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EDITAL RETIFICADO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2012 

 
 

A Prefeitura Municipal de Itirapina, Estado de São Paulo, torna público na forma prevista no artigo 37 da 
Constituição Federal a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS, 
para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados providos pelo Regime Celetista. O Concurso Público 
será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado de conformidade com os ditames 
da Legislação Federal e Municipal vigentes e pertinentes. 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1   - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CONSESP -

Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda. 
 

1.1.1  - As provas serão aplicadas na cidade de Itirapina - SP. 
 

1.1.2  - Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, estas, 
a critério da CONSESP poderão ser realizadas em outras cidades próximas. 

 

1.2 Nomenclatura -Carga Horária -Vagas -Grupo/Padrão -Vencimentos -Taxa Inscrição -Exigências 
 
1.2.1 NÍVEL ALFABETIZADO 

Nomenclatura C/H 
semanal Vagas

Grupo/ 
Padrão

Venc.  

(R$) 
Taxa de 
Insc. (R$)

Exigências complementares no 
ato da posse 

Lixeiro 40 04 NB-01 798,00 30,00 - 
Servente Geral 40 10 NB-01 798,00 30,00 - 
 
1.2.2 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (mínimo 4ª série)   

Nomenclatura C/H 
semanal Vagas

Grupo/ 
Padrão

Venc. 

(R$) 
Taxa de 
Insc. (R$)

Exigências complementares no 
ato da posse 

Coveiro 40 01 NB-03 916,00 30,00 - 
Leiturista 40 02 NB-02 801,00 30,00 - 
Motorista 40 03 NB-05 1.083,00 30,00 CNH categoria “D” ou superior 
Operador de Estação de 
Tratamento de Água e Efluentes 

40 03 NB-03 916,00 30,00 - 

Operador de Máquina de 
Terraplanagem 

40 01 NB-06 1.223,00 30,00 CNH categoria “C” ou superior 

Operador de Poço de 
Abastecimento de Água 

40 03 NB-03 916,00 30,00 - 

 
1.2.3 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

Nomenclatura C/H 
semanal Vagas

Grupo/ 
Padrão

Venc.  

(R$) 
Taxa de 
Insc. (R$)

Exigências complementares no 
ato da posse 

Auxiliar de Farmácia 40 01 SAU-08 961,00 40,00 - 
Auxiliar Odontológico 40 01 SAU-08 961,00 40,00 Registro no CRO 
Fiscal de Tributos 40 02 NM-01A 831,00 40,00 - 
Fiscal Sanitário 40 01 SAU-05 854,00 40,00 - 
Recepcionista 40 03 SAU-07 812,00 40,00 - 
 
1.2.4 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

Nomenclatura C/H 
semanal Vagas

Grupo/ 
Padrão

Venc.  

(R$) 
Taxa de 
Insc. (R$)

Exigências complementares 
no ato da posse 

Secretário Escolar 40 01 NM-02 932,00 40,00 - 
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Técnico de Imobilização de 

Gesso 
40 01 SAU-10 1.197,00 40,00 Curso Técnico Específico 

Técnico de Informática 40 01 SAU-09 932,00 40,00 Curso Técnico em Informática 
 
1.2.5 NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 

Nomenclatura C/H 
semanal Vagas

Grupo/ 
Padrão

Venc. 

(R$) 
Taxa de 
Insc. (R$)

Exigências complementares no 
ato da posse 

Administrador 30 01 SAU-13 2.396,00 60,00 Nível Superior Completo 
Assistente Social 30 01 NSS-02 2.396,00 60,00 Registro no CRESS 
Cirurgião Dentista 20 01 SAU-14 2.893,00 70,00 Registro no CRO 

Educador Social 30 01 NSS-01 1.907,00 50,00 

Pedagogia com Licenciatura em 
Artes, Ciências Sociais, Filosofia, 

Letras, História ou Educação 
Física 

Médico Cardiologista 20 01 SAU-14 2.893,00 70,00 
Registro no CRM e especialidade 

na área  
Médico Clínico Geral  20 02 SAU-14 2.893,00 70,00 Registro no CRM  
Médico Plantonista em Cirurgias 
Ginecológico-Obstétrica 

12 01 
SAU-
14A 

4.815,00 70,00 
Registro no CRM e especialidade 

na área 

Médico Pediatra 20 01 SAU-14 2.893,00 70,00 
Registro no CRM e especialidade 

na área 
Médico Plantonista - Urgência / 
Emergência 

12 10 
SAU-
14A 

4.815,00 70,00 Registro no CRM 

Médico Programa Saúde da 
Família - PSF 

40 02 SAU-16 5.743,00 70,00 Registro no CRM 

Médico Psiquiatra 20 01 SAU-14 2.893,00 70,00 
Registro no CRM e especialidade 
na área 

Professor Assistente 27 02 
PA-27 
HRS 

941,00 50,00 

Curso Normal em Nível Superior 
ou Licenciatura de Graduação 
Plena em Pedagogia, contendo 
no currículo, metodologia e 
prática de ensino de 1.º Grau, 
com no mínimo 300 (trezentas) 
h/a de estudo dessas disciplinas, 
para a docência no Ensino 
Fundamental e Infantil. 

Professor de Educação Básica II 
- Artes 

24 02 
PEB-II 

24 HRS
997,00 50,00 

Licenciatura de Graduação Plena 
com Habilitação Específica em 
área própria ou Formação 
Superior em área correspondente 
e complementação nos termos da 
legislação vigente. 

Professor de Educação Básica II 
- Ciências 

24 01 
PEB-II 

24 HRS
997,00 50,00 

Licenciatura de Graduação Plena 
com Habilitação Específica em 
área própria ou Formação 
Superior em área correspondente 
e complementação nos termos da 
legislação vigente. 

Professor de Educação Básica II 
- Geografia 

24 01 
PEB-II 

24 HRS
997,00 50,00 

Licenciatura de Graduação Plena 
com Habilitação Específica em 
área própria ou Formação 
Superior em área correspondente 
e complementação nos termos da 
legislação vigente. 

Professor de Educação Básica II 
- História 

24 01 
PEB-II 

24 HRS
997,00 50,00 

Licenciatura de Graduação Plena 
com Habilitação Específica em 
área própria ou Formação 
Superior em área correspondente 
e complementação nos termos da 
legislação vigente. 

Professor de Educação Básica II 
- Matemática 

24 01 
PEB-II 

24 HRS
997,00 50,00 

Licenciatura de Graduação Plena 
com Habilitação Específica em 
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área própria ou Formação 
Superior em área correspondente 
e complementação nos termos da 
legislação vigente. 

Professor de Educação Básica II 
- Português 

24 01 
PEB-II 

24 HRS
997,00 50,00 

Licenciatura de Graduação Plena 
com Habilitação Específica em 
área própria ou Formação 
Superior em área correspondente 
e complementação nos termos da 
legislação vigente. 

Professor de Educação Infantil 24 02 
PEI-24 
HRS 

997,00 50,00 

Curso Normal em Nível Superior 
ou Licenciatura de Graduação 
Plena em Pedagogia, contendo 
no currículo, metodologia e 
prática de ensino de 1.º Grau, 
com no mínimo 300 (trezentas) 
h/a de estudo dessas disciplinas.

Professor Educação Especial 30 04 
PEE-30 

HRS 
1.227,00 50,00 

Curso Normal em Nível Superior 
ou Licenciatura de Graduação 
Plena em Pedagogia, contendo 
no currículo, metodologia e 
prática de ensino de 1.º Grau, 
com no mínimo 300 (trezentas) 
h/a de estudo dessas disciplinas 
com Especialização em Educação 
Especial ou Formação Superior 
em área correspondente 

 
1.3     - As atribuições dos cargos são as constantes do anexo I do presente edital. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br no período de 19 a 27 de 

maio de 2012, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
a) Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se 

inscrever. 
b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, escolha o cargo, preencha todos os campos 

corretamente, clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO e posteriormente visualizará a Declaração e 
Termo de Aceitação, em seguida clique em CONCORDO/GERAR BOLETO para gerar o boleto para 
pagamento da taxa de inscrição;  

c) Na sequência imprima o Boleto Bancário e recolha o valor correspondente em qualquer banco. Não 
serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por 
agendamento. 

d) A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, 
sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato. 

e) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das 
inscrições, entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e 
respeitando-se para tanto o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, 
sob pena de não ser processada e recebida. 

f) Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu 
CONSULTE, em seguida, selecione o Concurso correspondente à inscrição desejada, após isso 
clique em imprimir comprovante de inscrição; 

g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Portadores de Necessidades Especiais deverão 
encaminhar via sedex o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como pedido de 
condição especial para a prova, caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia 
reprográfica autenticada, para CONSESP, sita a Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-
000 – Dracena – SP, acompanhado do respectivo Laudo Médico e explicitação do CID. 

 
2.1.1  - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 

 
2.1.2  - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 

 
2.1.3  - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição 

efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com a CONSESP (18) 3822-6464, para verificar o ocorrido. 
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2.1.4  - A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não 
efetivação da mesma. 
 

2.1.5  - Os candidatos poderão inscrever-se para até dois cargos, desde que haja compatibilidade de horário de 
provas, conforme dispõe o presente Edital, devendo para tanto proceder duas inscrições. 
 

2.2     - São condições para inscrição: 
 

2.2.1  - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 
 

2.2.2  - Ter até a data da posse idade mínima de 18 anos; gozar de boa saúde física e mental; estar no gozo dos 
direitos políticos e civis e, se do sexo masculino, estar quite com o serviço militar. 
 

2.2.3  - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação deverá comprovar que preenche todos os requisitos 
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga. 
 

2.2.4  - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 
 

2.2.5  - Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquina de Terraplanagem, possuir habilitação na categoria 
“C” ou superior. Serão condicionadas até a data das provas práticas eventuais inscrições cujas categorias 
sejam inferiores às exigidas, ou o prazo de validade estiver vencido na data da inscrição. O Candidato deve 
estar ciente que somente será autorizado a se submeter à prova prática se portar a carteira de 
habilitação original na categoria exigida, com validade na data da realização das mesmas, de conformidade 
com C.T.B. – Código de Trânsito Brasileiro, nenhum condutor poderá dirigir na via pública sem portar seu 
respectivo documento de habilitação na via original e da classe correspondente ao veículo dirigido.  
 

