patologia tumoral maligna das mamas. Patologia 
urogenitais e enterogenitais mais freqüentes. Patologias tumorais benignas do trato genital. Planejamento familiar: 
métodos cirúrgicos, hormonais, de barreira, naturais e DIU. Princípios de ginecologia preventiva. Problemas éticos 
em ginecologia. Prolapso genital. Puberdade normal e patológica. Síndrome do climatério. Vulvovaginites 
específicas e inespecíficas. 

 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 
Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. 
Conhecimentos Específicos: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das 
doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, 
tromboses venosas, hipertensão arterial. Insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. 
Gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, 
parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, Insuficiência renal aguda e 
crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. 
Hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. 
Anemias hipocrônicas, macrociticas e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios da coagulação, 
leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lupus eritematoso 
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular 
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, 
pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, 
raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, 
leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, doença meningocócica, infecções 
por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, 
onicomicoses urticária, anafiloxia, intoxicações exógenas agudas. Urgência e emergência em Clínica Médica, 
urgência e emergência do trauma. 

 
MÉDICO SOCORRISTA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 
Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. 
Conhecimentos Específicos: Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e 
prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato 
urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, 
imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. 
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MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único 
de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de 
Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. 
Conhecimentos Específicos: Prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação); 
informações às famílias de paciente falecido; intercorrência na ausência do médico assistente; sigilo médico e 
segredo profissional; remoção de paciente; responsabilidades do médico. Indicadores de saúde pública; Portaria 
1886 de 18 de dezembro de 1997 que aprova as normas e diretrizes do programa de Agentes Comunitários de 
Saúde e do Programa de Saúde da Família; programa de saúde da família, noções de medicina comunitária, 
verminoses, noções de trabalho em equipe, noções de administração e planejamento público, cronograma de 
atendimento, territorialização, visitas médicas domiciliares, tuberculose, dermatologia. 

 
MEIO OFICIAL PEDREIRO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
MESTRE DE OBRAS 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Conhecimentos sobre condução, limpeza e conservação de veículos; Lei 9.503 de 23/09/97, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro. 

 
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Conhecimentos sobre condução, limpeza e conservação de veículos; Lei 9.503 de 23/09/97, que institui o Código de 
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MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 
Trânsito Brasileiro. 

 
NUTRICIONISTA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Código de Ética; Nutrição normal: conceito de alimentação e nutrição. Critérios para planejamento e avaliação de 
dietas normais: qualitativos, quantitativos e grupos de alimentos. Leis de alimentação. Cálculo das necessidades 
calóricas basais e adicionais para adulto normal. Nutrientes. Particularização da dieta normal para diferentes grupos 
etários: alimentação do lactente (0 a 1 ano), do infante (1 a 2 anos), do pré-escolar (2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 
anos) e do adolescente (12 a 18 anos). Dietoterapia: princípios básicos. Técnica Dietética: Características físico-
químicas dos alimentos. Condições sanitárias, higiênicas e métodos de conservação. Critérios para seleção e 
aquisição de alimentos. Pré-preparo e preparo de alimentos. Planejamento de serviços de alimentação – compras, 
métodos e procedimentos de recepção e estocagem, movimentação e controle de gêneros. Elaboração de cardápios 
em nível institucional. A merenda escolar. Desnutrição e fracasso escolar. Municipalização da merenda escolar. 
Saúde escolar. Nutrição em saúde pública: programas educativos – fatores determinantes do estado nutricional de 
uma população e carência nutricional. Avaliação nutricional: epidemiologia da desnutrição protéico – calórica. 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de Trânsito. Direção 
defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de mecânica básica de autos. 
Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. 

 
OPERÁRIO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
PADEIRO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
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PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Teorias da Aquisição da Linguagem. Aquisição da Linguagem Oral. Aquisição da Linguagem Escrita. Linguagem e 
Fracasso Escolar. Relação entre Pensamento e Linguagem. A Brincadeira no Desenvolvimento Infantil. O 
Desenvolvimento Psicossocial. Atividade Lúdica no Desenvolvimento Infantil. Construtivismo e a Construção do 
Conhecimento. As capacidades lingüísticas da alfabetização. Resolução de problemas. A construção do Conceito de 
Número. Conhecimento Lógico-Matemático. A construção do Pensamento Geométrico. Por que e como trabalhar as 
primeiras idéias Matemáticas? Matemática Lúdica no Ensino Fundamental. Psicomotricidade e Desenvolvimento 
Infantil. Alfabetização e Letramento. A arte na construção do Desenvolvimento Infantil. Literatura Infantil. 
Conhecimentos Gerais da Educação e Legislação:  Fundamentos sócio-históricos da Educação/História da 
Educação. Projeto Pedagógico. Currículo. Ação Educativa na Educação Infantil. Teorias da Aprendizagem. 
Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Conceitos e Princípios da Educação Inclusiva. Planejamento. 
Ensino e aprendizagem na perspectiva da pluralidade cultural. A orientação sexual na escola. Temas transversais. 
Interdisciplinaridade. O vínculo afetivo no Desenvolvimento Infantil. Projetos. Papel do Professor – Gestão 
Democrática. Portfólio – Registros  
Bibliografia:  
ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. A Produção de Textos nas séries iniciais - Desenvolvendo as competências da 
escrita. 5ª ed. São Paulo: WAK. 2009. 
ANTUNES, Celso. Educação Infantil - Prioridade Imprescindível. 1ª ed. Rio de Janeiro: Vozes. 2005 
AQUINO, Júlio Groppa. Indisciplina: o contraponto das escolas democráticas. São Paulo: Moderna. 2003. 
ARANHA, Maria Lucia de Arruda, História da Educação e da Pedagogia. 3ª ed. São Paulo: Moderna. 2006. 
BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. 1ª ed. Porto Alegre: ArtMed. 2007. 
BRANDÃO, Carlos da Fonseca. Ensino Fundamental de Nove Anos – Teoria e Prática na Sala de Aula. 1ª ed. São 
Paulo: Avercamp. 2009. 
COLL, César e outros. O construtivismo na sala de aula. 6ª ed. São Paulo: Ática. 2006. 
CORTELLA, Mário Sérgio. A Escola e o Conhecimento. 12ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
DE VRIES, Rheta e outros. O Currículo Construtivista da Educação Infantil. Porto Alegre: ArtMed. 2003. 
FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Professor – Reflexos na sua 

