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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO/SP 
Secretaria de Administração 

 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2013 

 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município da Estância Turística de Salto/SP, a Comissão Especial de 
Concursos Públicos, no uso de suas atribuições torna públicas as instruções relativas à realização do Concurso Público. 
 
 
1.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações sendo sua execução de 
responsabilidade do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM. 

1.2. Os cargos, os requisitos necessários para habilitação, os valores dos respectivos vencimentos, e a jornada de trabalho 
são os constantes da Tabela abaixo. 

Cód. Cargo Vagas  Escolaridade / Requisitos Jornada  Tipo Vencimentos 
R$ 

101 Agente de Trânsito 5 Ensino Fundamental Completo  220 Mensalista 910,80 

102 Assistente Social 8 
Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 150 Mensalista 1.661,00 

103 Auxiliar Administrativo 1 10 Ensino Fundamental 220 Mensalista 851,40 

104 Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil 10 Ensino Médio Completo  180 Mensalista 3,87 

105 Auxiliar de Serviços Gerais 
(Masculino) 

10 Ensino Fundamental Completo 220 Horista 3,69 

106 Auxiliar de Serviços Gerais 
(Feminino) 10 Ensino Fundamental Completo 220 Horista 3,69 

107 Auxiliar de Serviços Gerais 
Parques e Jardins 

20 Ensino Fundamental Completo  220 Horista 3,69 

108 Auxiliar em Saúde Bucal 10 Ensino Médio Completo e Curso 
Específico 220 Horista 4,76 + 30% 

Grat. SUS 

109 Biólogo 1 Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 

180 Mensalista 2.002,00 

110 Cirurgião Dentista (Cirurgia Oral 
Menor) 1 Ensino Superior Completo na área e 

Registro no CRO 120 Horista 13,58 + 30% 
Grat. SUS 

111 Cirurgião Dentista (Diagnóstico 
Bucal) 

1 Ensino Superior Completo na área e 
Registro no CRO 

120 Horista 13,58 + 30% 
Grat. SUS 

112 Cirurgião Dentista (Endodontia) 2 Ensino Superior Completo na área e 
Registro no CRO 120 Horista 13,58 + 30% 

Grat. SUS 

113 Cirurgião Dentista (Periodontia) 1 Ensino Superior Completo na área e 
Registro no CRO 

120 Horista 13,58 + 30% 
Grat. SUS 

114 Cirurgião Dentista (Portadores 
de necessidades especiais) 1 Ensino Superior Completo na área e 

Registro no CRO 120 Horista 13,58 + 30% 
Grat. SUS 

115 Contador 2 Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 

220 Mensalista 2.987,60 

116 Enfermeiro 4 Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 220 Mensalista 2.208,80 + 30% 

Grat. SUS 

117 Enfermeiro (Saúde Mental) 1 Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 

220 Mensalista 2.208,80 + 30% 
Grat. SUS 

118 Engenheiro 2 
Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 220 Mensalista 2.987,60 

119 Engenheiro Agrônomo 2 Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 

220 Mensalista 2.987,60 

120 Engenheiro Ambiental 2 
Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 220 Mensalista 2.987,60 

121 Engenheiro Civil Especializado 
em Meio Ambiente 

1 Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 

220 Mensalista 2.987,60 

122 Engenheiro de Trânsito 1 
Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 220 Mensalista 2.987,60 

123 Farmacêutico 3 Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 

180 Mensalista 2.002,00 + 30% 
Grat. SUS 

124 Fiscal Ambiental 8 Ensino Médio Completo 220 Mensalista 1.377,20 

125 
Fisioterapeuta (Fisioterapia 
Esportiva) CR 

Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 150 Mensalista 2.002,00 + 30% 

Grat. SUS 

126 Inspetor de Alunos I 
(Conservatório) 1 Ensino Médio Completo 220 Mensalista 851,40 

127 Intérprete de braile 2 
Ensino Médio Completo e Curso 
Específico 200 Horista 7,55 

128 Intérprete de Libras 2 Ensino Médio Completo e Curso 
Específico 200 Horista 7,55 

129 Médico (Acupunturista) 1 
Ensino Superior Completo na área, 
Especialização e Registro no Conselho 
da categoria 

60 a 120 Horista 32,60 + 30% 
Grat. SUS 
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Cód. Cargo Vagas  Escolaridade / Requisitos Jornada  Tipo Vencimentos 
R$ 

