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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO  
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2012 

 
 

O Prefeito Municipal de Itaquaquecetuba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

legislação em vigor, torna pública a retificação do Edital do Concurso Público nº 1/2012, nos termos que 

seguem: 

1. Ficam excluídos do concurso público os cargos de Assistente Técnico Social, Topógrafo, 

Atendente de Consultório, Atendente de Odontologia, Dentista e Musicista. Os candidatos 

inscritos para esses cargos poderão requerer a alteração da inscrição para outro cargo, com 

aproveitamento do valor pago, ou sua devolução, através de requerimento eletrônico disponível no 

endereço eletrônico www.institutosoler.com.br, através do link recursos, disponível a partir do dia 

30 de abril de 2012. 

1.1. O protocolo gerado a partir do encaminhamento do pedido de alteração de inscrição para 

outro cargo ou devolução do valor pago, deverá ser obrigatoriamente enviado até o dia 14 de 

maio de 2012 pessoalmente ou via correio para a INSTITUIÇÃO SOLER DE ENSINO LTDA, 

situada na Avenida Francisco Jales, 1778 - Centro - CEP: 15.703-200 - Jales/SP, das 9hs às 11hs 

ou das 13hs às 17h. 

 

1.2. O protocolo deverá ser entregue em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte 

externa e frontal do envelope os seguintes dados: 

a) CONCURSO PÚBLICO da Prefeitura Municipal de ITAQUAQUECETUBA - Edital nº 01/2012; 

 

b) Nome completo e número de inscrição do candidato; 

 

c) Cargo para o qual o candidato está concorrendo. 

 

1.3. Não serão aceitas solicitações por qualquer meio que não seja o especificado no item 1. e 

subitens. 

 

http://www.institutosoler.com.br/
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1.4. Os candidatos já inscritos para o cargo de Dentista estão automaticamente transferidos para 

o cargo de Cirurgião-Dentista, que passa a contar com 16 (dezesseis) vagas disponíveis; 

2. A carga horária semanal do cargo de Fisioterapeuta fica alterada para 30 (trinta) horas; 

3. O requisito de escolaridade dos cargos de Técnico em Enfermagem e Técnico em Enfermagem 

Sala de Gesso, fica alterado para: ensino médio completo, curso técnico correspondente e 

inscrição no COREN; 

4. Os requisitos de escolaridade e a carga horária semanal passam a ser os seguintes dos cargos 

abaixo: 

 

Cargo Requisitos Carga 
horária  

Professor de 
Artes 

Licenciatura Plena em Arte ou Educação Artística com 
habilitação em: artes cênicas, artes plásticas, educação 
artísticas, história da arte, música, artes visuais, dança, 

desenho. 

24 

Professor de 
Educação 

Física 

Curso superior de Educação Física com habilitação para o 
magistério com registro no CREF 

24 

Professor de 
Matemática 

Licenciatura plena com especialização em matemática nas 
disciplinas componentes do currículo de 5ª à 8ª séries, 

quando do efetivo exercício nestas séries 
24 

Professor de 
Português 

Curso superior ou licenciatura plena com especialização em 
Português nas disciplinas componentes do currículo de 5ª à 

8ª séries quando do efetivo exercício nestas séries.  
24 

Professor 
Titular de 

Ensino  
Fundamental 

Licenciatura Plena em Pedagogia 24 

Professor 
Titular de 
Educação 
Especial 

Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação 
específica em Educação Especial 

24 

Professor 
Titular de 
Educação 

Infantil 

Licenciatura Plena em Pedagogia 24 

Psicopedagogo 

Curso superior de Psicologia com especialização em 
Psicopedagogia com inscrição no respectivo órgão de 

classe, ou Pedagogia com especialização em 
Psicopedagogia, com inscrição no respectivo órgão de 

40 
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classe 

 
 
5. Os cargos de agente de trânsito têm como requisito, além do ensino médio completo, habilitação 

para condução de veículos automotores nas categorias “A” e “B”; 