Formação e Atuação. 1ª ed. São Paulo, Cortez, 2008. 
FERREIRO, Emilia. Reflexões sobre Alfabetização – Vol. 14. 24ª ed. São Paulo, Cortez, 2009. 
FONSECA, Vitor da. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. 1ª ed. Porto Alegre: ArtMed. 2008. 
GROSSI, Esther Pillar. Didática da Alfabetização Vol 3: Nível alfabético. 8ª ed. São Paulo: Paz e Terra. 2006. 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora - Uma prática em construção da pré-escola à universidade. 26ª ed. 
Porto Alegre: Editora Mediação. 2008. 
KAMII, Constance. A Criança e o Número. 35ª ed. Campinas: Papirus. 2007. 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo; Brinquedo; Brincadeira e a Educação. 12ª ed. São Paulo: Cortez. 2009. 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar. 19ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
MAHONEY, Abigail Alvarenga e ALMEIDA Laurinda Ramalho de. Afetividade e Aprendizagem. 1ª ed. São Paulo: 
Loyola. 2007 
MANTOAN, Maria Teresa Égler. Inclusão Escolar. O que é? Por quê? Como fazer? 2ª ed. São Paulo: Editora 
Moderna. 2006. 
MANTOAN, Maria Teresa Egler. O desafio das Diferenças na Escola. Rio de Janeiro: Vozes. 2008. 
MATUI, Jiron. Construtivismo - Teoria Construtivista sócio-histórica aplicada ao ensino. São Paulo: Moderna. 1995 
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de Oliveira. Educação Infantil: muitos olhares. 8ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
PANIZZA, Mabel. Ensinar Matemática na Educação Infantil e nas séries Iniciais – Análise e Propostas. 1ª ed. Porto 
Alegre: ArtMed. 2006. 
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas lógicas. Porto Alegre: 
ArtMed. 1999. 
SACRISTAN, Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3ª ed. Porto Alegre: ArtMed. 2000. 
SANCHEZ, Pilar Arnaiz; MARTINEZ, Marta Rabadán; PENÃLVER, Iolanda Vives. A psicomotricidade na Educação 

Infantil – Uma prática preventiva e Educativa. 1ª ed. Porto Alegre: ArtMed. 2003. 
SHORES, Elizabeth. Manual de Portfólio. 1ª ed. Porto Alegre: ArtMed. 2001. 
TEBEROSKY, Ana e COLOMER, Teresa. Aprender a ler e escrever – Uma proposta Construtivista. Porto Alegre: 
ArtMed. 2002. 
VIGOTSKY, Lev; LURIA, Alexandre Romanovich; LEONTIEV, Aléxis. Psicologia e Pedagogia - Bases Psicológicas 
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da Aprendizagem e do Desenvolvimento. 4º ed. São Paulo: Centauro. 2007 
ZABALA, Antoni. A Prática Educativa: Como Ensinar. Porto Alegre: ArtMed. 1998. 
ZABALZA, Miguel A. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre: ArtMed. 1998. 
ZILBERMAN, Regina. A Literatura Infantil na Escola. 11ª ed. São Paulo: Global. 2006. 
Legislação: 
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/20/12/1996 
Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I 
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Histórias infantis em sala de aula; Formas de organização dos conteúdos; Características de um projeto; O jogo e a 
Educação Infantil; A brincadeira de faz-de-conta: lugar do simbolismo, da representação e do imaginário; 
Musicalização; Construtivismo; Processo de Construção: a Aprendizagem; Desenvolvimento e conhecimento; 
Didática; O papel do professor; O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade; Ensinar, uma arte e uma 
ciência; A prática educativa; A função social do Ensino; As relações interativas em sala de aula; Teorias da 
Aprendizagem; Atividade Lúdica no Desenvolvimento Infantil, Psicomotricidade e Desenvolvimento Infantil; A arte na 
construção do desenvolvimento Infantil; Literatura Infantil; Ação Educativa na Educação Infantil; O vínculo afetivo no 
desenvolvimento Infantil; Aprendizagem e desenvolvimento Infantil; O processo educativo em Creche. Planejamento 
e Proposta Pedagógica 
Bibliografia: 

 ARANHA, Maria Lucia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia. 3ª Ed.São Paulo: Moderna. 
 BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Projetos pedagógicos na Educação Infantil. 1ª Ed.Porto Alegre: Artmed. 
 COLL César, MARTIM Helena, MAURI Teresa, MIRAS Mariana, ONRUBIA Javier, SOLLE Isabel, ZABALA Antoni. 

Construtivismo na sala de aula. Editora: Ática. 
 DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. Editora: Cortez. 
 FAZENDA, Ivani. Didática e Interdisciplinaridade. Editora: Papiros. 
 FONSECA, Vitor da. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. 1ª Ed. Porto Alegre: Artmed. 
 HERNÁNDEZ, Fernando. Ventura, Montserrat. A organização do currículo por projetos de trabalho. Editora: Artmed. 
 KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. Editora: Cortez. 
 LEAL, Telma Ferraz. Jogos e brincadeiras no ensino da Língua Portuguesa – MEC. 
 MATUI, Jiron. Construtivismo. Editora: Moderna. 
 OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de.Educação Infantil: Muitos olhares. 8ª Ed. São Paulo: Cortez. 
 PEREIRA, Hieda Lucia Lima. Hannas, Maria Lucia. Pedagogia na prática. Editora: Gente. 
 PERRENOUD, Phillipe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed. 
 PERRENOUD, Phillipe. Pedagogia diferenciada: das intenções à ação.Porto Alegre: Artmed. 
 SILVA, Isabel de Oliveira e. Profissionais da Educação Infantil: Formação e construção de identidades. 2ª Edição. 

São Paulo: Cortez. 
 ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Editora: Artmed. 
 ZABALZA, Miguel A. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed. 
 ZILBERMAN, Regina. A literatura Infantil na Escola. 10ª Ed. São Paulo: Global. 

Legislação: 
 LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/20/12/1996 
 Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990 
 