2.2.6 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado. 
 

2.2.7 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela 
própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo. 
 

2.3     - Se aprovado e nomeado o candidato, por ocasião da posse ou contratação deverá apresentar, além dos 
documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas 
últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, C.P.F., Prova de 
Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos 3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado, 
exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e demais necessários que lhe 
forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 

 

3. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE 
 
3.1      - Para as pessoas PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do 

artigo 37 da Constituição Federal e pela 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. 
 

3.1.1   - Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º 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 para cada cargo, 
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso. 

 
3.1.1.1- Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará 

formada 01(uma) vaga para o PNE. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada 
à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o 
cargo ou função. 
 

3.1.2   - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos demais 
concursados, com estrita observância da ordem classificatória.   

 
3.1.3   - Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 

Federal Nº 3.298/99. 
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3.1.4   - As pessoas PNE, 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 artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições. 
 

3.1.5   - O candidato deverá encaminhar via sedex para a  CONSESP, sita a Rua Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 
17900-000 - Dracena - SP, postando até o último dia de inscrição, na via original ou cópia reprográfica 
autenticada: 

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. 

b) Indicar o município para o qual se inscreveu 
c) Solicitação de prova especial, se necessário. 
d) A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de qualquer providência. 

 
3.1.6   - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não encaminharem dentro 

do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
 

3.1.7   - 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, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão 
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
 

3.1.8   - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados como 
não PNE e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 

 
3.1.9   - O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá 

impetrar recurso em favor de sua situação. 
 

3.1.10 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 

 
3.1.11 - Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial 

ou credenciado pela 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 
PNE o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo 
constar apenas na lista de classificação geral. 

 
3.1.12 - Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, esta não poderá ser arguida para justificar 

a concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 

4.   DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 
 
4.1     - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos para os cargos: Professor Assistente, 

Professor de Educação Básica II - Artes, Professor de Educação Básica II - Ciências, Professor de 
Educação Básica II - Geografia, Professor de Educação Básica II - História, Professor de Educação 
Básica II - Matemática, Professor de Educação Básica II - Português, Professor de Educação Infantil e 
Professor Educação Especial e exclusivamente de provas para os demais cargos. 
 

4.1.1  - A duração da prova será de 3h (três horas), já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas. 
 

4.1.2  - O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de 
caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:  
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
 

4.1.2.1- Os candidatos ao cargo de Operador de Máquina de Terraplanagem deverão portar e apresentar, por 
ocasião da prova prática, sua Carteira de Habilitação, sem restrições na categoria exigida pelo Edital e dentro 
do prazo de validade. 
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4.1.3  - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 

escolha, na forma estabelecida no presente Edital. 
 

4.1.4  - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
 

4.1.5 - A prova prática objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato de forma teórica e por 
meio de demonstração prática das atividades inerentes ao cargo ou função, respeitando-se o conteúdo 
programático descrito no presente Edital.  
 

4.1.6  -   Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização aparelhos 
eletrônicos, agenda eletrônica, bip, mp3/4/5/7/9/10/11, I-pod, I-phone, gravador, notebook, pager, palmtop, 
receptor, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman, protetores auriculares e/ou qualquer 
material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos “celulares” 
deverão ser desligados e deixados sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova. 
  

4.1.7  -   Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado 
pela Coordenação do Concurso. 
 

4.1.8  -   O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 hora do horário previsto para o 
início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões 
e respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, 
que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 
 

4.1.9  - Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o lacre do 
envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando todos as 
tiverem concluído. 

 

5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 
 
NÍVEL ALFABETIZADO 
LIXEIRO 
SERVENTE GERAL 

Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais
20 20 10 

 
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (mínimo 4ª série)   
COVEIRO 

Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais
20 20 10 

 
LEITURISTA 
MOTORISTA 
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES 
OPERADOR DE POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais

15 13 12 10 
 
OPERADOR DE MÁQUINA DE TERRAPLANAGEM 
Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais Prática

15 13 12 10 SIM 
 
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
AUXILIAR DE FARMÁCIA 
AUXILIAR ODONTOLÓGICO 
FISCAL DE TRIBUTOS 
FISCAL SANITÁRIO 
RECEPCIONISTA 
Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais

15 13 12 10 
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NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO DE GESSO 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 
Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais

15 13 12 10 
 

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
ADMINISTRADOR 
ASSISTENTE SOCIAL 
CIRURGIÃO DENTISTA 
EDUCADOR SOCIAL 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Básicos 

de Informática 
20 10 10 10 

 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
MÉDICO CLÍNICO GERAL  
MÉDICO PLANTONISTA EM CIRURGIAS GINECOLÓGICO-OBSTÉTRICA 
MÉDICO PEDIATRA 
MÉDICO PLANTONISTA - URGÊNCIA / EMERGÊNCIA 
MÉDICO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 
MÉDICO PSIQUIATRA 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Saúde Pública
20 15 15 

 
PROFESSOR ASSISTENTE 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Educacionais

20 10 10 10 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTES 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTÓRIA 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA 
PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa 
Conhecimentos Básicos 

de Informática 
Conhecimentos Educacionais 

20 10 10 10 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PORTUGUÊS 

Conhecimentos Específicos  Conhecimentos Básicos de Informática Conhecimentos Educacionais
30 10 10 

 
5.1     - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média. 
 

6.   DOS TÍTULOS 
 
6.1   - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos para os cargos: Professor Assistente, 

Professor de Educação Básica II - Artes, Professor de Educação Básica II - Ciências, Professor de 
Educação Básica II - Geografia, Professor de Educação Básica II - História, Professor de Educação 
Básica II - Matemática, Professor de Educação Básica II - Português, Professor de Educação Infantil e 
Professor Educação Especial e exclusivamente de provas para os demais cargos. 
 
Serão considerados os seguintes Títulos: 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 
Doutorado 20 (vinte) pontos - máximo um título 
Mestrado 15 (quinze) pontos - máximo um título 
Pós-Graduação latu sensu 10 (dez) pontos - máximo um título 
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6.1.1 - O candidato que se inscrever para mais de um cargo deverá entregar os títulos em envelopes separados, não 
sendo considerados em hipótese alguma os títulos apresentados para cargo diferente daquele descrito no 
envelope. 
 

6.2     - Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo assinatura e 
identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a conclusão do curso. 
 

6.3     - A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “20 (vinte) pontos”. 
 

6.4     - Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para classificação final. 
 

6.5     - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”. 
 

6.6     - Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o encerramento das 
mesmas, em salas especialmente designadas, CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA de eventuais 
títulos que possuam, conforme item 6.1 do presente Edital. Não serão considerados os títulos apresentados, 
por qualquer forma, fora do dia e horário acima determinados e estes deverão ser apresentados e entregues 
em envelope identificado com nome, cargo e número de inscrição do candidato, conforme modelo 
abaixo, que após conferência será fechado, emitindo-se comprovante de recebimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7     - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. 
 

6.7.1  - Somente serão considerados os títulos comprovados através de cópias reprográficas devidamente 
autenticadas em cartório. 
 

6.8     - Não haverá segunda chamada para entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do 
candidato que não os apresentou no dia e horário determinados. 
 

6.9     - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados se o 
candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 
 

6.10    - Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 365 dias corridos, contado da data da 
divulgação oficial do resultado final do Concurso. 
 

6.11  - Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito. Quando 
o título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação deverá ser apresentada, sob pena de 
ser considerado pré-requisito e não título. 

 

7.   DAS NORMAS 
 

7.1     - LOCAL – DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 17 de junho de 2012, nos horários descritos 
abaixo, em locais a serem divulgados através de Edital próprio que será afixado no local de costume da 
Prefeitura, através de jornal com circulação no município e através do site www.consesp.com.br, com 
antecedência mínima de 3 (três) dias. As provas práticas serão realizadas na mesma data em locais e horários 
a serem informados durante a realização das provas escritas. A critério da CONSESP e da Prefeitura Municipal 
de Itirapina - SP, as provas práticas poderão ser remarcadas para outra data, caso o número de candidatos 
ultrapasse o máximo de provas compatíveis. 

 

8h 14h 
Administrador   Coveiro 
Assistente Social  Educador Social 
Auxiliar de Farmácia  Fiscal de Tributos 
Auxiliar Odontológico  Lixeiro 
Cirurgião Dentista  Médico Plantonista - Urgência / Emergência 
Fiscal Sanitário  Médico Programa Saúde da Família - PSF 

Leiturista  
Operador de Estação de Tratamento de Água e 
Efluentes 
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Médico Cardiologista  Professor Assistente 
Médico Clínico Geral  Professor de Educação Básica II - Ciências 
Médico Plantonista em Cirurgias Ginecológico-
Obstétrica 

 Professor de Educação Básica II - Geografia 

Médico Pediatra  Professor Educação Especial 
Médico Psiquiatra  Secretário Escolar 
Motorista   
Operador de Máquina de Terraplanagem   
Operador de Poço de Abastecimento de Água   
Professor de Educação Básica II - Artes   
Professor de Educação Básica II - História   
Professor de Educação Básica II - Matemática   
Professor de Educação Básica II - Português   
Professor de Educação Infantil   
Recepcionista   
Servente Geral   
Técnico de Imobilização de Gesso   
Técnico de Informática   

 
7.1.1 -  Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CONSESP e a 

Prefeitura poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma 
data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e através do site 
www.consesp.com.br. 
 

7.2     - Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o cartão de 
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim apenas informativo. 
 

7.3     - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se ao Coordenador do 
Concurso Público designado pela CONSESP e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante 
das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas 
saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da provas. 
 