6. O item 8.2.1. passa a ter a seguinte redação: “A prova objetiva para o cargo de Procurador será 

composta por 80 (oitenta) questões objetivas de múltipla escolha, valendo 1 (um) ponto cada, com 05 

(cinco) opções de resposta.”; 

7. O item 8.5. passa a ter a seguinte redação: “À prova objetiva de múltipla escolha será atribuído um 

valor entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, exceto para o cargo de Procurador onde será atribuída uma 

nota entre 0 (zero) e 80 (oitenta) pontos. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 

nota igual ou superior a 50% da pontuação máxima possível.”; 

8. O Anexo III passa a ter a seguinte redação para o cargo de Procurador:  

“Procurador 

Prova composta por 80 (oitenta) questões objetivas valendo 1 (um) ponto cada com 5 alternativas de 

resposta com a seguinte composição: 

30 (trinta) questões de língua portuguesa 

50 (cinquenta) questões de conhecimentos específicos” 

 

9. Fica acrescido o seguinte conteúdo programático para o cargo de Procurador (Anexo IV): Leis 

Complementares Municipais nº 40/1998, 64/2002, 65/2002 e Lei Orgânica do Município; 

10. O item 11.10. passa a ter a seguinte redação: “Será permitida consulta apenas à legislação não 

comentada.”; 

11. Ficam acrescidos ao concurso os seguintes cargos:  

 
 

CARGO 
NÚMERO 

DE 
VAGAS 

Requisitos 
Remuneraç

ão 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Assistente Social 4 Curso Superior de Assistência R$ 1.395,08 30 
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Social e inscrição no Conselho 
correspondente 

Auxiliar em Saúde Bucal 14 
Ensino Médio Completo e 

inscrição no Conselho 
correspondente 

R$ 755,77 40 

Enfermeiro 3 
Curso Superior de Enfermagem e 

inscrição no Conselho 
correspondente 

R$ 1.964,37 40 

Farmacêutico 2 
Curso Superior de Farmácia e 

inscrição no Conselho 
correspondente 

R$ 1.395,08 40 

Médico Ginecologista - 
20h 

9 

s
Curso Superior de Medicina com 
especialização em ginecologia e 
inscrição no Conselho 
correspondente 

R$ 2.776,16 20 

Musicista Bombardinista 1 
Ensino Fundamental Completo e 
inscrição na Ordem dos Músicos 

R$ 1.052,90 40 

Musicista Fluelguista 1 
Ensino Fundamental Completo e 
inscrição na Ordem dos Músicos 

R$ 1.052,90 40 

Musicista Percussionista 1 
Ensino Fundamental Completo e 
inscrição na Ordem dos Músicos 

R$ 1.052,90 40 

Musicista Tecladista 1 
Ensino Fundamental Completo e 
inscrição na Ordem dos Músicos 

R$ 1.052,90 40 

Musicista Trompetista 1 
Ensino Fundamental Completo e 
inscrição na Ordem dos Músicos 

R$ 1.052,90 40 

Musicista Trompista 1 
Ensino Fundamental Completo e 
inscrição na Ordem dos Músicos 

R$ 1.052,90 40 

Musicista Tubista 1 
Ensino Fundamental Completo e 
inscrição na Ordem dos Músicos 

R$ 1.052,90 40 

Nutricionista 2 
Curso Superior de Nutrição e 

inscrição no Conselho 
correspondente 

R$ 1.395,08 40 

Psicólogo 2 
Curso Superior de Psicologia e 

inscrição no Conselho 
correspondente 

R$ 1.395,08 40 

Técnico Agrimensor 2 
Ensino Médio Completo e curso 

técnico correspondente 
R$ 1.654,56 40 

Técnico em Saúde 
Bucal 

8 
Ensino Médio Completo e 

inscrição no Conselho 
correspondente 

R$ 916,17 40 

Técnico em Segurança 
 do Trabalho 

1 
Ensino Médio Completo e curso 

técnico correspondente 
R$ 1.052,90 40 

 
 
Assistente Social 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 Presta serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e 

analisando seus problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos 
do serviço social.  