PROFESSOR ESPECIALISTA – CIÊNCIAS 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
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Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Terra - Regiões da Terra (Litosfera, Hidrosfera, Atmosfera e Biosfera); A Crosta Terrestre - Rochas e Solos, Poluição 
do Solo, Erosões; Ecossistemas Da Biosfera - Ciclos de vida, Ecossistemas brasileiros; Atmosfera - Ar (camadas da 
atmosfera, composição, estrutura química e distribuição), propriedades físicas do ar, qualidade do ar; Hidrosfera - 
Composição da água, tipos de água, propriedades físico-química da água, ciclo da água na natureza; Reinos Da 
Natureza - OS grandes reinos e suas características, vírus e suas características, Reinos Animal e vegetal; Relaçâo 
Entre Os Seres Vivos E Ambiente - Cadeia alimentar, Relações ecológicas, Teorias da Evolução; Celulas E Tecidos 
- Tipos; Sistemas Do Corpo Humano - Digestivo, Respiratório, Cardiovascular e Linfático, Locomotor, Sensorial, 
Urinário, Reprodutor e Nervoso; Propriedades Macroscópica Da Matéria - Propriedades, características e aplicações 
dos diferentes materiais, Misturas e separações, Reciclagem e Coleta Seletiva, propriedades das Substâncias; Visão 
Microscópica Da Matéria - Átomos e moléculas, substâncias simples e Composta, substâncias orgânicas e 
inorgânicas, Modelos de Dalton, Rutherford e Bohr; Transformações Químicas - Reações, Estações de Tratamento 
de água (ETA); Funções Químicas - ácidos e bases, sais; Transformações De Energia No Ambiente - Corrente 
elétrica, instalações elétricas domésticas, princípio de conversão de energia, usinas hidrelétricas, fontes alternativas 
de energia; Movimento E Força - Leis de Newton, Movimento, espaço e tempo; Calor E Temperatura - Efeito Estufa; 
Magnetismo - imãs e bússolas.  
Bibliografia: 
AMABIS, M. e MARTHO, G. R. (2002). Biologia. São Paulo: Moderna. V1, V2, V3. 
ASTOLFI, Jean-Pierre; DEVELAY, Michel. A didática das ciências. 4ª ed. Campinas: Papirus, 1995.132p 
BARROS, H. L. C. A água que bebemos. Presença Pedagógica. Belo Horizonte, vol 2, n. 7, p.79, 1996. 
BIZZO, N. Evolução dos seres vivos. São Paulo: Ática, 1999. 
CARVALHO, Ana Maria Pessoa de, et ali. Ciências no ensino fundamental. São Paulo, Scipione,1998. 
CARVALHO, Anna Maria P. (org.) Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Pioneira Thompson 
Learning, 2003. 
CHASSOT, Attico Inácio. Para quem é útil o ensino da Ciência. Presença Pedagógica. Ed. Dimensão, ano I, nº 1, 
Jan/fev, 1995. 
DELIZOICOV, Demetrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria Castanho Almeida. Ensino de 
Ciências: fundamentos e métodos. 2. ed. São Paulo: Cortez, c2002.  
FEYNMAN, R. P. Física em seis lições. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999 
FIGUEIREDO, A & PIETROCOLA, M. Faces da Energia. Coleção ‘Física: um outro lado. São Paulo: FTD, 2000 
GEWANDSZNAJDER, F.; CAPOZOLI, U. Origem e história da vida. São Paulo: Ática,1994. 
GEWANDSZNAJDER, F. Sexo e reprodução. São Paulo: Ática, 2000. 
GIANSANTI, R. O desafio do desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora Atual, 1999. 
GONÇALVES, B. D & GODOI, C. M. B. Sexualidade e adolescência. In: CARVALHO, Alysson; SALES, Fátima & 
GUIMARÃES, Marília (orgs). Adolescência. Belo Horizonte: UFMG, 2002. p. 61-82. 
HEWITT, P. G. Física Conceitual. Porto Alegre: ArtMed/ Bookman. 2001. 
LIMA, C. P. Genética: o estudo da herança e da variação biológica. São Paulo: Ática, 2000. 
LIMA, Maria Emília C. C. e BRAGA, Selma A. M. AGUIAR Jr., Orlando. Aprender Ciências: um mundo de materiais - 
livro do aluno e livro do professor. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004. 
MAGOSSI, R. L.; BONACELLA, P. H. Poluição das águas. São Paulo: Moderna, 1990 
MARTHO, G. Pequenos seres vivos: viagem ao mundo dos microrganismos. São Paulo: Ática, 2000.. 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Parâmetros curriculares Nacionais. Ciências Naturais( 5ª a 8ª séries). 
Brasília: MEC/SEF, 1998. 
NARDI R. (org). Questões atuais no ensino de ciências. São Paulo: Escrituras, 1998. 
ROSA, A . V.; Agricultura e meio ambiente. São Paulo: Editora Atual, 1998.   
SANTOS, M. E V. M. Mudança Conceitual na sala de aula: um desafio pedagógico. Lisboa: Livros Horizontes, 1989. 
SCHMIDT-NIELSEN, Knut. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente. São Paulo: Santos Livraria Editora. 1996, 
5a edição. 
SCHMITZ de CASTRO, R. Dois exemplos do uso da história da ciência no curso de física de segundo grau: análise 
e reflexões. Brasília: Em Aberto, ano 11, n. 55, jul/set. 1992. 
TOKITAKA, S.; GEBARA, H.; O verde e a vida: compreendendo o equilíbrio e o desequilíbrio ecológico. São Paulo: 
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Ática,1997. 
UCKO, David A. Química para as Ciências da Saúde: uma introdução à Química Geral, Orgânica e Biológica. São 
Paulo: Ed. Manole, 1992. 
UZUNIAN, A. e ERNESTO, B. (2002). Biologia. São Paulo: Harbra. V1, V2, V3. 
Legislação: 
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/20/12/1996 
Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I 
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990 

 
PROFESSOR ESPECIALISTA – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Ponto, plano. Linha, forma, cor, textura, volume, perspectiva. Equilíbrio, ritmo simetria, proporção. Plano, espaço, 
volume. História da Arte: Arte na pré-história e na antiguidade. A arte cristã primitiva e a arte gótica. O renascimento, 
o barroco, o rococó e o neoclassicismo. O romantismo, o realismo, impressionismo. A arte moderna e suas 
tendências. A semana de arte moderna e a arte contemporânea. Linguagens de Expressão através da Arte: dança, 
teatro, música, literatura, artes visuais. Manifestações culturais brasileiras e de outros povos, tipos de culturas 
erudita, popular, de massa, espontânea. 
Bibliografia: 

 ARGAN, Giulio Carlo. Arte e crítica de arte. Lisboa: Estampa. 
 BARBOSA, Ana Mae (org). Inquietações e mudanças no ensino de arte. 3ª ed. São Paulo: Cortez. 
 BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: Zahar. 
 KOUDELA, Ingrid Dormien. Jogos Teatrais. São Paulo: Perspectiva. 
 LABAN, Rudolf. Dança educativa moderna. São Paulo: Ícone. 
 NAPOLITANDO, Marcos. Como usar o Cinema na Sala de Aula. São Paulo: Contexto. 
 NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. São Paulo: Ática. 
 PIMENTEL, Lucia Gouvêa (org.). Som, gesto, forma e cor: dimensões da Arte e seu ensino. Belo Horizonte: 

C/ARTE. 
 RIBEIRO, Darcy. As Américas e a Civilização – Processo de formação e causas do desenvolvimento desigual dos 

povos americanos. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.  
 SCHAFER, R. Murray. O Ouvido Pensante. São Paulo: Universidade Estadual Paulista. 