7.4   - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
 

7.5   - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e os candidatos 
deverão comparecer, no mínimo 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, após o que 
os portões serão fechados não sendo permitido  a entrada de candidatos retardatários.  
 

7.6  - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso da Prefeitura, 
devendo ainda manter atualizado seu endereço. 

 

8.  DAS MATÉRIAS 
 
8.1     - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as seguintes:  

 
NÍVEL ALFABETIZADO 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de textos; Alfabeto; Formas comuns de tratamento; Plural e 
Singular; Aumentativo e Diminutivo; Feminino e Masculino; Ortografia; Tipos de frases: afirmativa, negativa, 
interrogativa e exclamativa; Substantivo; Adjetivo; Sinônimos e Antônimos; Significado das palavras; Letras 
maiúsculas/minúsculas. 
Matemática: As quatro operações; Noções de dúzia; Unidade, Dezena, Centena e Milhar; Arroba; problemas 
sobre peso, tempo, medidas de massa e área.  
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades 
Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências 
Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque 
Editora Abril – última edição; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
 
LIXEIRO: a prova escrita versará apenas sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. 
 
SERVENTE GERAL: a prova escrita versará apenas sobre Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Gerais. 
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NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (mínimo 4ª série)   
Língua Portuguesa: Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; 
Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa 
– Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação 
Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação 
de Textos.  
Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre 
as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, 
dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, 
capacidade e tempo – transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional 
– Real; Perímetro e área de quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades 
Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências 
Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque 
Editora Abril – última edição; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
Conhecimentos Específicos:  
COVEIRO: a prova escrita versará apenas sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. 
 
LEITURISTA: Sistemas de água e esgoto: princípios básicos; Identificação e uso de ferramentas para 
hidráulica, eletricidade e mecânica; Redes Hidráulicas, componentes, inspeção, manutenção e reparos; 
Bombas Hidráulicas; Inspeção, fiscalização e tarifação; Conhecimento da capacidade de hidrômetros; 
Identificação de problemas técnicos e mecânicos com hidrômetros; aferição de hidrômetros; Tipos de 
tubulação; Tipos de conexão; Materiais utilizados; Equipamentos utilizados; Válvulas; Registros; Tipos de 
bombas d’água; Funções do Leiturista; Problemas técnicos e mecânicos dos hidrômetros; A aferição; A vazão.  
 
MOTORISTA: Legislação e Regras de Circulação: 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.  
 
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES: Tipos de tubulação; Tipos de 
conexão; Materiais utilizados; Equipamentos utilizados; Ligações de água; Ligações de esgoto; Válvulas; 
Registros; Hidrômetros; Tipos de Poços e Bombas d’água; Noções de motor de bombas; Segurança dos 
equipamentos. Características da água; Origens; O tratamento: cloro e flúor; Objetivos do tratamento da água; 
O abastecimento. Conhecimentos sobre montagem, instalação e conservação de sistemas de tubulações; 
Conhecimento sobre a montagem, recuperação, limpeza e lubrificação de máquinas e motores em geral; Teste 
de canalizações; Posicionamento e fixação de tubos; Elaboração de orçamento de serviços e materiais; 
Procedimentos de lançamentos de dados, elaboração de relatórios diários de inspeção de leituras; Noções de 
trato diário com consumidores; Conhecimento de novas tecnologias relacionadas aos hidrômetros; Noções de 
elaboração e redação de memorandos internos, ofícios; Conhecimento de: dosadores de produtos químicos; 
Identificação e operação dos diversos dosadores.  
 
OPERADOR DE MÁQUINA DE TERRAPLANAGEM: Legislação e Regras de Circulação: 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. PRÁTICA 
DE OPERAÇÃO VEICULAR: Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os 
instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular de máquinas leves e 
pesadas motorizadas e não motorizadas. 
 
OPERADOR DE POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: Características da água; Origens; O tratamento: 
cloro e flúor; Objetivos do tratamento da água; O abastecimento. Conhecimentos sobre montagem, instalação e 
conservação de sistemas de tubulações; Conhecimento sobre a montagem, recuperação, limpeza e 
lubrificação de máquinas e motores em geral; Teste de canalizações; Posicionamento e fixação de tubos; 
Elaboração de orçamento de serviços e materiais; Procedimentos de lançamentos de dados, elaboração de 
relatórios diários de inspeção de leituras; Noções de trato diário com consumidores; Conhecimento de novas 
tecnologias relacionadas aos hidrômetros; Noções de elaboração e redação de memorandos internos, ofícios; 
Conhecimento de: dosadores de produtos químicos; Identificação e operação dos diversos dosadores. 
 
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
Língua Portuguesa: Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e Flexão 
das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, 
pronome, numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência 
Nominal; Regência Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos 



 
 
 
 
 
 
 

11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA 
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46 

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115 
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.  
Matemática: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões 
(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras 
de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; 
Fração Algébrica; Geometria Plana.  
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; História e 
Geografia do Brasil Atualidades Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – 
Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, 
televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos 
Sociais e Meio Ambiente.   
Conhecimentos Específicos:  
AUXILIAR DE FARMÁCIA: Noções de hierarquia; Normas de conduta; Leitura de receitas; Higiene e 
Segurança no trabalho; Ética e trabalho; Trabalho em Equipe; Qualidade na prestação de serviço; Relações 
interpessoais e atendimento ao público; Noções de organização e funcionamento de farmácia. Almoxarifado: 
controle de entrada e saída de medicamentos. Cuidados a serem observados na estocagem. Dispensação de 
medicamentos. Reconhecimento e localização dos medicamentos. Interpretação de guias dos medicamentos. 
Noções de farmacologia. Noções de classificação de medicamentos quanto à classe terapêutica; Conceitos de 
medicamento, remédio, genérico, similar; Noções de farmacotécnica. Conceitos de fórmulas farmacêuticas. 
Técnicas de manipulação de medicamentos alopáticos, fitoterápicos. Vidraria utilizada em laboratório de 
manipulação: reconhecimento, manuseio e lavagem. Manuseio de substâncias tóxicas e cáusticas. Pesos e 
medidas: conhecimento das unidades de massa e de volume. Balanças usadas na farmácia. Mudanças de 
estado físico dos corpos. Misturas homogêneas e heterogêneas: processos de separação. Processo de 
esterilização. Fórmula e nomenclatura de óxidos e ácidos. Descarte do lixo farmacêutico. Resoluções ANVISA 
para a área farmacêutica. Noções de saúde pública. Preparação de fórmulas. Noções de higiene e segurança. 
Portaria 344/98 – SVS/MS (12/05/1998). Noções de Anatomia e Fisiologia Humana.  
 
AUXILIAR ODONTOLÓGICO: Noções básicas da função; Procedimentos; Instrumental dentário; Esterilização; 
Formas de esterilização; Higiene – asseio; Funções do Auxiliar de Consultório Dentário; Instrumentais 
Odontológicos: características e finalidades de uso; Primeiros Socorros; Materiais Dentários: características, 
formas de apresentação, finalidades, técnicas de manipulação e métodos de uso; Equipamentos 
Odontológicos: características e finalidades; Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º a 17 da Constituição 
Federal); Lei 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde; Lei 8142/90 – Controle Social; Norma Operacional Básica – 
NOB SUS 01/96; Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS SUS 2002; Pacto pela Saúde 2006 – 
Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais; Conhecimentos Básicos em Word for Windows e Excel – 
Uso do correio eletrônico e Internet. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS: 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. 
 
FISCAL SANITÁRIO: Código Sanitário Estadual; Regulamentação Básica da Inspeção e Sistemas de 
Qualidade de Alimentos; Noções de abrangência da inspeção, classificação, funcionamento e higiene dos 
estabelecimentos; Noções de microbiologia; Ciência e tecnologia de alimentos; Boas Práticas de Fabricação 
(BPF); Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO); Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 
(APPCC); Noções de biologia, anatomia, fisiologia e patologias dos animais de abate (Bovinos, Suínos, Ovinos, 
Caprinos, Aves, Pescados, etc.); Noções sobre sistemas de criação de animais de abate; Noções de 
instalações e equipamentos.  
 
RECEPCIONISTA: Técnicas de Comunicação; Uso do Fax; Qualidade no atendimento ao público; Formas de 
atendimento ao público e ao telefone; Assiduidade; Disciplina na execução dos trabalhos; Relações Humanas 
no trabalho; Noções de Protocolo; O Arquivo e as Técnicas de Arquivamento; Classificação da 
Correspondência; Serviço Postal; Utilização da copiadora; Telefones úteis e de emergência; Telefonia fixa e 
móvel; Conhecimentos de pagers, intercomunicadores, rádios e sistemas de auto-falantes; Livro de registro de 
correspondência; Transferência de chamadas telefônicas em PABX; Uso do correio de voz; Imagem 
profissional; Sigilo profissional; Tarifação telefônica; Formas de Tratamento; Conhecimentos Básicos em Word 
for Windows e Excel – Uso do Correio Eletrônico e da Internet. 
 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros 
Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O 
Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação 
gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: 
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Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e 
Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – 
Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos 
Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – 
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA 
CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão 
Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação 
de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e 
imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três 
simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de 
expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; 
PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; 
Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, 
co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação 
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema 
de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades 
Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências 
Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque 
Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
Conhecimentos Específicos:  
SECRETÁRIO ESCOLAR: Escrituração Escolar: Matrícula; Frequência; Histórico Escolar; Expedição de: 
Diplomas, Certificados de Conclusão de Séries e de Cursos; Preparação de Documentos para Registro no 
MEC; Preparar e Afixar: Quadros e Horário de Aula, Controle do Cumprimento de Carga Horária Anual e Termo 
de Visita; Manter Registros: Processo de Avaliação e Promoção, Dados Estatísticos e Informações 
Educacionais; Relatórios, Comunicados, Editais, atas e ofícios; Transferência; Adaptação; 
Intercomplementaridade; Grades Curriculares; Lei 9394/96.  Administração Geral: Receber e Expedir 
Correspondência, Processos e Papéis em Geral; Registro e Controle de Frequência Pessoal Docente e 
Administrativo; Escala de Férias; Folha de Pagamento; Inventário da Escola; uso de correio eletrônico; Word 
for Windows – Conhecimentos Básicos. 
 