 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
 Organiza a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades 

e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a 
melhoria do comportamento individual.  

 Programa a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros, 
através da análise dos recursos e das carências sócio-econômicas dos indivíduos e da comunidade, de 
forma a orientá-los e promover seu desenvolvimento.  

 Planeja, executa e analisa pesquisas sócio-econômicas, educacionais e outras, 
utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, 
habitacionais, de saúde e formação de mão-de-obra.  

 Efetua triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, 
recursos financeiros e outros, prestando atendimento na medida do possível.  

 Acompanha casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, 
drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para 
possibilitar atendimento dos mesmos.  

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 

BLOCO DE PROVAS 
 BLOCO I 
 

DETALHAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma 
com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 

 
CONTEÚDO PROGRAMATICO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes ideo-políticos. O espaço ocupacional e 
as relações sociais que são estabelecidas pelo Serviço Social. A Questão Social, o contexto conjuntural, 
profissional e as perspectivas teórico-metodológicas do Serviço Social pós- reconceituação. O espaço 
sócio-ocupacional do Serviço social e as diferentes estratégias de intervenção profissional. As 
possibilidades, os limites e as demandas para o Serviço Social na esfera pública, privada e nas ONG. A 
instrumentalidade como elemento da intervenção profissional. O planejamento da intervenção e a 
elaboração de planos, programas e projetos sociais. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas 
exigências do mercado de trabalho. Análise da questão social. Fundamentos históricos, teóricos e 
metodológicos do Serviço Social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. 
 
Auxiliar em Saúde Bucal 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 Recepciona as pessoas em consultório dentário e auxilia o cirurgião-dentista, 

acompanhando suas atividades.  
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DESCRIÇÃO DETALHADA 
 Recepciona as pessoas em consultório dentário, identificando-as, averiguando suas 

necessidades e o histórico clínico para encaminhá-las ao cirurgião-dentista.  
 Controla a agenda de consultas, verificando horários disponíveis e registrando as 

marcações feitas, para mantê-la organizada.  
 Auxilia o dentista, colocando os instrumentos à sua disposição, para efetuar extração, 

obturação e tratamentos em geral.  
 Procede diariamente à limpeza e à assepsia do campo de atividade odontológica, 

limpando e esterilizando os instrumentos, para assegurar a higiene e a assepsia cirúrgica.  
 Orienta na aplicação de flúor para a prevenção de cárie, bem como demonstra as 

técnicas de escovação para crianças e adultos, colaborando no desenvolvimento de programas 
educativos.  

 Convoca e acompanha os escolares da sala de aula até o consultório dentário, 
controlando, através de fichário, os exames e tratamentos.  

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 

BLOCO DE PROVAS 
 BLOCO II 
 

DETALHAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma 
com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 

 
 

Enfermeiro 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, 

para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva.  
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
 Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, 

controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática 
seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes.  

 Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença, 
fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento 
médico.  

 Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o 
uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, 
para assegurar o tratamento ao paciente.  

 Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando 
periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o 
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem.  

 Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de 
uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos.  
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 Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para 
resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e 
avaliando os trabalhos e as diretrizes.  

 Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, 
às gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré-natal etc.  

 Efetua trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa 
de suplementação alimentar.  

 Executa programas de prevenção de' doenças em adultos, identificação e controle de 
doenças como diabetes e hipertensão.  

 Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação 
sexual, prevenção de drogas etc.  

 Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos 
e materiais de consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano.  

 Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o 
aperfeiçoamento dos serviços prestados.  

 Efetua e registra todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências 
verificadas em relação ao paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de 
enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde.  

 Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando 
escalas de serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de 
consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem.  