Legislação: 
 LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/20/12/1996 
 Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990 
 

PROFESSOR ESPECIALISTA – EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Conceitos, princípios, finalidades e objetivos da Educação Física. Condicionamento físico, legislação, metodologia, 
métodos gímnicos, organização e pedagogia. Fundamentos, regras equipamentos e instalações utilizadas nos 
esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. Conceitos: anatomia, 
biometria, biomecânica, fisiologia do esforço e socorros de urgência. Parâmetros Curriculares Nacionais.  
Bibliografia: 

 BETTI, M.. Educação Física e Sociedade. São Paulo: Editora Movimento. 
 BROTTO, Fábio O. Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício de convivência. Santos : Projeto 

Cooperação. 
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 BROUGÈRE, Gilles. Jogo e educação. Porto Alegre: ArtMed. 
 CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil: a história que não se conta. Campinas : Papirus. 
 COSTE, Jean-Claude. A psicomotricidade. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
 DAÓLIO, J. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus. 
 DARIDO, Suraya C. Educação Física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. cap. 1, 2 

e 4; 
 FAZENDA, I. Práticas Interdisciplinares na Escola. São Paulo: Cortez. 
 FREIRE, João B. Educação de Corpo Inteiro: teoria e prática da Educação Física. São Paulo: Scipione. 
 KOLYNIAK FILHO, C. Educação Física – uma Introdução. São Paulo: Educ.  
 LE BOULCH, Jean. Educação Psicomotora. Porto Alegre: ArtMed,  
 MELANI, R.. Motricidade Sígnica. Discorpo, 7, 1997, 15 –29. 
 NEGRAO, R.F. Origem Temporal da Expressão Educação Física e sua Trajetória Histórica. São Paulo: Plêiade. 
 SOARES, Carmen Lucia e outros. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez Editora.  

TANI, G.. Educação Física Escolar: Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo. 
Legislação: 

 LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/20/12/1996 
 Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990 
 

PROFESSOR ESPECIALISTA – GEOGRAFIA 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Geografia Geral e Regional - O Espaço Natural em Transformação, Localização e fusos horários no espaço 
geográfico, O interior da Terra e a crosta terrestre, Dinâmica climática, formações vegetais e paisagens naturais, 
Hidrosfera - Importância das águas no espaço geográfico; Representação do espaço, Noções cartográficas, Noções 
de sensoriamento remoto, A organização do Espaço Mundial, O espaço geográfico, Os elementos do espaço 
geográfico (sócio-econômico-naturais); A população Mundial, Estrutura, crescimento e distribuição populacional, A 
explosão demográfica X problemas de alimentação, Dinâmica e conflitos; Atividades industriais, Elementos básicos 
para industrialização, Tipos de indústrias, Processos de industrialização e urbanização, Atividades agropecuárias e 
sua evolução, Os modos e sistemas de produção (jardinagem, coletivista, comercial, subsistência, "plantation", 
intensivo e extensivo), A questão agrária; O espaço de Circulação, Fluxos comerciais de transportes e 
comunicações, O sistema financeiro internacional, O processo de globalização e suas implicações, Blocos 
econômicos; Geografia do Brasil - A organização do Espaço Brasileiro, Posição geográfica do Brasil, A divisão 
regional (divisão do IBGE e geoeconômica), O espaço colonial e o espaço atual, O Brasil no contexto mundial, 
Recursos Naturais, Apropriação da natureza (noções de relevo, clima, hidrografia, vegetação e solos), A questão 
ambiental brasileira; Composição e a ocupação populacional, O crescimento, a dinâmica e a distribuição 
populacional, Dinâmica dos conflitos populacionais; A atividade industrial brasileira e sua evolução, Estrutura e 
distribuição industrial, Fontes energéticas e os recursos minerais, O processo de urbanização e suas conseqüências, 
Formas de organização do capital (estatal, privado nacional e transnacional), As atividades agrárias, Sistema de uso 
da terra e tipos de cultura, Modos de produção, Questões agrárias (estrutura agrária, reforma agrária e as relações 
de trabalho), Agricultura alternativa; Os fluxos nacionais e internacionais, A importância dos meios de comunicação, 
Os transportes e o comércio na organização do espaço.  
Bibliografia: 
ADAS, Melhem e ADAS, Sérgio. Panorama Geográfico do Brasil. Contradições, impasses e desafios socioespaciais. 
São Paulo: Moderna, 1998.  
ADAS, Melhem. Geografia da América. São Paulo: Moderna, 1998.  
HELENE, Maria Elisa Marcondes. Florestas: desmatamento e destruição - Coleção ponto de apoio. São Paulo: 
Scipione, 1996.  
LUCCI, Elian Alabi. Geografia. O homem no espaço global. São Paulo: Saraiva, 2002.  
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PROFESSOR ESPECIALISTA – GEOGRAFIA 
MAGNÓLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. A nova geografia: Estudos de Geografia do Brasil. São Paulo: Moderna, 
2001.  
MORAES, Maria Lucia Martins de. Geografia do Brasil: Natureza e Sociedade. São Paulo: FTD, 1996.  
MOREIRA, Igor. O espaço geográfico: Geografia Geral e do Brasil - São Paulo - Ática, 2001.  
OLIVA, Jaime e GIAN SANT, Roberto. Espaço e modernidade: Temas da Geografia Mundial. São Paulo: Atual, 
1998.  
PITTE, Jean - Robert (coordenação geral) - Geografia a natureza humanizada. Ensino Médio. São Paulo: FTD, 
1998.  
SENE, Eustáquio de, MOREIRA, João Carlos. Espaço Geográfico e Globalização. Geografia Geral e do Brasil. São 
Paulo: Scipione, 1999. 
Legislação: 
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/20/12/1996 
Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I 
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990 

 
PROFESSOR ESPECIALISTA – HISTÓRIA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
O caráter científico da História; O ofício do Historiador; A escrita da História; Metodologia de História; História 
Sociocultural e História Cultural; História do Brasil: Brasil Colônia: a colonização no processo de expansão 
ultramarina; sistema colonial; trabalho escravo e formas de resistência; peculiaridade do processo de independência 
do Brasil. Brasil Império: Primeiro Reinado; Período Regencial; Segundo Reinado e política externa; imigração e 
movimento abolicionista; a crise no império. Brasil República: sociedade e cultura na Primeira República; 
mecanismos políticos da República Velha e do Estado Novo; aspectos econômicos e políticos dos governos 
militares; a redemocratização e o panorama político atual. História Geral: Processo de humanização, Paleolítico e 
Neolítico. Antiguidade Oriental. Antiguidade Clássica: Grécia e Roma. Europa Medieval: os Reinos bárbaros; 
características do Feudalismo; o monopólio cultural da Igreja; as resistências populares; crise da Idade Média. Idade 
Moderna: Mercantilismo e o Antigo Sistema Colonial; Renascimento cultural e Reforma religiosa; Absolutismo e as 
Revoluções Inglesas; Iluminismo; Independência dos EUA; Revolução industrial. Idade Contemporânea: Revolução 
francesa; Napoleão Bonaparte e a reação do Congresso de Viena; Independência da América Latina; Revoluções 
liberais e movimentos sociais do século XIX; a segunda Revolução industrial e o Imperialismo; Primeira Guerra 
Mundial; Revolução Russa; Segunda Guerra Mundial; Guerra Fria; Descolonização da Ásia e da África; Conflitos na 
América Latina e no Oriente Médio. 
Bibliografia: 
ABREU, Martha e SOIHET, Rachel (Orgs.). Ensino de História: conceitos, temáticas e metodologia. Rio de Janeiro: 
Casa da Palavra, 2003. 
BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2002. 
BUENO, Eduardo. A viagem do descobrimento: a verdadeira história da expedição de Cabral. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 1998. (Coleção Terra Brasílis). 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. 10º ed. São Paulo Edusp, 2002. 
CHESNEAUX, Jean. Devemos fazer tábula rasa do passado? Sobre a história e dos historiadores. Trad. Marcos A. 
da Silva. São Paulo: Ática, 1995. 
HOBSBAWN, Eric. A era das revoluções: Europa - 1789-1848. 12º ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.  
____. A era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução Marcos Santarrita. 2ª edição. São Paulo: Cia. 
das Letras, 1995. 
MICELI, Paulo. O feudalismo. 14ª ed. São Paulo: Atual, 1994. 
MINISTÉRIO da Educação, Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: história. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. (5ª a 8ª séries). 
NOVAIS, Fernando (Coord.) História Privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. (volumes I, II, III e 
IV). 
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PROFESSOR ESPECIALISTA – HISTÓRIA 
VICENTINO, Cláudio. História Geral. 8ª ed. São Paulo: Scipione, 1997. 
Legislação: 
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/20/12/1996 
Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I 
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990 