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO DE GESSO: Tipos de imobilização; Material utilizado; Posições; Instrumental; 
Noções de Anatomia.  
 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA: Instalação, utilização e manutenção de hardwares e softwares; conhecimentos 
e domínio do uso de ferramentas de softwares para microcomputadores e aplicativos para elaboração de 
textos, planilhas eletrônicas e banco de dados; conhecimentos de instalação e manutenção de redes de 
computadores; conhecimentos de proteção e segurança de sistemas; sistemas operacionais; Internet e 
Intranet. 
 
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros 
Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O 
Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação 
gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras 
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: 
Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e 
Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – 
Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos 
Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – 
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA 
CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão 
Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades 
Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências 
Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque 
Editora Abril – última; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); 
Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio 
eletrônico (Outlook). 
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Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação 
de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: 
resolução – problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e 
imagem; Função do 1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três 
simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de 
expressão algébrica; Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; 
PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; 
Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, 
co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação 
com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema 
de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  
Conhecimentos Educacionais: Constituição da República Federativa do Brasil - 1988: Capítulo III - Seção I - 
Da Educação - Artigos 205 a 214; Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Lei nº 
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Título I - Das Disposições Preliminares; Título II - Dos Direitos 
Fundamentais - Capítulos I a V, Título III - Da Prevenção; Livro II (Parte Especial) Título I ao Título V. 
Conhecimentos Gerais Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República 
Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde; Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças; Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em 
Saúde; Indicadores de nível de saúde da população; Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde; 
Doenças de notificação compulsória; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina 
Geral; Saúde Pública; Medicina Social e Preventiva; Código de Processo Ético.  
Conhecimentos Específicos:  
ADMINISTRADOR: SUS; Municipalização da Saúde; Programas de Saúde; Lei nº 8080/1990; Segurança, 
Higiene e Medicina do Trabalho; Atividades insalubres ou perigosas; Proteção contra incêndios; Exame 
Médico; Equipamento de proteção individual; CIPA; Administração de Recursos Humanos: Recrutamento e 
seleção; Treinamento; Política de promoções; Funções, papéis e responsabilidade; Desenho organizacional; 
Autoridade e responsabilidade; Delegação e descentralização; Departamentalização; Desenho de cargos e 
salários; Planejamento; Padrões de Análise da Administração; Direito Administrativo: Autarquia; Bens 
públicos; Atos Administrativos; O princípio da licitação; Almoxarifado: Controle Integral; Estoque; Controle dos 
estoques; Avaliação dos estoques; Funções principais no controle dos estoques. 
 
ASSISTENTE SOCIAL: Sugestões Bibliográficas: IAMAMOTO, Marilda Villela/ CARVALHO, Raul de - 
Relações Sociais e Serviço Social no Brasil; NETO, José Paulo - Capitalismo Monopolista e Serviço 
Social. Ed. Cortez; IAMAMOTO, Marilda Villela - Serviço Social na Contemporaneidade: Trabalho e 
Formação Profissional; MAGALHÃES, Selma Marques - Avaliação e Linguagem: Relatórios, Laudos e 
Pareceres; ACOSTA, Ana Rojas/ VITALE, Maria Amália Faller - Família: Redes, Laços e Políticas Públicas; 
IAMAMOTO, Marilda Villela - Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche; VASCONCELOS, Ana Maria de - 
Prática do Serviço Social: Cotidiano, Formação e Alternativas na Área da Saúde; BRAGA, Lea/ CABRAL, 
Maria do Socorro Reis - Serviço Social na Previdência; PEREIRA, Potyara - Política Social temas e 
questões; GUERRA, Iolanda D. – Instrumentalidade do Serviço Social – 6ª edição; BARROSO, Maria Lúcia 
– Ética: Fundamentos sócio-históricos; BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho – Economia Solidária como 
Política Pública, uma tendência de geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil; COUTO, 
Berenice Rojas – Direito Social e Assistência Social na sociedade brasileira: uma equação possível?; 
BISNETO, José Augusto – Serviço Social e Saúde Mental, uma análise institucional da prática; PONTES, 
Reinaldo Nobre – Mediação e Serviço Social; PEIXOTO, Clarice Ehlers/CLAVAIROLLE, Francoise – 
Envelhecimento, políticas sociais e novas tecnologias, Rio de Janeiro: editora FGV, 2005; Lei nº 8.069 de 
13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Comentários Jurídicos e Sociais, 10ª 
edição, atualizado por Munir Cury, Malheiros Editores Ltda.; Lei nº 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência 
Social; NOB / SUAS; NOB-RH / SUAS; Lei nº 7.853 – Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora de 
deficiência; Código de Ética Profissional; Lei nº 8.662/93 – Regulamenta a Profissão de Assistente 
Social; Constituição Federal (Os Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, Da 
Previdência Social, Da Assistência Social, Da Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, do 
Adolescente e do Idoso); Lei nº 9.394 de 20/07/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Lei nº 10.741 
de 01/10/2003 – Estatuto do Idoso; Decreto nº 6.214 de 26/09/2007 – Regulamenta o Benefício da 
Prestação Continuada; Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes; Lei nº 8.080 de 
19/09/1990 – Lei Orgânica da saúde; NOB/SUS; Revista Serviço Social e Sociedade nº 56 – Assistência 
Social e Sociedade Civil, Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 57 – Temas Contemporâneos, Ed. 
Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 63 – O enfrentamento da pobreza em questão, Ed. Cortez; 
Revista Serviço Social e Sociedade nº 71 – Especial Família, Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade 
nº 86 – Espaço Público e Direitos Sociais, Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 93 – Trabalho e 
Trabalhadores, Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 95 – Especial “Serviço Social: Memória e 
História”, Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 96 – Memória do Serviço Social. Políticas Públicas, 
Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 97 – Serviço Social, História e Trabalho, Ed. Cortez; Revista 
Serviço Social e Sociedade nº 98 – Mundialização do Capital e Serviço Social, Ed. Cortez; Revista Serviço 
Social e Sociedade nº 99, Direitos, Ética e Serviço Social, Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 
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100 – O congresso da Virada e os 30 anos da Revista, Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 101 – 
Fundamentos críticos para o exercício profissional, Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 102 – 
Serviço Social e Saúde: múltiplas dimensões, Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 103 – 
Formação e exercício profissional, Ed. Cortez; Serviço Social & Sociedade – Crise Social – Trabalho e 
Mediações Profissionais, Editora Cortez: Outubro/Dezembro, nº 104 (especial); Revista Serviço Social e 
Sociedade nº 105 – Direitos Sociais e política pública, Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 106 – 
Educação, trabalho e sociabilidade, Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 107 – Condições de 
Trabalho/Saúde, Ed. Cortez; Revista Serviço Social e Sociedade nº 108 (Especial) – Serviço Social no Mundo, 
Ed. Cortez. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA: Odontopediatria; Dentística; Cirurgia e Traumatologia; Odonto Social e Preventiva; 
Ortodontia; Preventiva; Farmacologia; Periodontia; Endodontia; Prótese; Radiologia; Semiologia; Saúde 
Coletiva; Atualidades sobre Saúde Pública; Atualidades sobre Odontologia Geral; Atualidades sobre 
intervenção odontológica à gestante e ao idoso. 
 
EDUCADOR SOCIAL: Constituição Federal: Artigos 5º a 11 – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Artigos 
193 a 195 – Da Ordem Social, Artigos 196 a 200 – Da Saúde, Artigos 203 e 204 – Da Assistência Social, 
Artigos 205 a 214 – Da Educação, da Cultura e do Desporto; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei 
Orgânica da Assistência Social – Lei n.º 8.742 de 07/12/93; NOB-SUAS; LDB (Lei de Diretrizes e Bases); 
Conselhos Municipais; Noções do SUS (Sistema Único de Saúde). O compromisso social e ético do professor; 
As concepções de infância, de família e de sociedade: o processo de socialização; As tendências pedagógicas 
no Brasil e a didática; O caráter educativo e intelectual pelo aluno; Currículo e Projeto Político-pedagógico; O 
Planejamento Pedagógico numa perspectiva de transformação social; Construtivismo; A avaliação e 
aprendizagem; As teorias da educação e o problema da marginalidade; Transdisciplinaridade: por uma 
racionalidade transversal; Violência e Educação; Sociedade do conhecimento enquanto sociedade aprendente; 
Referências Bibliográficas: Jussara Hoffmann: Avaliação - Mito e Desafio, Editora Mediação; Cláudia Davis 
e outros: Psicologia na Educação; Maria Tereza Nidelcoff: Uma Escola para o Povo; Romeu Kazumi 
Sassaki: Inclusão (Construindo uma Sociedade para todos), Rio de Janeiro/RJ: Editora W.V.A.; Maria da 
Graça Azenha: Construtivismo de Piaget a Emília Ferreiro, Editora Ática; Elisabeth Polity: Aprendendo a 
Aprender, Editora Saraiva; Celso dos Santos Vasconcelos: Planejamento, Projeto de Ensino-Aprendizagem 
e Projeto Político-Pedagógico; L. S. Vygotsky: A Formação Social da Mente, São Paulo/SP: Editora Martins 
Fontes; Jean Piaget: Seis Estudos de Psicologia; Hugo Assmann: Reencantar a Educação rumo à 
sociedade aprendente, Editora Vozes; Octávio Ianni: A Sociedade Global, Rio de Janeiro/RJ:Distribuidora de 
serviços de Imprensa S.A.; Antonia Osina Lopes e outros: Repensando a Didática, Papirus editora; Philippe 
Perrenoud: Novas Competências para Ensinar, Porto Alegre/RS: Artmed; César Coll e outros: O 
Construtivismo na sala de aula, Editora Ática; Ângelo Dalmás: Planejamento Participativo na Escola, 
Editora Vozes 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA: Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho 
cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, 
ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. 
Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, 
tratamento e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. Diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico 
e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e 
tratamento. Distúrbios de condução. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. 
Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e 
aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares.  
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL: 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. 
 