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 
BLOCO DE PROVAS 

 BLOCO I 
 

DETALHAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma 
com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 

 
CONTEÚDO PROGRAMATICO- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Legislação Profissional, organização das redes assistenciais e educação permanente.Política nacional de 
humanização e promoção da saúde.Projeto terapêutico singula. Matriciamento. Pacto pela vida e em 
defesa do SUS.Planejamento e organização do serviço de saúde. Sistematização da assistência de 
Enfermagem; Consulta de Enfermagem. Doenças transmissíveis e não Transmissíveis; Doenças Crônicas, 
Regulação da Assistência na Atenção Básica. Linha de cuidados das Gestantes, Diabéticos, Hipertensos, 
Idosos. Saúde do Trabalhador. Estratégias da Saúde da Família e PACS. Programas de saúde. 
Puericultura. Normas de Biosegurança. Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS). 
Imunização; rede de frios. 
 
 
Farmacêutico 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de 

medicamentos e outros preparados; analisa substâncias, matérias e produtos acabados, valendo-se de 
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técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, 
odontológicas e veterinárias.  

 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
 Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, 

utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios.  
 Controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros, 

segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais.  
 Faz análises clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas 

técnicas específicas, para complementar o diagnóstico de doenças.  
 Efetua análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o 

controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública.  
 Fiscaliza farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto 

sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus 
responsáveis no cumprimento da legislação vigente.  

 Assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação 
e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, 
pareceres e manifestos.  

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 
BLOCO DE PROVAS 

 BLOCO I 
 

DETALHAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma 
com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 

 
CONTEÚDO PROGRAMATICO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Planejamento e gestão da assistência farmacêutica; seleção de medicamentos; sistemas de compra e 
distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço público; armazenamento de 
medicamentos; gestão de materiais na farmácia e/ou almoxarifado; aquisição e licitação de medicamentos 
e outros produtos para a saúde; seguimento Farmacoterápico de pacientes em ambulatório; Farmácia 
Clínica, Atenção Farmacêutica, Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; aspectos de 
biossegurança em farmácias; farmacoepidemiologia; farmacoeconomia; farmacovigilância;  estudos de 
utilização de medicamentos; farmacoterapia baseada em evidências; análises farmacoeconômicas; ética 
Farmacêutica; análise farmacêutica e controle de qualidade de medicamentos; cálculos de concentrações 
na manipulação farmacêutica. Interpretação de certificados de análise de medicamentos; estabilidade de 
medicamentos; Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica; formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-
sólidas e estéreis: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, fabricação e acondicionamento; 
sistemas de liberação de fármacos; aspectos técnicos de infra-estrutura física e garantia de qualidade; 
boas práticas de manipulação em farmácia; farmacologia e farmacoterapia; reações adversas a 
medicamentos; interações medicamentosas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças infecciosas 
bacterianas, virais e fúngicas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças do sistema cardiovascular;  
farmacologia e farmacoterapia nas doenças neoplásicas; armacologia e farmacoterapia da dor e da 
inflamação; farmacologia e farmacoterapia nos distúrbios da coagulação; farmacologia do sistema nervoso 
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central, autônomo e periférico; segurança do processo de utilização de medicamentos; produtos para a 
saúde relacionados com o preparo, administração e descarte de medicamentos; Sistema Único de Saúde: 
princípios e diretrizes; Política Nacional de Assistência Farmacêutica; Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica; atenção de média e alta complexidade. Amostras biológicas: coleta, preparação e 
preservação de espécimes clínicos para diagnóstico laboratorial. Biossegurança e controle de qualidade 
em laboratório. Bioquímica clínica e técnicas de laboratório aplicadas às análises bioquímicas e 
endócrinas. Parasitologia clínica e técnicas gerais de laboratório aplicadas ao diagnóstico de protozoários 
e helmintos. Métodos de exame cropológico. Microbiologia clínica e técnicas gerais de laboratório 
aplicadas ao diagnóstico de fungos, vírus e bactérias. Hematologia clínica e técnicas de laboratório 
aplicadas ao estudo hematológico.  Imunologia clínica e técnicas de laboratório aplicadas ao diagnóstico 
das doenças infecciosas, auto-imunes e tumorais. Uroanálise: métodos e técnicas de laboratório aplicadas 
ao exame físico, químico e citológico da urina. 
 