 
PROFESSOR ESPECIALISTA – INGLÊS 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Conditionals, Verb, Verb Tenses, Imperatives, Passive and Causative, Direct and Indirect Speech, Phrasal Verbs, 
Idioms, Modals, Main Clauses and Sub-Clauses, Nouns, Adjectives, Prepositions, Conjunctions, Adverbs, Pronouns, 
Questions. 
Bibliografia: 
ALEXANDER, L.G.  English Grammar Practice. Essex, England:  Longman.  
ALMEIDA FILHO, J.C.P. Dimensões Comunicativas no ensino de línguas. Campinas: Pontes. 
CARTER, Ronald & Michael McCARTHY. 2006. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide. Spoken 

and Written English Grammar and Usage. Cambridge University Press. 
EASTWOOD, John. Oxford Guide to English Grammar. Oxford: Oxford University Press. 
LEECH, Geoffrey and SVARTVIK, Jan. A Communicative Grammar of English. Longman. 
MURPHY, R. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press. 
WALTON, Richard. English Grammar in Use. Great Britain: Cambridge University Press. 
Advanced English. C.A.E. - Grammar Practice. Longman. 

 
PROFESSOR ESPECIALISTA – MATEMÁTICA 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
O conjunto de temas apresentado a seguir é um referencial para avaliar o candidato em relação aos conhecimentos 
específicos de Matemática que poderá desenvolver na Educação Básica. Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, 
racionais, irracionais e reais); operações básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo. 
Proporcionalidade. Equações de 1º e 2º graus; funções elementares, suas representações gráficas e aplicações: 
lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e geométricas; 
polinômios; números complexos; matrizes, determinantes, sistemas lineares e aplicações na informática; 
fundamentos de matemática financeira. Geometria plana, plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; 
geometria analítica. Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e interpretação de 
informações expressas em gráficos e tabelas.  
Bibliografia: 
GIOVANNI, José Ruy. BONJORNO, José Roberto. GIVANNI JR, José Ruy - Matemática Uma nova Abordagem - 
Editora FTD.  
MARCONDES, Gentil e Sérgio - Matemática série novo Ensino Médio - Editora Ática.  
IEZZI, Gilson. DOLCE Osvaldo. DEGENSZAJN David. PÉRIGO, Roberto. ALMEIDA, Nilze de - Matemática - 
Ciências e Aplicações - Editora Atual (Grupo Saraiva).  
Literatura atual que verse sobre os assuntos mencionados.                        
DANTE, Luiz Roberto. Matemática Contexto e Aplicações. 3v. São Paulo: Ática, 2007. 
IFRAH, Georges. Os números: a história de uma grande invenção. São Paulo : Globo, 1996. 
PAIVA, Manoel. Matemática: volume único. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2003. 
ROSA, Ernesto. Didática da matemática. 11. ed.  São Paulo : Ática, 2001. Cap. 1,2 e 3. 
SMOLE, Katia Cristina Stocco. Matemática - Ensino Médio. 3 v. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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PROFESSOR ESPECIALISTA – MATEMÁTICA 
HAZZAN Samuel; POMPEO, José N. Matemática financeira. São Paulo: Atual, 2001.  
VIEIRA, Sonia - Elementos de Estatística - Ed. Atlas   
Legislação: 
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/20/12/1996 
Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I 
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990 

 
PROFESSOR ESPECIALISTA – PORTUGUÊS 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Leitura, Escrita e Cultura; O Processo da Leitura; Produção Textual; Coerência Textual; Coesão Textual; Estilística; 
A história da Língua Portuguesa; Literatura como sistema; O nacionalismo literário; Literatura Brasileira e Portuguesa 
(autores e obras); A Língua Literária ; Literatura oral e Literatura popular; A escola e a Literatura; Formação e 
Desenvolvimento da Língua Nacional Brasileira ; Estilos de época; Gêneros textuais; Variantes linguísticas; A 
intertextualidade; A arte: formas e função; Tipos de linguagem; Fonema; Ortografia; Morfologia; Formação de 
palavras; Classes de palavras e seus mecanismos de flexão; Sintaxe: análise sintática ; Pontuação; Regência ; 
Crase; Concordância nominal e verbal; Figuras de estilo; Vícios de linguagem.  
Bibliografia: 
CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira, vol. 1 e 2. Editora: Itatiaia Ltda. 
BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. Editora: Cultrix. 
COUTINHO, Afrânio. A Literatura no Brasil, Era barroca, neoclássica e modernista. Editora: Global. 
ABAURRE, Maria Luiza. PONTARA, Marcela Nogueira. FADEL, Tatiana. Português: Língua, Literatura e Produção 
de texto. Editora: Moderna. 
SARMENTO, Leila Lauar. TUFANO, Douglas. Português: Literatura, Gramática e Produção de texto. Editora: 
Moderna. 
Legislação: 
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/20/12/1996 
Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I 
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990 