MÉDICO PLANTONISTA EM CIRURGIAS GINECOLÓGICO-OBSTÉTRICA: Anatomia dos órgãos genitais 
femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho 
genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade Fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e 
complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente transmissíveis. Citogenética. 
Disminorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos Inflamatórios dos genitais femininos. 
Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da 
adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. 
Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos 
ovários e trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias Ginecológicas. 
Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias estados 
hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. 
Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. 
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Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia do 
ciclo gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. 
Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade 
Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos 
mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. 
Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez prolongada. 
Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de parto. 
Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médico-
legais em toco-ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal. Distocias do trajeto e 
desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias 
obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de membranas. Prolapso 
do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica. 
 
MÉDICO PEDIATRA: Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Crescimento e 
Desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor. Imunizações: 
ativa e passiva. Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do 
lactente e da criança: Distúrbios cardio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, 
Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas 
superiores, bronquite, bronquiolite, estado de mal asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias 
agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, 
neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho 
urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome 
hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica, Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas. 
Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias 
biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. 
Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção Hospitalar. 
Meningoencegalires virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses 
respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. 
Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado. 
 
MÉDICO PLANTONISTA - URGÊNCIA / EMERGÊNCIA: Urgências Clínicas no paciente adulto: sofrimento 
respiratório agudo, doenças cardio circulatórias, doenças metabólicas, intoxicações exógenas, síndromes 
convulsivas, acidente vascular encefálico; Urgências Clínicas na criança: quadros respiratórios agudos e 
intoxicações exógenas, síndromes convulsivas, doenças cardíacas; Urgências Traumáticas no paciente adulto 
e na criança: atendimento inicial do paciente politraumatizado, trauma raqui-medular, traumatismo crânio-
encefálico, trauma torácico, trauma abdominal, trauma na gestante, trauma de extremidades, choque e 
hemorragias, trauma de face, queimaduras, afogamentos, choque elétrico, ferimentos por arma de fogo e por 
arma branca; Urgências Psiquiátricas: psicoses, tentativas de suicídio, depressões, síndromes cerebrais 
orgânicas; Urgências Obstétricas: trabalho de parto normal, apresentações distócicas, hipertensão na gestante 
e suas complicações, hemorragias, abortamento. 
 
MÉDICO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares; insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, 
arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses 
venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e 
crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Do 
Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, 
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, 
tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e 
do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: 
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da 
adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, 
púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: 
osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do 
colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias 
periféricas, encefalopatias.  Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico, 
depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, 
coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, 
esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença 
meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas:  escabiose, pediculose, 
dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do 
soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer 
ginecológico, leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. Bibliografia Saúde da Família – 
Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial – Ministério da Saúde; Portaria 648 de 28/03/2006 
do Ministério da Saúde e suas alterações; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de 
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Saúde – P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família – PSF; Diretrizes Operacionais do 
P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde – Governo Federal. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA: Síndromes e Transtornos Mentais Orgânicos; Demências na senilidade e pré-
senilidade; Transtornos Mentais Orgânicos induzidos por substâncias psicoativas; Esquizofrenia; Transtorno 
delirante paranóico; Transtornos Psicóticos S.O.E.; Transtornos afetivos; Transtornos de Ansiedade; 
Transtornos Somatomorfos; Transtornos Dissociativos; Transtornos Sexuais; Transtornos do Sono; 
Transtornos Factícios; Transtornos de Personalidade; Transtornos da Alimentação; Psiquiatria Infantil; 
Psiquiatria Comunitária; Psiquiatria Forense; Emergências psiquiátricas; Epidemiologia dos Transtornos 
Mentais; Testes Laboratoriais e outros Testes; Psicofarmacoterapia e Terapias convulsivantes; Psicoterapias.  
 