 
Médico Ginecologista - 20 h 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de 

tratamento das afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a mulher no ciclo 
gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, empregando tratamento clínico-cirúrgico, 
para a preservação da vida da mãe e do filho.  

 
 DESCRIÇÃO DETALHADA 
 Examina o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições 

gerais dos órgãos  
 Realiza exames específicos de colposcopia e colpocitologia utilizando colposcópio e 

lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica.  
 Faz cauterização do colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, para 

tratar as lesões existentes.  
 Executa cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para 

corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas.  
 Participa de equipe de Saúde Pública, propondo ou orientando condutas, para promover 

programas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetam a área 
genital.  

 Colhe secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial, para 
auxiliar no diagnóstico.  

 Faz a anamnese, exame clínico e obstétrico e requisita ou realiza testes de laboratório, 
valendo-se de técnicas usuais, para compor o quadro clínico da paciente e diagnosticar a gravidez.  

 Requisita exames de sangue, fezes e urina e interpreta os resultados dos mesmos, 
comparando-os com os padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, parasitoses, 
incompatibilidade do sistema RH, diabetes, moléstia hipertensiva e outras que possam perturbar a 
gestação.  

 Controla a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a 
mensuração uterina, o foco fetal, a pressão arterial e o peso para prevenir ou tratar as intercorrências 
clínicas ou obstétricas.  

 Acompanha a evolução do trabalho de parto, verificando a dinâmica uterina, a dilatação 
do colo do útero e as condições do canal do parto, o gráfico do foco fetal e o estado geral da parturiente, 
para evitar dissocia.  
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 Indica o tipo de parto atentando para as condições do pré-natal ou do período de parto, 
para assegurar resultados satisfatórios.  

 Assiste a parturiente no parto normal, no cirúrgico ou no cesariano, fazendo as 
intervenções necessárias, para preservar a vida da mãe e do filho.  

 Controla o puerpério imediato e mediato, verificando diretamente ou por intermédio de 
enfermeira a eliminação de lóquios, a involução uterina e as condições de amamentação, para prevenir ou 
tratar infecções ou qualquer intercorrência.  

 Realiza o exame pós-natal, fazendo a avaliação clínica e ginecológica, para verificar a 
recuperação do organismo materno.  

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 
BLOCO DE PROVAS 

 BLOCO I 
 

DETALHAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma 
com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 

 
CONTEÚDO PROGRAMATICO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Anatomia, embriologia e fisiologia; Propedêutica gineco/obstétrica; Más formações genitais; Alterações 
menstruais; Puberdade, climatério; Hemorragias uterinas; Doenças infecciosas e não infecciosas dos 
órgãos genitais e mama; Esterilidade; Incontinência urinária; Oncologia; Drogas e interações 
medicamentosas; Analgesia e anestesia em obstetrícia; Ciclo gravídico/puerperal normal e doenças 
correlatas; Choque em obstetrícia; Distúrbios da hemocoagulação em obstetrícia; Anomalias congênitas; 
Distocias ; Patologia do feto, R.N., placenta, membrana e cordão umbilical. 
 
 
Musicista Bombardinista 
Musicista Fluelguista 
Musicista Percussionista 
Musicista Tecladista 
Musicista Trompetista 
Musicista Trompista 
Musicista Tubista 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 Participa de grupos instrumentais, como bandas de música, observando e orientando 

seus componentes na maneira de executar peças ou arranjos musicais, assegurando a interpretação da 
obra musical.  

 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
 Exercita as composições musicais a serem interpretadas, estudando o repertório 

escolhido.  
 Participa dos ensaios a fim de obter uma correta execução da peça musical.  
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 Participa de concertos de acordo com a programação elaborada pelo regente do grupo 
musical.  

 Executa retretas e concertos públicos, bem como participa de desfiles, de solenidades e 
datas cívicas ou festivas, visando colaborar nas atividades e programas no município.  