 
PROFESSOR INTERDISCIPLINAR (ENSINO FUNDAMENTAL I) 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Pressupostos da Aprendizagem e do Ensino de Alfabetização; As capacidades linguísticas da alfabetização; 
Avaliação do processo de alfabetização; A leitura e a escrita; Histórias infantis em sala de aula; Formas de 
organização dos conteúdos; Características de um projeto; Reflexão sobre as normas ortográficas; Pontuação: A 
gramática da legibilidade; O jogo e a Educação Infantil; O jogo e os anos iniciais; A brincadeira de faz-de-conta: 
lugar do simbolismo, da representação e do imaginário; Musicalização; Construtivismo; 
Psicogênese; Dialogicidade; Processo de Construção: a Aprendizagem; Desenvolvimento e conhecimento; Didática; 
O papel do professor; Currículo e Desenvolvimento Humano; Currículo e Avaliação; Currículo, Conhecimento e 
Cultura; Educandos e Educadores: seus direitos e currículo ; Diversidade e currículo ; A globalização: um caminho 
entre a teoria e a prática; Os projetos de trabalho; O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade; Respeito e 
autoridade; Autoridade e autonomia; Ensinar, uma arte e uma ciência; A prática educativa; A função social do 
Ensino; As relações interativas em sala de aula; Avaliação; Teorias da Aprendizagem; Pensadores da Educação. 
Resolução de problemas. A construção do conceito de número. Conhecimento Lógico Matemático. A construção do 
pensamento geométrico. Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
Bibliografia: 
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PROFESSOR INTERDISCIPLINAR (ENSINO FUNDAMENTAL I) 
AQUINO, Júlio Groppa. Autoridade e autonomia na escola. Summus editorial. 
BATISTA, Antônio Augusto Gomes. Capacidades linguísticas da alfabetização e a avaliação – MEC. 
BORTONI, Márcia Elizabeth; BARTONI, – Ricardo Stella Maris. Modos de Falar / Modos de Escrever – MEC. 
COLL César, MARTIM Helena, MAURI Teresa, MIRAS Mariana, ONRUBIA Javier, SOLLE Isabel, ZABALA 
ANTONI. Construtivismo na sala de aula. Editora: Ática. 
DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. Editora: Cortez. 
FAZENDA, Ivani. Didática e Interdisciplinaridade. Editora: Papiros. 
FERREIRA, Maria Beatriz. Relatos docentes: uma possibilidade de reflexão sobre a prática linguística na 

alfabetização e no ensino da língua nas séries iniciais – MEC. 
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. Editora: Cortez. 
HERNÁNDEZ, Fernando. Ventura, Montserrat. A organização do currículo por projetos de trabalho. Editora: 
Artmed. 
JOLIBERT, Josette. Formando crianças produtoras de textos. Editora: Artmed. 
KAMII, Constance. A criança e o número. 35º Edição. Campinas: Papiros. 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. Editora: Cortez. 
LEAL, Telma Ferraz. Jogos e brincadeiras no ensino da Língua Portuguesa – MEC. 
MATUI, Jiron. Construtivismo. Editora: Moderna. 
MORAIS, Artur Gomes de. O livro didático em sala de aula: algumas reflexões. 
PANIZZA, Mabel. Ensinar Matemática na Educação Infantil e nas séries Iniciais- Análise e Propostas. 1º Edição. 
Porto Alegre: Artmed. 
PEREIRA, Hieda Lucia Lima. Hannas, Maria Lucia. Pedagogia na prática. Editora: Gente. 
PERRENOUD, Phillipe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed. 
PERRENOUD, Phillipe. Pedagogia diferenciada: das intenções à ação.Porto Alegre: Artmed. 
RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. São Paulo: Cortez. 
SAYÃO, Rosely e AQUINO, J.G. Em defesa da escola. Campinas: Papirus. 
VIEIRA, Adriana Cilene. Organização e uso da biblioteca escolar e das salas de leitura – MEC. 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Editora: Artmed. 
Legislação: 
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/20/12/1996 
Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I 
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990 

 
PSICÓLOGO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Ética profissional. Teorias da personalidade. Psicopatologia. Técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. Psicoterapia 
de problemas específicos. SUS: Princípios e Diretrizes. Políticas de saúde no Brasil. Psicodiagnóstico. Avaliação 
Psicológica: Fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e 
interpretação dos resultados. Reforma Psiquiátrica e organização dos serviços: rede de atenção psicossocial. 
Práticas terapêuticas com família e comunidade. Trabalho em equipe de referência. Avaliação psicológica incluindo 
as vulnerabilidades sociais (criança de rua, violências domésticas e sexuais, conflito com a lei e liberdade assistida, 
portadores de HIV, alcoolismo e outras drogas, pacientes psiquiátricos, deficiências físicas e mentais). Psicoterapias 
individuais e de grupo. Acompanhamento Terapêutico. Clínica: Utilização das técnicas de avaliação na prática 
clínica. Técnicas de entrevista. Psicologia do desenvolvimento normal e patológico: desenvolvimento físico, cognitivo 
e afetivo da criança, adolescente e adulto. Saúde coletiva: Políticas de saúde mental. Saúde mental e família. Saúde 
mental e trabalho. Equipes de saúde mental. As inter-relações familiares: orientação psicológica da família. A criança 
e a separação dos pais. A constituição do objeto libidinal. Patologia das relações objetais. Os danos psicológicos 
decorrentes da privação. O psicólogo e a criança vitimizada. Atuação do psicólogo no processo de adoção. O poder 
público e a criança e o adolescente. O papel do psicólogo na equipe multidisciplinar. Noções de proteção à criança e 
ao adolescente. . Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. Legislação em Saúde Pública: 
Constituição Federal 1988 - Art. 196 a 200; Lei 8.080/90; Lei 8.142/90 Portaria 373, 27/02/2002 - NOAS 01/2002; 
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PSICÓLOGO 
Manual Técnico Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS - Ministério da Saúde 2006, Departamento de Regulação, 
Avaliação e Controle de Sistemas, Departamento Nacional de Auditoria do SUS. 

 
SERVENTE 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Compreensão de texto; Sinônimo e antônimo; Pontuação; As classes gramaticais: confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações 
com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa 
e tempo; resolução de situações-problema. 

 
SUPERVISOR DE ENSINO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Direito a Educação no Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educar em direitos humanos: compromisso com 
a vida. Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Diretrizes Curriculares da Educação Fundamental. 
Deliberação 016/99 – Regimento Escolar. Deliberação 014/99 – Proposta Pedagógica. Deliberação 007/99 – 
Avaliação do Rendimento Escolar. Tendências Pedagógicas. Princípios da gestão democrática. Teorias e 
concepções pedagógicas. Elementos da prática pedagógica. Inclusão social. Conhecimentos á cerca dos cuidados e 
atendimento necessários aos portadores de necessidades especiais. Planejamento. Retenção escolar. Gestão 
educacional e Organização do trabalho pedagógico. Princípios e métodos de gestão escolar integrada. 
Fundamentos teórico e metodológico do ensino fundamental e educação infantil. Ensino Fundamental de nove anos. 

 
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL (PSF) 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; 
Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas 
(comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de 
problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e 
seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras 
espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Odontologia Preventiva – higiene dental, placa bacteriana, cárie e doença periodontal (etiologia, prevenção e 
controle); flúor (composição e aplicação); Processo Saúde/Doença – levantamentos epidemiológicos: noções de 
vigilância à Saúde, Educação em Saúde: Materiais, Equipamentos e Instrumentais – manutenção e conservação; 
Materiais dentários – forradores e restauradores; Esterilização e Desinfecção; Demais conhecimentos compatíveis 
com as atribuições do cargo. Conhecimentos em Saúde Pública: Constituição Federal 1988 - Art. 196 a 200; Lei 
8.080/90; Lei 8.142/90 Portaria 373, 27/02/2002 - NOAS 01/2002; Manual Técnico Regulação, Avaliação e Auditoria 
do SUS - Ministério da Saúde 2006, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, Departamento 
Nacional de Auditoria do SUS. 