PROFESSOR ASSISTENTE: Referências Bibliográficas: ASSIS, Orly Zucatto Mantovani de. Uma Nova 
Metodologia de Educação Pré-Escolar. Porto Alegre: Artes Médicas. / AZENHA, Maria da Graça. 
Construtivismo: De Piaget a Emilia Ferreiro. 7 ed. São Paulo: Editora Ática, 2000. / DAVIS, Claudia; 
OLIVEIRA, Ana. Psicologia na Educação. São Paulo: Cortez, 1991. / DEVRIES, Constance Kamii Rheta. 
Piaget para a educação pré-escolar.  Porto Alegre: Artes Médicas. / FERREIRA, Idalina Ladeira; CALDAS, 
Sarah P. Souza. Atividades na Pré-Escola. Editora Saraiva;  / FERREIRO, Emília. Reflexões sobre 
alfabetização. São Paulo: Editora Cortez, 1995. / FREIRE, Paulo. A importância do ato de Ler. 42 ed. São 
Paulo: Editora Cortez, 1992. / FREIRE, Paulo. Educação como prática da Liberdade. São Paulo: Paz e 
Terra, 2002. / GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro. São Paulo: Ática, 2004. / GARCIA, 
Regina Leite. Revisitando a Pré-escola. São Paulo, Cortez. / GOMES, Vera Miranda. Prática Psicomotora 
na Pré-Escola. São Paulo: Ática. / HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A Organização do 
Currículo por projetos de trabalho. 5 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. / HOFFMANN, Jussara. 
Avaliação Mediadora. Porto Alegre: Editora Mediação, 1995. / HOFFMANN, Jussara. Avaliação na Pré-
escola. Editora Mediação. / KAMII, Constance. A criança e o número.  Campinas: Papirus. / KAMII, 
Constance. Jogos em Grupo na Educação Infantil. Campinas: Papirus. / KAUFMAN, Ana Maria; 
RODRÍGUEZ, Maria Elena.  Escola: leitura e produção de textos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. / LA 
TAILLE, Yves de. Piaget. Vygotsky. Wallon: teorias Psicogenéticas em discussão. Summus Editorial. / 
LANDSMANN, Liliana Tolchinsky. Aprendizagem da Linguagem Escrita. São Paulo: Ática, 1998. / LOPES, 
Antonia Osina et al. Repensando a Didática. 19 ed. Campinas: Papirus, 1991.  / MARTINELLI, Marilu. 
Conversando sobre Educação em Valores Humanos. Editora Peirópolis; / MENEGOLLA, Maximiliano; 
SANT’ANNA, Ilza Martins. Por que Planejar? Como Planejar? Editora Vozes. / MIZUKAMI, Maria da Graça N. 
Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. / MORAIS, Regis. Violência e Educação. 
Campinas: Papirus, 1995. / MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo, 
Cortez, 2002. / NIDELCOFF, Maria Tereza. Uma Escola para o povo. 19 ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 
1984. / OYAFUSO, Akiko;  MAIA,  Eny. Plano Escolar: caminho para a autonomia. Esxtra Publishing. / PAÍN, 
Sara. Diagnóstico e tratamento dos Problemas de Aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. / 
PIAGET, Jean; INHELDER, B. A Psicologia da Criança. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. / SALVADOR, César 
Coll. Aprendizagem Escolar e Construção do Conhecimento. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 1994. / 
SEBER, Maria da Glória. Piaget: O diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio. São Paulo: 
Scipione, 1997. / SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como 
processo discursivo. 11 ed. São Paulo: Editora Cortez, 2003. / SOUZA, Paulo Nathanael Pereira de. Pré-
Escola: Uma Nova Fronteira Educacional. São Paulo: Livraria Pioneira. / Temas Transversais e Educação – 
Maria Dolors Busquets e outros – Editora Ática; / THIESSEN, Maria Lucia; BEAL, Ana Rosa. Pré Escola, 
tempo de educar. São Paulo: Ática. / VINHA. Telma Pileggi. O educador e a moralidade infantil: uma visão 
construtivista. Campinas: Mercado de Letras, 2003. / VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São 
Paulo: Editora Martins Fontes, 1991. / VYGOTSKY, L.S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins 
Fontes, 1989. / Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas Fundação para o livro Escolar; Legislação: 
Referencial Curricular Nacional; Parâmetros Curriculares Nacionais – Vol. 1 a 10; Lei nº 8069 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Lei Federal 9394/96 – Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTES: A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A 
História da Arte Arquitetônica; A Educação Musical na Escola; O Teatro; O Jogo dramático teatral na escola; 
Harmonia de cores; Geometria; Projeções Geométricas; Elementos básicos das composições artísticas 
(coreografias, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas gramáticas articuladoras; O Ensino da Educação 
Artística no Ensino Fundamental: a metodologia do ensino da arte; o desenvolvimento expressivo nas 
diferentes áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural 
do ser humano; as diferentes linguagens artísticas e a educação; Parâmetros Curriculares Nacionais - Vol. 
Arte. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS: Ecologia: populações comunidades e ecossistemas; 
energia nos ecossistemas; cadeias e teias alimentares; pirâmides ecológicas; relações ecológicas, ciclos dos 
nutrientes; formações fitogeográficas do Brasil. Seres vivos: classificação dos seres vivos; evolução; principais 
grupos de animais e plantas, sua classificação, morfologia e fisiologia; características gerais dos reinos fungi; 
protista e monera; Citologia e genética: Tipos de células; estrutura da célula; membrana plasmática; 
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citoplasma e organelas celulares; o núcleo celular e o material genético; herança mendeliana; grupos 
sanguíneos; Mecânica: grandezas físicas, MRU (movimento retilíneo uniforme) e MRUV (movimento retilíneo 
uniformemente variado); forças; peso, massa e gravidade; pressão; astronomia. Óptica, ondulatória e 
termologia: a luz; lentes e espelhos; refração e reflexão; o som, propagação do som; características das 
ondas sonoras; calor e temperatura; transferência de calor; isolantes térmicos; dilatação dos corpos; 
Eletricidade e magnetismo: cargas elétricas; eletrização dos corpos; tensão, corrente, potencia e 
resistividade elétrica; circuitos elétricos; associação de resistores; imãs e bobinas. Química: matéria; 
conservação da matéria; fenômenos físicos e fenômenos químicos; substância pura e mistura; substâncias 
simples e compostas; teorias atômicas; tabela periódica; elementos químicos; isótopos, isóbaros e isótonos; 
reações químicas; funções inorgânicas; Ensino de ciências: porque ensinar ciências?; construtivismo e ensino 
de ciências; modelo de mudança conceitual; historia e filosofia da ciência; temas transversais; relações ciência-
tecnologia-sociedade-ambiente (CTSA). Parâmetros curriculares Nacionais: Terceiro e quarto ciclos do 
ensino fundamental: Temas Transversais. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA: I – Noções básicas de Geografia: Noções de 
Espaço: Conceitos e espaço em transformação; Orientação: Rosa dos Ventos e Coordenadas geográficas; 
Fusos horários: Fusos do Brasil, Horários de verão; Cartografia: Projeções, Escalas, Legendas, Sensoriamento 
remoto; Noções de Astronomia, Origem do Universo; O Sistema Solar; Movimentos da Terra; Estações do ano; 
Fases da Lua; II – Geografia do Brasil e Regional: A organização do espaço geográfico brasileiro; Posição 
geográfica do Brasil: localização e limites; Regionalização; O Brasil no contexto Mundial; Aspectos físicos: 
relevo, clima, vegetação e hidrografia; Aspectos humanos: formação e cultura da população, crescimento, 
distribuição, estrutura (etária, sexual, atividades setoriais e indicadores socioeconômicos), urbanização e suas 
consequências; Aspectos econômicos: atividade agropecuária (evolução, sistemas e áreas de produção, mão 
de obra e questão agrária), extrativismo vegetal e mineral, as fontes de energia, as atividades industriais, os 
meios de transportes e circulação de mercadorias; Os principais problemas ambientais rurais e urbanos. III – 
Geografia Geral e Geopolítica: Organização do espaço mundial; Divisão geográfica dos continentes; A 
produção do espaço nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos; Aspectos físicos dos continentes: relevo, 
clima, vegetação, hidrografia e dinâmica interna e externa da Terra; Aspectos humanos mundiais: teorias 
demográficas e crescimento, distribuição, estrutura, indicadores socioeconômicos. Aspectos econômicos: 
atividade agropecuária (modos, sistemas e áreas de produção) extrativismo vegetal e mineral, as fontes de 
energia, as atividades industriais (tipos de indústrias, áreas industriais e sistemas de produção); A Geopolítica 
Mundial: da Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial; O processo de globalização e suas implicações; Os blocos 
econômicos e suas áreas de influências: (MERCOSUL, União Européia, NAFTA, APEC e outros); Os fluxos 
comerciais, de transportes e comunicações; A economia mundial: G-8, G-20, Rodada Doha, China, Tigres 
Asiáticos, transformações do leste europeu, nacionalismo e áreas de conflitos e guerrilhas; A questão 
ambiental; Os desafios da conservação ambiental: As interações entre sociedade e natureza; Parâmetros 
Curriculares Nacionais para a Educação; O ensino da Geografia no Ensino Fundamental I e II e Médio. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTÓRIA: Brasil Colonial: Pacto Colonial: Empresa açucareira, 
Mineração; Brasil Independente: 1º Reinado, 2º Reinado, Regência; Brasil Republicano: Queda do Império – 
República da Espada - Encilhamento (Rui Barbosa) - Revolução de 30 Estado Novo – Governos Militares; 
Oriente Antigo: Egito - Mesopotâmia - Palestina - Pérsia; Antiguidade Clássica:  Grécia e Roma; Feudalismo; 
Renascimento Cultural; Reformas religiosas; Revolução Industrial; Revolução Francesa; Independência dos 
Estados Unidos e América Latina; Fazer e construir a História; A América encontrada pelos europeus; 
Colonização: Dominação, submissão e resistência; A crise do Sistema  Colonial; O Brasil constituindo-se em 
Estado; O Brasil parece ser o café e o café não é o Brasil; Anos 20 / As tensões sociais transformadas em 
conflitos; O Brasil contemporâneo: O movimento da História – permanência e mudanças; Estados Nacionais, 
Imperialismo e Revoluções; Industrialização e urbanização; A cidade e o campo; Parâmetros Curriculares 
Nacionais para Educação Fundamental (História). 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA: 1. Aritmética e Conjuntos: Os conjuntos 
numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); operações básicas, propriedades, divisibilidade, 
contagem e princípio multiplicativo. Proporcionalidade. 2. Álgebra: 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, sistemas 
lineares e aplicações na informática; fundamentos de matemática financeira. 3. Espaço e Forma: Geometria 
plana, plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica. 4. Tratamento de Dados: 
Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e interpretação de informações 
expressas em gráficos e tabelas; Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (Matemática). 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia: Fonema e Sílaba; Encontro 
Vocálicos e Consonantais e Dígrafo; Ortografia; Acentuação. Morfologia: Estrutura das Palavras; Formação 
das Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classe de Palavras. Sintaxe: Frase, Oração, Período; 
Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Período; Sinais 
de Pontuação; As Palavras “Que” e “Se”; Uso dos porquês; Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Regência; 
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Sintaxe de Colocação; Crase; Uso do hífen; Problemas Gerais da Língua Culta; Significação das Palavras. 
Estilística: Figuras de Linguagem; Vícios de linguagem. Redação: Tipos de Composição: Descrição, 
Narração, Dissertação; Tipos de Discurso; Análise e Interpretação de Textos; As qualidades e defeitos de um 
texto. Literatura: Literatura Brasileira. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (Língua 
Portuguesa). 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Referências Bibliográficas: ASSIS, Orly Zucatto Mantovani de. 
Uma Nova Metodologia de Educação Pré-Escolar. Porto Alegre: Artes Médicas. / DEVRIES, Constance 
Kamii Rheta. Piaget para a educação pré-escolar.  Porto Alegre: Artes Médicas./ KAMII, Constance. A 
criança e o número.  Campinas: Papirus. / HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora. Porto Alegre: 
Editora Mediação, 1995. / ARAÚJO, Denise Branco de; MINEIRO, Célia Regina; KOZOLY, Nancy Trindade. 
Convivendo com a Pré-Escola - Teoria e Prática da Educação Pré-Escolar. São Paulo: Ática; / FERREIRA, 
Idalina Ladeira; CALDAS, Sarah P. Souza. Atividades na Pré-Escola. Editora Saraiva; / SOUZA, Paulo 
Nathanael Pereira de. Pré-Escola: Uma Nova Fronteira Educacional. São Paulo: Livraria Pioneira. / GOMES, 
Vera Miranda. Prática Psicomotora na Pré-Escola. São Paulo: Ática; / THIESSEN, Maria Lucia; BEAL, Ana 
Rosa. Pré Escola, tempo de educar. São Paulo: Ática. / NICOLAU, Marieta Lúcia Machado. A Educação Pré-
Escolar: Fundamentos e Didática. São Paulo: Ática. / PIAGET, Jean; Inhelder, B. A Psicologia da Criança. 
Rio de Janeiro: Bertrand; / OYAFUSO, Akiko; MAIA, Eny. Plano Escolar: caminho para a autonomia. Esxtra 
Publishing. / MENEGOLLA, Maximiliano; SANT’ANNA, Ilza Martins. Por que Planejar? Como Planejar? 
Editora Vozes. / LA TAILLE, Yves de. Piaget. Vygotsky. Wallon: teorias Psicogenéticas em discussão. 
Summus Editorial. / HOFFMANN, Jussara. Avaliação na Pré-escola. Editora Mediação. / VINHA. Telma 
Pileggi. O educador e a moralidade infantil: uma visão construtivista. Campinas: Mercado de Letras, 2003. / 
KAMII, Constance. Jogos em Grupo na Educação Infantil. Campinas: Papirus. / MARTINELLI, Marilu. 
Conversando sobre Educação em Valores Humanos. Editora Peirópolis; / GARCIA, Regina Leite. 
Revisitando a Pré-escola. São Paulo, Cortez. / GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro. São 
Paulo: Ática, 2004. / LANDSMANN, Liliana Tolchinsky. Aprendizagem da Linguagem Escrita. São Paulo: 
Ática, 1998. / SEBER, Maria da Glória. Piaget: O diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio. 
São Paulo: Scipione, 1997. / BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional 
de Educação Infantil. vol. 1 a 3. Brasília: MEC/SEF, 1998. / Lei Federal nº 11.274, de 06 de fevereiro de 
2006. Altera a redação dos artigos 29,30, 32 e 87 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de nove anos para o ensino fundamental, 
com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade.Lei 9394/96; / Idéias 14 (Experiências de 
desenvolvimento de pessoal na área do ensino pré-escolar no Estado de São Paulo); Idéias 7 – O cotidiano da 
pré –escola – F.D.E. 1990; Modelo Pedagógico para Educação Pré-Escolar - Secretaria de Estado da 
Educação – São Paulo, Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas Fundação para o livro Escolar. 
 
PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL: Referência Bibliográfica: AZENHA, Maria da Graça. 
Construtivismo – De Piaget a Emilia Ferreiro. 7 ed. São Paulo: Editora Ática, 2000; CARVALHO, Rosita 
Edler.  Educação Inclusiva com os pingos nos “is”. Porto Alegre: Editora Mediação, 2004; CARVALHO, 
Rosita Edler.  A nova LDB e a Educação Especial. 4 ed – revisada e atualizada. Rio de Janeiro: WVA, 2007; 
FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga, PANTOJA, Luísa de Marillac P., MANTOAN, Maria Teresa Eglér. 
Atendimento Educacional Especializado – Aspectos Legais e Orientação Pedagógica. São Paulo: 
MEC/SEESP, 2007; FERREIRA, Maria Elisa Caputo, GUIMARÃES, Marly. Educação Inclusiva. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2003; MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Ser ou estar: eis a questão – explicando o déficit 
intelectual. Rio de Janeiro: WVA, 2004; MANTOAN, M. T. E. A integração de pessoas com deficiência: 
contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo, Memnon: editora SENAC, 1997; MAZZOTTA, 
Marcos. Educação Escolar – comum ou especial? São Paulo: Pioneira, 1987; MAZZOTTA, Marcos. 
Educação Especial no Brasil – História e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 1996; PAULA, Ana Rita de. 
A hora e a vez da família em uma sociedade inclusiva. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Especial, 2007; SCHIRMER, Carolina R., BROWNING, Nádia, BERSCH, Rita, MACHADO, 
Rosângela. Atendimento Educacional Especializado – Deficiência Física. São Paulo: MEC/SEESP, 2007; 
BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. 
MEC/SEESP, 2001; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Capítulo V (Da Educação Especial); 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares; Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

 

9.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
9.1    - Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência 

os seguintes: 
 

 a -   idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 
dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

 

 b -   maior idade. 
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9.1.1  - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 

através de sorteio. 
 