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 
BLOCO DE PROVAS 

 BLOCO II 
 

DETALHAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma 
com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 

 
CONTEÚDO PROGRAMATICO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Notas musicais; Tom e semitom; Valores musicais positivos e negativos; Clave; Sincope; Classificação 
numérica dos intervalos; Escalas maiores e sustenido; Compassos simples; Compassos compostos; 
Escala cromática; – Ordem dos sustenidos – Ordem dos Bemóis – Demais alterações; Tons vizinhos de 
Ré maior; Graus modais e tonais; Escalas com tetracóides; Acorde de 7ª; – Forte Piano – Adlibitun – 
Smorzando – Sforzando – Sotto – Ritornello; Vozes masculinas; Vozes femininas; Quartetos. 
 
 
Nutricionista 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 Presta serviços de elaboração de cardápios normais e especiais, inclusive dietas, 

aplicando os princípios da nutrição para indivíduos ou grupos, adequando o valor nutritivo dos alimentos 
às necessidades dos mesmos.  

 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
 Elabora o procedimento de alimentação, balanceando o grau de calorias, vitaminas e 

outras propriedades.  
 Controla o consumo de gêneros alimentícios utilizados na unidade de serviço.  
 Supervisiona e avalia os serviços de alimentação e nutrição.  
 Responsável pelo planejamento e coordenação de estudos dietéticos.  
 Executa serviços de auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética.  
 Dá assistência e educação nutricional a coletividade ou indivíduos, sadios ou enfermos, 

em hospitais, ambulatórios e consultórios da Municipalidade.  
 Realiza assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial de nutrição e dietética, 

prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos.  
 Elabora informe técnico-científico.  
 Desenvolve projetos de produtos alimentares.  
 Controla a qualidade de produtos alimentares.  
 Solicita exames laboratoriais necessários ao acompanhamento diototerápico.  
 Participa de inspeções sanitárias relativas a alimento.  
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
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BLOCO DE PROVAS 
 BLOCO I 
 

DETALHAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma 
com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 

 
CONTEÚDO PROGRAMATICO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Princípios de nutrição: nutrientes, definição, propriedades, funções, digestão, absorção,  metabolismo  e  
fontes  alimentares.  2.  Controle  de  peso.  3.  Erros inatos  do  metabolismo.4.  Nutrição  materno-infantil:  
alimentação  da  gestante (adolescente  e  adulta);  5.  Alimentação  da  nutriz;  Lactação,  Leite  humano  
e considerações  nutricionais;  Alimentação  do  lactente  (aleitamento  natural, artificial e misto). 
Alimentação da criança no primeiro ano de vida, pré-escolar. 6.  Técnica  diabética:  conceitos,  objetivos,  
relevância.  7.  Alimentos:  conceito, classificação  e  composição  química.  8.  Caracteres  organolépticos:  
seleção, conservação  e  custo;  pré-preparo  e  preparo  dos  alimentos;  operações preliminares de 
divisão, operações para união, perdas e  fator de correção. 9. Métodos e técnicas de cocção. 10. 
Planejamento de cardápios e requisição de gêneros  alimentícios.  11.  Administração  de  serviços  de  
nutrição:  estrutura administrativa  de  serviços:  características,  objetivos,  planejamento, organização,  
comando,  controle,  avaliação;  12.  Unidades  do  serviço  de nutrição:  funcionamento e controle; 
material e equipamento; administração de pessoal;  orçamento  e  custos.  13.  Nutrição  e  saúde  pública:  
diagnóstico  do estado  nutricional  de  populações;  nutrição  e  infecções;  epidemiologia  da desnutrição. 
14. Nutrição Normal: Dietoterapia, Avaliação Nutricional, Nutrição Enteral  e  Parenteral,  IDR,  15.  
Nutrição  Materno  Infantil:  Administração  de Serviços  de  Alimentação,  Imunonutrição,  Produção  de  
Lactário,  16.  Higiene dos  Alimentos,  Tecnologia  dos  Alimentos,  Técnica  Dietética,  Microbiologia, 
Bromatologia e Lei n° 6.583 de 20 de outubro de 1978. 
 