 
TÉCNICO EM GESSO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
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TÉCNICO EM GESSO 
Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; 
Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas 
(comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de 
problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e 
seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras 
espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Direito a Educação no Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente. Educar em direitos humanos: compromisso com 
a vida. Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Diretrizes Curriculares da Educação Fundamental. 
Deliberação 016/99 – Regimento Escolar. Deliberação 014/99 – Proposta Pedagógica. Deliberação 007/99 – 
Avaliação do Rendimento Escolar. Tendências Pedagógicas. Princípios da gestão democrática. Teorias e 
concepções pedagógicas. Elementos da prática pedagógica. Inclusão social. Conhecimentos á cerca dos cuidados e 
atendimento necessários aos portadores de necessidades especiais. Planejamento. Retenção escolar. Gestão 
educacional e Organização do trabalho pedagógico. Princípios e métodos de gestão escolar integrada. 
Fundamentos teórico e metodológico do ensino fundamental e educação infantil. Ensino Fundamental de nove anos. 

 
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; 
Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas 
(comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de 
problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e 
seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras 
espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
A administração conceitos introdutórios e campos de ação, atividades e habilidades gerenciais; As funções 
administrativas: planejamento empresarial; organização; direção e controles; O administrador e seu papel na 
empresa; A administração e atualidade; Desenvolvimento organizacional, sistêmica e contingencial; Administração 
financeira e estratégica; Escolas clássicas da teoria da administração ética e Responsabilidade Social,matemática 
financeira Juros simples, juros compostos, taxa de juros desconto simples,Estatística censos e amostragem medidas 
de tendências central medidas de dispersão 

 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; 
Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas 
(comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de 
problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e 
seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras 
espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Receitas e Despesas. Receita Pública: receita orçamentária e receita extra orçamentária, classificação da receita 
pública de conformidade com a categoria econômica (correntes e capital). Créditos adicionais: classificação e 
recursos para a sua abertura. Dívida pública (fundada, flutuante e consolidada). Prévio empenho: adiantamento a 
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TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
servidores. Variações patrimoniais: variações ativas e variações passivas. Despesa pública: despesa orçamentária e 
despesa extra orçamentária; estágio da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento); classificação da 
despesa pública de conformidade com a categoria econômica (correntes, custeio) e capital (equipamentos, obras e 
materiais permanentes). Classificação funcional programática (funções, programas e subprogramas), atividades e 
projetos. Conhecimento em tributos, ISS, IR, INSS, Lei 4320/64 e Lei Complementar 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Sistema Orçamentário: LDO/LOA/PPA, Sistema Financeiro, Sistema Patrimonial, Sistema 
de Compensação, Princípios Orçamentários, Regimes Contábeis, Restos a pagar, Dívida Pública, Regime de 
adiantamento, Créditos adicionais, Levantamento de Balanços, Planos de Contas: Sistema Financeiro, patrimonial, 
compensação e orçamentário. 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; 
Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas 
(comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de 
problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e 
seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras 
espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Participação na programação de enfermagem. Execução de ações assistenciais de enfermagem, exceto as 
privativas do Enfermeiro; ações educativas aos usuários dos serviços de saúde; ações de educação continuada; 
atendimento de enfermagem em urgências e emergências; atendimento de enfermagem nos diversos programas de 
saúde da criança, da mulher, do adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. Preparo e esterilização de 
material, instrumental, ambientes e equipamentos. Controle de abastecimento e estoque de materiais médico-
hospitalares e medicamentos. Participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, em grau auxiliar. 
Participação na equipe de saúde. Código de Ética Profissional. 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PSF) 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; 
Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas 
(comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de 
problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e 
seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras 
espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Participação na programação de enfermagem. Execução de ações assistenciais de enfermagem, exceto as 
privativas do Enfermeiro; ações educativas aos usuários dos serviços de saúde; ações de educação continuada; 
atendimento de enfermagem em urgências e emergências; atendimento de enfermagem nos diversos programas de 
saúde da criança, da mulher, do adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. Preparo e esterilização de 
material, instrumental, ambientes e equipamentos. Controle de abastecimento e estoque de materiais médico-
hospitalares e medicamentos. Participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, em grau auxiliar. 
Participação na equipe de saúde. Código de Ética Profissional. 

 
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL 
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TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; 
Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas 
(comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de 
problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e 
seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras 
espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Odontologia Preventiva – higiene dental, placa bacteriana, cárie e doença periodontal (etiologia, prevenção e 
controle); flúor (composição e aplicação); cariostáticos e selantes oclusais: Processo Saúde/Doença – levantamento 
epidemiológicos: noções de vigilância à Saúde, Educação em Saúde: Materiais, Equipamentos e Instrumentais – 
manutenção e conservação; Materiais dentários – forradores e restauradores; Esterilização e Desinfecção; Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego.  

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Fundamentos da Terapia Ocupacional. Atividades e Recursos Terapêuticos. Comunicação e Expressão. 
Planejamento e Gestão de Serviços de Terapia Ocupacional. Desenvolvimento Humano e Atividade. 
Desenvolvimento Infantil. Atraso e disfunções no desenvolvimento infantil. Terapia Ocupacional no contexto 
hospitalar. Saúde Mental na infância. Adoecimento crônico na infância e adolescência. Relação terapeuta 
ocupacional-paciente. Humanização. Atividade lúdica e humanização. Brincar e desenvolvimento. Brincar como 
recurso terapêutico. Brincar e a criança portadora de necessidades especiais. Hospitalização na infância. 
Preparação de cirurgia pelo brincar. Aspectos sociais e históricos da infância. O brincar como mediador da relação 
criança-família-equipe de saúde. Conhecimentos na área de saúde mental, geriatria, reabilitação física, reabilitação 
psicossocial, neurologia, saúde coletiva. Terapia ocupacional em geriatria e gerontologia: avaliação; 
interdisciplinaridade na abordagem do idoso. Terapia ocupacional em reabilitação física: noções fundamentais de 
acidente vascular cerebral; traumatismo cranoencefálico; lesões medulares; queimaduras; doenças reumáticas; 
doenças degenerativas. Terapia ocupacional em traumato-ortopedia: utilização de órteses e adaptações. Terapia 
ocupacional em psiquiatria; saúde mental e reforma psiquiátrica. 