9.1.2  - O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número 
de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da 
Loteria Federal do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes 
critérios: 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente; 

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 
 

10.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
 
10.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e 

classificatório. 
 

10.1.1 - A nota da prova objetiva será obtida com aplicação da fórmula abaixo: 

xNAP
TQP

100
NPO    

 

 ONDE: 
 

 NPO  =  Nota da prova objetiva 
 

 TQP  =  Total de questões da prova 
 

 NAP  =  Número de acertos na prova
 

10.1.2 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) 
pontos. 
 

10.1.3 - O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 
Concurso Público. 

 

11.  DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
 
11.1 -  A prova prática tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e a Agilidade através de avaliação do 

desenvolvimento de tarefas propostas dentro das atribuições inerentes ao cargo. 
 

11.1.1 A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e 
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 
 

11.1.2 A Agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas, 
sendo estas extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital. 
 

11.1.3 A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 
"Capacidade Técnica" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale de “0” 
(zero) a “50” (cinquenta) pontos.  
 

11.1.4 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova prática 
 

12.  DO RESULTADO FINAL 
 
12.1  - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado final será a nota 

obtida com o número de pontos auferidos na prova, acrescido da soma dos títulos, se houver. 
 

12.2  - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e prática, a nota final será a média aritmética 
obtida com a soma das notas nas provas objetivas e práticas, acrescido da soma dos títulos, se houver, cuja 
fórmula é a seguinte: 

2

NPPNPO
NF


  

 ONDE: 
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 NF = Nota Final 
 

 NPO  =  Nota na Prova Objetiva 
 

 NPP  =  Nota na Prova Prática 
 

13.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1  - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 

Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
 

13.2  - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes 
da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 
 

13.3  - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
 

13.4  - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de 3 (três) anos de transição, serão aceitas 
como corretas as duas normas ortográficas. 
 

13.5  - O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no site 
www.consesp.com.br, a partir das 18h da segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova e 
permanecerão no site pelo prazo de 2 (dois) dias. 
 

13.6  - Caberá recurso à CONSESP- Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., em face do gabarito oficial 
e/ou contra o conteúdo da prova, no tocante a erro material ou de teor das questões, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados da data da disponibilização do gabarito oficial e da prova objetiva.  
 

13.7  - Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo 
gabarito, com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. Caberá 
à CONSESP – Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda. decidir sobre a anulação de questões 
julgadas irregulares. No caso de anulação, a questão será considerada correta para todos. 
 

13.8  - A Folha de Respostas do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado final no site 
www.consesp.com.br, em data a ser informada no boletim de lousa durante a realização da prova. Caberá 
recurso à CONSESP – Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., em face do resultado final, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação oficial do resultado final em jornal, excluindo-se o 
dia da publicação para efeito de contagem do prazo. 
 

13.9  - Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax ou via eletrônica. A 
interposição deverá ser feita diretamente pelo candidato ou por intermédio de procurador habilitado com 
poderes específicos, mediante protocolo no setor competente da Prefeitura Municipal de Itirapina/SP, contendo 
nome do candidato, RG, número de inscrição, cargo para o qual se inscreveu e as razões recursais. Recursos 
não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos de plano, sem julgamento de mérito. 
 

13.10  - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as Folhas de 
Respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco 
anos. 
 

13.11 - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, 
após o resultado final. 
 

13.12 - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 
 

13.13 - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, 
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão 
chamados conforme as necessidades locais, a critério da Administração. 
 

13.13.1- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por 
médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal e apresentação de documentos legais que lhe 
forem exigidos. 
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13.14 - Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses 
de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 
 

13.15  - Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CONSESP – 
Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 
1595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se 
verificado posteriormente à homologação o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas 
administrativas e judiciais cabível. 
 

13.15.1- Não obstante as penalidades cabíveis, a CONSESP poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova 
do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades na prova. 
 

13.16  - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura através de Comissão 
Fiscalizadora especialmente constituída pelo Decreto nº 2.697, de 15 de maio de 2.012 e CONSESP – 
Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda.  
 
 

13.17  - A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de 
cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração. 
 

13.18 - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 
 

13.19  - Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital. 
 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Itirapina - SP, 15 de maio de 2012. 

 
 

Omar de Oliveira Leite 
Prefeito 
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ANEXO I 
ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 

 
 

ADMINISTRADOR: Cuidar da administração municipal em conjunto com o Gabinete do Prefeito, planejando e 
organizando os setores, com o objetivo de modernizar e racionalizar os serviços internos; auxiliar nos setores quanto à 
administração de pessoal, financeira, patrimonial, burocrática, comunicações administrativas, materiais e serviços, 
propondo estudos e projetos, com o objetivo de realizar um perfeito funcionamento da estrutura administrativa, para que 
o Prefeito possa exercer suas funções, tomando as decisões necessárias, com base em dados e informações precisas. 
 
ASSISTENTE SOCIAL: Descrição sintética: Compreende os empregos que se destinam a elaborar e executar 
programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e integração na 
comunidade. 
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA: Descrição sintética: Receber, conferir, armazenar, controlar e dar entrada no controle de 
fichas ou informatizado, dos medicamentos, produtos afins e materiais médico-hospitalares que forem comprados, 
doados, etc. Arquivar documentos recebidos e enviados, bem como as cópias dos documentos do setor; controlar a 
execução do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos materiais e equipamentos; controlar materiais de 
consumo permanentes e equipamentos do setor. Desempenhar tarefas na distribuição de medicamentos para os 
setores internos do Hospital, Postos de Saúde e Pronto Socorro, tendo para isso certo conhecimento de medicações, 
sabendo ler uma prescrição médica. Organizar estoque, mantendo-o em ordem alfabética, pelo nome do produto 
(genérico), nas prateleiras; zelar pela segurança e manutenção dos materiais permanentes e equipamentos; zelar pela 
segurança, limpeza e ordem no ambiente de trabalho; comunicar ao superior hierárquico qualquer anormalidade, e 
desempenhar tarefas afins decorrentes de Ordens de Serviços, Portarias e Regulamentos do Hospital, Postos de Saúde 
e Pronto Socorro. Manter ainda o controle em livros próprios dos medicamentos controlados, para fins de fiscalização. 
 
AUXILIAR ODONTOLÓGICO: Descrição sintética: Compreende a força de trabalho que se destina a executar tarefa 
de caráter geral, relativas ao atendimento de pacientes, higienização bucal, instrumentação e manipulação de materiais 
odontológicos, manutenção de equipamentos dentários, tudo sob a supervisão do Cirurgião Dentista.  
 
CIRURGIÃO DENTISTA: Descrição sintética: Compreende os empregos que se destinam a prestar serviços e 
assistência odontológica em postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como planejar, realizar e avaliar 
programas de saúde pública.  
 
COVEIRO: Descrição sintética: Construir e reformar sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir o 
sepultamento de cadáveres nos cemitérios pertencentes à Prefeitura. 
 
EDUCADOR SOCIAL: Descrição sintética: Preparar e ministrar aulas e atividades em diversas áreas do 
conhecimento para a educação de crianças, jovens e adultos; elaborar planos pedagógicos e avaliar processos de 
ensino-aprendizagem, objetivando a inclusão social e garantia dos direitos de cidadania para o grupo social assistido. 
Necessária a formação em Pedagogia com licenciatura em Artes, Ciências Sociais, Filosofia, Letras, História ou 
Educação Física. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS: Descrição sintética: Compreende efetuar a fiscalização dos tributos (impostos, taxas 
diversas, tarifas e contribuições de melhoria), recebidos pela administração municipal, principalmente evitando a 
sonegação e a evasão de receitas; promovendo diligências, exames, inspeções, vistorias, notificações e outros 
procedimentos administrativos decorrentes da legislação específica. 
 
FISCAL SANITÁRIO: Descrição sintética: Compreende a força de trabalho que se destina a fiscalizar e orientar ao 
cumprimento da legislação sanitária e suas atribuições específicas da administração municipal. 
 
LEITURISTA: Descrição sintética: Efetuar leitura do consumo e entrega das contas de água, conforme designação da 
Divisão de Administração de Água e Esgoto; preencher relatórios diários onde registram as ocorrências, dentro de sua 
área de atuação, analisar o consumo e valores de avisos, conferência de rol de consumo e leitura, montagem de 
roteiros de avisos, cadastramento e, cancelamento de débitos em contas bancárias, retirada de leitura em 
microprocessador. 
 
LIXEIRO: Descrição sintética: Recolher o lixo das vias públicas, praias, áreas urbanas e demais locais autorizados 
pela chefia, destinando-o a lugar adequado, utilizando de veículo próprio ou não. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA: Prestar atendimento às pessoas no programa de hipertensão arterial; atender todos os 
casos de pacientes cardiopatas; responsabilizar-se por laudos de E.C.G., responsabilizar-se pelo serviço de 
eletrocardiografia, fornecer laudo dos exames provenientes de outras unidades da S.M.S., bem como outros serviços e 
atendimentos específicos, conforme atribuições legais. 
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MÉDICO CLÍNICO GERAL: Prestar assistência médica em postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como 
elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública, além de outros serviços e 
atendimentos específicos, conforme atribuições legais.  
 