 
Psicólogo 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e 

organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a 
orientação e o diagnóstico clínico.  

 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
 Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, 

visando o desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à 
sociedade.  

 Presta atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, 
organizando-os em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução dos 
seus problemas.  

 Presta atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento 
psíquico, motor e social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à família, 
para promover o seu ajustamento.  
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 Organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e 
capacidade profissional, objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no 
trabalho.  

 Efetua análises de ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho 
pessoal, colaborando com equipes multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia 
aplicada ao trabalho.  

 Executa as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento 
profissional, realizando a identificação e análise de funções.  

 Promove o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se obter 
a sua auto-realização.  

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 
BLOCO DE PROVAS 

 BLOCO I 
 

DETALHAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma 
com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 

 
CONTEÚDO PROGRAMATICO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Indivíduo, Instituições, Sociedade: Desenvolvimento, Interação Social, Processos de Conhecimento da 
Realidade, O Inconsciente, Casualidades Psíquicas, A Dimensão Ideológica das Instituições, A Família, A 
Escola, O Processo Grupal e as Práticas Terapêuticas de Grupo, O Trabalho Institucional Psicológico. 
Psicologia, Psicanálise e Psicoterapias: Clínica Psicológica e suas Especialidades, O Campo das 
Psicoterapias, A Nova Cultura Psicológica, Diagnóstico em Psicanálise. Teorias da Personalidade. Ética 
Profissional. 
 
 
Técnico Agrimensor 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 Efetua levantamentos da configuração do relevo do terreno, em sua topografia natural e 

obras existentes.  

 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
 Apura dimensões e curvas de nível exatas, utilizando instrumentos de precisão 

específicos, com o objetivo de gerar informações para trabalhos diversos (construção, mapas 
cartográficos, etc.).  

 Projeta e executa trabalhos topográficos e geodésicos, tais como nivelamento de 
terreno, arruamentos, loteamentos, etc.  

 Atua como assistente técnico em vistorias e arbitragens relacionadas com sua área.  
 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

 
BLOCO DE PROVAS 

 BLOCO II 
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DETALHAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma 
com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 

 
CONTEÚDO PROGRAMATICO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Topografia. Instrumentos topográficos: teodolitos, níveis, trena, balizas, miras, estação total, prisma. 
Métodos topográficos. Planimetria: unidades de medidas, medição a trena, medição a teodolito, desenhos 
de plantas, triangulação a trena, calculo de área por coordenadas. Altimetrias: calculo de cotas com 
nivelamento trigonométrico, calculo de altitudes com nivelamento, levantamento taqueométrico, 
levantamento planimétrico. Curva circular, calculo e locação. 
 
Técnico em Saúde Bucal 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 Atende as pessoas em consultório dentário e auxilia o cirurgião-dentista, 

acompanhando suas atividades e executando tratamento preventivo.  
 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
 Cadastra as pessoas na área de sua abrangência, identificando-as, averiguando suas 

necessidades e o histórico clínico para encaminhá-las ao dentista.  
 Controla a agenda de consultas, verificando horários disponíveis e registrando as 

marcações feitas, para mantê-la organizada.  
 Auxilia o dentista, colocando os instrumentos à sua disposição, para efetuar extração, 

obturação e tratamentos em geral.  
 Procede diariamente à limpeza e à assepsia do campo de atividade odontológica, 

limpando e esterilizando os instrumentos, para assegurar a higiene e a assepsia cirúrgica.  
 Orienta na aplicação de flúor para a prevenção de cárie, bem como demonstra as 

técnicas de escovação para crianças e adultos, colaborando no desenvolvimento de programas 
educativos.  

 Convoca e acompanha os pacientes até o consultório dentário, controlando, através de 
fichário, os exames e tratamentos.  