 
TOPÓGRAFO 

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (POCB): 
Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta 
na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
PROVA ESCRITA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (POCE): 
Normas e procedimentos de topografia; levantamentos planimétricos, plani-altimétricos, cadastrais e semi-
cadastrais;nivelamentos geométricos e trigonométricos; contra nivelamentos; seções transversais; taquimetria; 
cadernetas de campo, projetos de águas pluviais, projetos de curvas horizontais e verticais, traçado de grade, 
diagrama de massa, projetos de guias e sarjetas, cálculo de terraplanagem. Informática: Sistema Operacional 
Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook Express. Microsoft Office: Editor de Texto (Word), Planilha 
de Cálculos (Excel). 
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ANEXO IV - FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULO 
Dados do candidato: 
NOME:  
CARGO:  
INSCRIÇÃO:  RG:  
TELEFONE:  CELULAR:  
 
Relação de Documentos entregues (Assinalar com um ‘X’): 
 ����Título de Doutor na área a que está concorrendo. 
Documento Autenticado   �SIM    �NÃO Número de Folhas:  

 

���� Título de Mestre na área a que está concorrendo. 
Documento Autenticado   �SIM    �NÃO Número de Folhas:  

 

���� 1) Diploma ou Certificado de Conclusão de curso de Pós-Graduação lato sensu (mínimo de 360 horas) na 
área a que está concorrendo acompanhados do Histórico Escolar. 
Documento Autenticado   �SIM    �NÃO Acompanha Histórico:  �SIM    �NÃO Número de Folhas:  

 

���� 2) Diploma ou Certificado de Conclusão de curso de Pós-Graduação lato sensu (mínimo de 360 horas) na 
área a que está concorrendo acompanhados do Histórico Escolar. 
Documento Autenticado   �SIM    �NÃO Acompanha Histórico:  �SIM    �NÃO Número de Folhas:  

 

ATENÇÃO: Somente serão recebidos documentos constantes da relação acima. A entrega destes documentos é 
para efeito de pontuação extra que será somada a nota da prova, os diplomas de Graduação (que são requisitos 
básicos para os cargos) serão exigidos em outra ocasião. 
 
Embu-Guaçu, ______ de ____________________ de _______. 
 
 

   
Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO V – MODELO DE FORMULÁRIO DE RECURSO 
 

À Comissão Organizadora do Concurso Público nº 01/2012 
 
Dados do candidato: 
NOME:  
INSCRIÇÃO:  RG:  
CARGO:  
TELEFONE:  CELULAR:  
  
Assinale o tipo de recurso: 

X RECURSO 
 CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 
 CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA 
 CONTRA NOTA DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 
 CONTRA NOTA DA PONTUAÇÃO DE TÍTULOS  
 CONTRA A CLASSIFICAÇÃO  
 
Justificativa do candidato – Razões do Recurso: 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

Preencher em letra de forma ou à máquina 
  
Embu-Guaçu, ______ de ____________________ de _____. 
 

   
Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 

 

 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO 

 
NOME:  
INSCRIÇÃO:  RG:  
CARGO:  
 
Assinale o tipo de recurso: 
X RECURSO 
 CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 
 CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA 
 CONTRA NOTA DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 
 CONTRA NOTA DA PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
 CONTRA A CLASSIFICAÇÃO 

 

Embu-Guaçu, ______ de ____________________ de _______. 
 
 

   
Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 
Dados do candidato: 
NOME:  
INSCRIÇÃO:  RG:  
CARGO:  
TELEFONE:  CELULAR:  
 
 
DEFICIÊNCIA DECLARADA: CID 
  

 
 
NOME DO MÉDICO QUE ASSINA O LAUDO EM ANEXO NÚMERO DO CRM 
  

 
 
NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA? ����SIM    ����NÃO 
 
� SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA) 
� MESA PARA CADEIRANTE 
� LEDOR 
� PROVA EM BRAILE 
� PROVA COM FONTE AMPLIADA – FONTE TAMANHO: _______ 
� INTERPRETE DE LIBRAS 
� OUTRA. 
 QUAL?________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
ATENÇÃO: Esta Declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via sedex ou carta com aviso 
de recebimento para a empresa RBO Assessoria Pública e Projeto Municipais Ltda., localizada na Rua Ytaipu, nº 
403 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP: 04052-010, até o último dia do período de inscrição, na via original 
ou cópia reprográfica e na Declaração deverá haver o reconhecimento de firma, em cartório. 
 
 
  
Embu-Guaçu, ______ de ____________________ de _______. 
 
 
 
 

 
Assinatura do candidato 
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ANEXO VII – MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO  
 

DECLARAÇÃO 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO – ITEM 3.1.8 – ALÍNEA “A”   
(Atenção: não digitar, copiar o modelo de próprio punho, datar e assinar) 
  
 
À 
Comissão de análise de pedidos de isenção da taxa de inscrição 
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu - Edital 01/2012 
 
Eu ___________, (nome do candidato), portador(a) do RG n. ________ e inscrito(a) no CPF sob o n.     _____________, declaro 
para fins de requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Embu-
Guaçu - Edital 01/2012, que não tenho vínculo empregatício registrado em minha CTPS. 
 
 
Data 
Assinatura 
 

 
MODELO DECLARAÇÃO – ITEM 3.1.9  – ALÍNEA “B” 
(Atenção: não digitar, copiar o modelo de próprio punho, datar e assinar) 
  
 
À 
Comissão de análise de pedidos de isenção da taxa de inscrição 
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu - Edital 01/2012 
 
Eu ___________, (nome do candidato), portador(a) do RG n. ________ e inscrito(a) no CPF sob o n.     _____________, declaro 
para fins de requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Embu-
Guaçu - Edital 01/2012, que nunca tive vínculo estatutário com o poder público municipal, estadual ou federal. 
 
 
Data 
Assinatura 
 

 
MODELO DECLARAÇÃO ITEM 3.1.10 – ALÍNEA “C” 
 
(Atenção: não digitar, copiar o modelo de próprio punho, datar e assinar) 
  
 
À 
Comissão de análise de pedidos de isenção da taxa de inscrição 
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu - Edital 01/2012 
 
Eu ___________, (nome do candidato), portador(a) do RG n. ________ e inscrito(a) no CPF sob o n.     _____________, declaro 
para fins de requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Embu-
Guaçu - Edital 01/2012, que não possuo contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal, 
estadual ou federal. 
 
 
Data 
Assinatura 
 
 

 
MODELO DECLARAÇÃO ITEM 3.1.11 – ALÍNEA “D” 
(Atenção: não digitar, copiar o modelo de próprio punho, datar e assinar) 
 



 
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu - SP 

Concurso Público – Edital 01/2011 
  

 
À 
Comissão de análise de pedidos de isenção da taxa de inscrição 
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu - Edital 01/2012 
 
Eu ___________, (nome do candidato), portador(a) do RG n. ________ e inscrito(a) no CPF sob o n.     _____________, declaro 
para fins de requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Embu-
Guaçu - Edital 01/2012, não auferir qualquer tipo de renda, proveniente de atividade legalmente reconhecida como autônoma. 
 
 
Data 
Assinatura 
 
 

 
ATENÇÃO: Este Requerimento deverá ser entregue no Posto de Inscrição, juntamente com a documentação 
descrita no item 3 do edital, no prédio da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, situado na Rua Coronel Luiz 
Tenório de Brito, 458 – Centro, Embu-Guaçu/SP, das 08h00min às 17h00min, durante o período de inscrição 
exceto aos sábados, domingos e feriados. 
 