MÉDICO PLANTONISTA EM CIRURGIAS GINECOLÓGICO-OBSTÉTRICA: Lotado no atendimento do Hospital São 
José, responsável pelos clientes acometidos por patologias que requer internação para tratamento e ou cliente de 
atendimento de urgência como: partos e cesáreas; o médico devera dar suporte ao atendimento de acordo com seus 
conhecimentos específicos; o médico devera ter ao seu alcance exames realizados por outros profissionais, também 
solicitar exames que achar necessário; enviar material coletado para exame específico; dar atendimento com segurança 
à cliente no pré-cirúrgico e pós-cirúrgico e, continuidade no atendimento dos clientes sobre sua responsabilidade; 
prescrevendo medicamentos, fornecendo documentos para pericia e ou atestados; passar visitas clinica desde o 
momento da internação ate à alta; compete ao medico obstetra da continuidade no tratamento curativo e preventivo, as 
puerperais até o momento da alta hospitalar. 
 
MÉDICO PEDIATRA: Examinar a criança, auscultando-as, executando palpações e percussões, por meio de 
estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do 
recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer diagnóstico; avaliar o estágio de crescimento e 
desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, 
vacinação e outros cuidados; estabelecer o plano médico terapêutico profilático, prescrevendo medicação, tratamento e 
dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir a 
tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, 
indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a 
recuperação da saúde; participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde 
pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde 
física e mental das crianças; exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou 
por determinação de superiores hierárquicos. 
 
MÉDICO PLANTONISTA - URGÊNCIA / EMERGÊNCIA: Atendimento geral no hospital, através de consultas SUS e de 
Convênios; atendimentos das emergências trazidas por ambulâncias ou particulares; realização de suturas e 
procedimentos emergenciais; emissão de pedidos de exames nas consultas, se necessários; interpretar Raios-X 
solicitado; assistir pacientes internados pela clínica médica até que o responsável pela clinica compareça para dar 
atendimento caso encontre-se fora da unidade hospitalar; acompanhar transferências em emergências quando o estado 
do paciente assim o exigir; atestar óbitos em casos necessários, pois o Município não dispõe de S.V.O. (Sistema de 
Verificação de Óbitos); emitir laudos de perícia nas ocorrências policiais; emitir atestados médicos, se a consulta assim 
o exigir; preencher as Comunicações de Acidentes de Trabalho, encaminhar quando for necessário, e acompanhar os 
pacientes até que os mesmos estejam sobre sua responsabilidade; dar assistência aos pacientes que se encontram em 
observação, além de outras atribuições previstas nos diplomas legais específicos. 
 
MÉDICO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF: Realizar visitas domiciliares; reuniões e palestras junto à 
comunidade; ações de assistência integral e clínica à saúde coletiva; assistência às pessoas em todas as fases e 
especificidades da vida: crianças, adolescentes, gestantes, adultos, portadores de deficiências e idosos; realizar 
atendimentos de urgências como pequenas intervenções cirúrgicas e suturas; cuidar da prevenção de doenças, além 
das atribuições médicas e legais exigidas pelo convênio entre o Município e o Ministério da Saúde.  
 
MÉDICO PSIQUIATRA: Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; atuar 
como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica 
ampliada; emitir atestado de óbito; emitir receitas de acordo com a necessidade fazer acompanhamento de clientes em 
uso de medicamentos psicotrópicos; primeiros socorros em urgências de pacientes que apresentem alteração de 
comportamento, com encaminhamentos; preenchimento dos prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis 
para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes acometidos de alterações neurológicas e pacientes especiais; estar 
disponível com apoio matricial de capacitação. 
 
MOTORISTA: Descrição sintética: Compreende a força de trabalho que se destina à condução de veículos 
automotores, sendo carros, peruas ou similares, caminhões diversos, caminhonetes para o transporte de passageiro ou 
cargas, desde que não sejam de transporte coletivo ou ambulâncias. 
 
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES: Operador de Bombas no Tratamento de 
Água e Efluentes, Operador de Estação de Tratamento de Esgoto, Operador de Estação de Tratamento de Esgotos e 
Residuos industriais, Operador de Estação de Tratamento de Resíduos industriais, Operador de Estação de Tratamento 
de Água, Operador de Estação Elevatória, Operador de Estação de Tratamento de Esgoto, Operador de Estação de 
Tratamento de Água e Esgoto, Operador de Utilidades no tratamento de água e efluentes. 
 
OPERADOR DE MÁQUINA DE TERRAPLANAGEM: Descrição sintética: Executar diversas tarefas na unidade em 
que trabalha, operando retroescavadeira, pá-carregadeira, motoniveladora ou trator de esteiras, transportando ou 
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empilhando terra ou materiais, auxiliando na construção ou reparos de estradas rurais, vias urbanas e terraplenagens 
em geral. 
 
OPERADOR DE POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: Descrição sintética: Executar tarefas relacionadas à 
vigilância do sistema de poços e abastecimento e tratamento de água potável, manutenção e operação de bombas de 
recalques, quadros elétricos e demais equipamentos; efetuar e controlar a dosagem de cloro e flúor na água, 
acompanhar e controlar o funcionamento dos reservatórios e decantadores e, cuidar da manutenção e limpeza geral das 
instalações físicas dos equipamentos e prédios. 
 
PROFESSOR ASSISTENTE: Ministra ensinamentos e aulas, visando o desenvolvimento sócio-educacional dos alunos 
nas ausências do professor titular. Assessora o professor titular no seu trabalho cotidiano, aplicando testes, provas e 
outros instrumentos de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade da classe para 
verificação do rendimento escolar. Ministra aulas de Recuperação e Reforço escolar dos alunos que apresentam 
defasagens de aprendizagem. Elabora, juntamente com a Coordenadora Pedagógica, relatórios em função do 
comportamento e desempenho dos alunos que sirvam de informações à diretoria da escola e aos pais. Colabora na 
organização e promoção de solenidades recreativas e comemorativas, jogos, trabalhos manuais para ativar o interesse 
dos alunos pelos acontecimentos sociais e históricos do município. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTES, CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, MATEMÁTICA e 
PORTUGUÊS 
Docência no ensino fundamental de 5ª a 8ª séries, incluindo entre outras, as seguintes atribuições: Participar da 
elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas; Participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis às metas dos fins 
educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Docência na educação infantil, incluindo entre outras, as seguintes 
atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a 
proposta pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos;  Ministrar os dias letivos e horas aulas 
estabelecidas; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Desincumbir-se das 
demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. 
 
PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL: Docência na educação especial em classes de apoio aos portadores de 
necessidades especiais sejam mentais ou físicas, incluindo entre outras, as seguintes atribuições: Participar da 
elaboração da proposta pedagógica da escola; Ministrar as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos de 
conformidade com o tipo e grau de deficiência, aplica-lhes testes adequados e outros métodos usuais de avaliação, 
baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade da classe, para verificar o aproveitamento do aluno. 
Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos e 
anotando atividades efetuadas, para manter um registro atualizado que permita dar informações à diretoria da escola e 
aos pais. Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas; Participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins 
educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. Manter, estreita relação com o Psicopedagogo que 
atua na unidade escolar e com demais profissionais do município: Psicólogo, Fonoaudiólogo e Assistente Social. 
 
RECEPCIONISTA: Descrição sintética: Executar tarefas de apoio às diversas áreas administrativas, a critério de seu 
superior; recepção e atendimento geral do público em balcões, mesas equipadas ou não com computador, telefones ou 
aparelhos de fac-símile. Agendar reuniões, encaminhar pessoas para atendimento específico nos setores da 
administração, respeitando os critérios internos e de agendamento; anotar recados e cadastrar as informações de 
interesse público em livro apropriado. 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR: Descrição sintética: Compreendem os cargos que destinam a executar tarefas e serviços 
diversos de caráter administrativo e financeiro nas escolas, de recepção e atendimento ao público, professores e 
superiores, que envolvam certo grau de complexidade e que exigem conhecimentos de informática relacionados com os 
cursos: Windows, Word, Excel e Internet, para preparação de documentos, escrituração, organização, registro de 
expedientes e controle de recursos financeiros.  
 
SERVENTE GERAL: Descrição sintética: Executar tarefas diversas em todas as áreas do município quer de serviços 
gerais, manutenção, poda de árvores, capinação, remoção, limpeza geral de praças, jardins, praias, estradas rurais, 
vias públicas, entre outros determinados pela chefia.  
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TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO DE GESSO: Descrição sintética: Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas 
gessadas (goteiras, calhas), e enfaixamentos com uso de material convencional ou sintético (resina de fibra de vidro). 
Executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais (imobilizações para os dedos). Preparar e executar 
trações cutâneas, auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução 
manual. Pode preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia 
local para manobras de redução manual, punções e infiltrações, comunicando-se oralmente, ou por escrito, com os 
usuários e os profissionais de saúde. 
 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA: Descrição sintética: Elaborar programas de computador, conforme definição do 
analista de informática, instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e 
comandos necessários para sua utilização, organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas 
de operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias, operar equipamentos de 
processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados, interpretar as 
mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias, notificar e informar aos usuários do sistema ou ao 
analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida, executar e controlar os serviços de processamento de dados nos 
equipamentos que opera, executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, 
com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes, administrar cópias de segurança, 
impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação, executar o controle dos fluxos de atividades, 
preparação e acompanhamento da fase de processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de 
redes de computadores, participar de programa de treinamento, quando convocado, controlar e zelar pela correta 
utilização dos equipamentos, ministrar treinamento em área de seu conhecimento, auxiliar na execução de planos de 
manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores e dos sistemas operacionais, elaborar, 
atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes de computadores, 
executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Compreende as funções específicas 
de: orientar sobre as funções  básicas de um computador, tais como: sistema operacional; editores de texto; planilhas 
de cálculo; banco de dados; acesso à internet; orientar sobre como processar os programas elaborados específicos de 
cada departamento, além de outras atividades correlatas. 
 

 