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
BLOCO DE PROVAS 

 BLOCO II 
 

DETALHAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma 
com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 

 
CONTEÚDO PROGRAMATICO – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Assuntos correlatos e gerais à respectiva área. Biossegurança (infecção cruzada, métodos de esterilização 
e desinfecção). Equipamentos de Segurança. Ergonomia (processos de trabalho a quatro e seis mãos). 
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Funções: noções básicas da função.  Higiene (asseio) e segurança no trabalho. Instrumentação 
(instrumental dentário).  Procedimentos.  Rotina diária. Tipos de dentições e características.  Função 
Dentária.  Nomenclatura das dentições. Cariologia: tipos de cárie.  Exame clínico – instrumentais.  
Esterilização e desinfecção. 

 
 
Técnico em Segurança do Trabalho 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 Executa vistorias nas áreas de riscos da Prefeitura, verificando locais e condições de 

trabalho, instalações em geral e outros fatores causadores de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais.  

 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
 Aplica e indica medidas de segurança.  
 Participa na implantação, orientação e manutenção da CIPA.  
 Identifica riscos de acidente de trabalho e agentes nocivos a saúde, analisando, 

investigando e propondo soluções, elaborando estudos e relatórios, visando minimizar acidentes.  
 Ministra palestras referentes à segurança.  
 Participa, juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas 

de proteção à saúde dos trabalhadores, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os 
fatores de insalubridade, de fadiga e outros, para obter a redução de absenteísmo e a renovação da mão-
de-obra.  
 
BLOCO DE PROVAS 

 BLOCO II 
 

DETALHAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma 
com 4 alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 

 
CONTEÚDO PROGRAMATICO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1) Ergonomia – NR nº 17: Check-list para avaliar a possibilidade de surgimento das Lesões por Esforço 
Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). Limites críticos para 
levantamento, transporte e descarga individual de materiais, posturas adequadas. Como prevenir 
LER/DORT. Medidas para reduzir o agravamento dos casos de LER/DORT. Estudo de casos de 
LER/DORT. Afastamento e retorno ao trabalho de portadores de LER/DORT. Condições ambientais de 
trabalho. Umidade, Temperatura e Velocidade do Ar no ambiente. Condições do Ruído e Iluminação. 2) 
NRs n° 23 e n° 26 – Plano de evacuação de local, rotas de fuga, preservação do quadro funcional em 
caso de sinistros.  NRs n° 15 e n° 25 – Noções de Emergências Químicas. NRs n° 2; n° 3 e n° 28 – 
Inspeções de Órgãos Públicos e Seguradoras. Acompanhamento de fiscais e auditores. NRs n° 18 e n° 21 
– Procedimentos de serviços em Telhados e/ou altura, trabalhando junto à supervisão e a equipe 
envolvida. NR nº 33 – Procedimento de serviço em espaço confinado, limites de tempo de permanência. 
NRs n° 16; n° 19 e n° 20 – Uso de aparelho oxi-explosímetro; noções de Áreas Classificadas com Risco 
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de Explosão; noções de Travamento de Fontes de Energia; Liberação de Trabalhos 
Perigosos, documentação interna para liberação de operação. 3) NR nº 10 – Segurança em Instalações e 
Serviços em Eletricidade e os riscos envolvidos nestas operações. NR nº 9 – Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais – PPRA. Norma OHSA 18000. Noções do Sistema de Gestão em Segurança e Saúde e 
Segurança com foco Comportamental. Nexo Técnico-Epidemiológico –  NTEP/FAP.  O Novo Cálculo do 
SAT. Instruções Normativas do INSS com foco em Segurança e Saúde; A lei n° 8.213/91 da Seguridade e 
da Segurança e Saúde do Trabalhador. Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP. NR nº 6 – 
Equipamentos de Proteção Individual controles internos, correta certificação e relevância para todos os 
envolvidos. 
 
 
12. Em razão da edição desta retificação as inscrições ficam prorrogadas até o próximo dia 13 de maio de 

2012, podendo os boletos bancários referentes à taxa de inscrição ser pagos até o dia 14 de maio de 

2012. 

13. Ficam mantidos os demais itens do Edital. 

 
Itaquaquecetuba, 27 de abril de 2012. 
 
 
     ARMANDO TAVARES FILHO 
              Prefeito Municipal 