130 Médico (Cardiologista) 2 
Ensino Superior Completo na área, 
Especialização e Registro no Conselho 
da categoria 

60 a 120 Horista 32,60 + 30% 
Grat. SUS 

131 Médico (Clínico Geral) 5 
Ensino Superior Completo na área, 
Especialização e Registro no Conselho 
da categoria 

60 a 120 Horista 32,60 + 30% 
Grat. SUS 

132 Médico (Endocrinologista) 2 
Ensino Superior Completo na área, 
Especialização e Registro no Conselho 
da categoria 

60 a 120 Horista 32,60 + 30% 
Grat. SUS 

133 Médico (Homeopata) 1 
Ensino Superior Completo na área, 
Especialização e Registro no Conselho 
da categoria 

60 a 120 Horista 32,60 + 30% 
Grat. SUS 

134 Médico (Medicina do Esporte) 1 
Ensino Superior Completo na área, 
Especialização e Registro no Conselho 
da categoria 

60 a 120 Horista 32,60 + 30% 
Grat. SUS 

135 Médico (Neurocirurgião) 1 
Ensino Superior Completo na área, 
Especialização e Registro no Conselho 
da categoria 

60 a 120 Horista 32,60 + 30% 
Grat. SUS 

136 Médico (Neurologista) 1 
Ensino Superior Completo na área, 
Especialização e Registro no Conselho 
da categoria 

60 a 120 Horista 
32,60 + 30% 
Grat. SUS 

137 Médico de Estratégia de Saúde 
da Família 2 

Ensino Superior em Medicina; Registro 
no Conselho; Especialização em 
Estratégia de Saúde da Família. 

220 Mensalista 8.032,00 + 30% 
Grat. SUS 

138 Médico do Trabalho 1 
Ensino Superior Completo na área, 
Especialização e Registro no Conselho 
da categoria 

60 Horista 32,60 + 30% 
Grat. SUS 

139 Médico Psiquiatra 1 
Ensino Superior Completo na área, 
Especialização e Registro no Conselho 
da categoria 

60 a 120 Horista 32,60 + 30% 
Grat. SUS 

140 Monitor Cultural 2 Ensino Médio Completo 220 Horista 6,26 

141 Monitor de Saúde Mental 1 
Ensino Médio Completo, Conhecimento 
de Informática e facilidade no trato com 
o público objeto da Saúde Mental. 

180 Horista 4,76 + 30% 
Grat. SUS 

142 Nutricionista 2 Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 180 Mensalista 2.002,00 

143 Nutricionista (Alimentação 
Escolar) 

1 Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 

180 Mensalista 2.002,00 

144 Nutricionista (Nutrição 
Esportiva) 1 Ensino Superior Completo na área e 

Registro no Conselho da categoria 180 Mensalista 2.002,00 

145 
Profissional de I.E.C. 
(Informação, Educação e 
Comunicação) 

1 
Ensino Superior Completo em 
Pedagogia 220 Mensalista 2.002,00 + 30% 

Grat. SUS 

146 Projetista de Trânsito 1 Ensino Superior Completo na área 220 Mensalista 2.002,00 

147 Psicólogo 2 Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 

180 Mensalista 2.002,00  

148 Secretário de Escola 
(Conservatório de Música) 1 Ensino Médio Completo 220 Mensalista 1.183,60 

149 Técnico em  Informática – 
Sistemas e Dados 

1 Ensino Médio Completo e Curso 
Específico  

220 Mensalista 1.377.20 

150 Técnico em Administração 1 Ensino Médio Completo e Curso 
Específico    220 Mensalista 1.377.20 

151 Técnico em Informática e 
Manutenção 

1 Ensino Médio Completo e Curso 
Específico  

220 Mensalista 1.377.20 

152 Técnico em Meio Ambiente 1 Ensino Médio Completo e Curso 
Específico   220 Mensalista 1.377.20 

153 Técnico em Saúde Bucal 5 Curso Técnico em Saúde Bucal 
reconhecido pelo CRO 

220 Mensalista 1.183,60 + 30% 
Grat. SUS 

154 
Técnico em Segurança do 
Trabalho 1 

Nível médio com curso Técnico na 
área, carteira de técnico de segurança, 
devidamente credenciado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego 

220 Mensalista 1.377.20 

155 Técnico em Som e Iluminação 1 
Ensino Médio Completo e Experiência 
na área 220 Horista 4,76 

156 Veterinário 1 Ensino Superior Completo na área e 
Registro no Conselho da categoria 180 Mensalista 9,10 + 30% 

Grat. SUS 

1.3. As descrições sumárias das atribuições dos cargos constam da Lei Municipal 2.814/2007 e alterações posteriores 

1.4. Os conteúdos programáticos constarão de instruções específicas expressas, no Anexo I presente Edital. 

1.5. A carga horária dos cargos poderá ser estendida, se for o caso, e realizada em regime de plantões, bem como aos 
sábados, domingos e feriados e será exercida no âmbito da Administração Municipal, de acordo com suas 
necessidades e conveniências. 

1.6. O Concurso destina-se a selecionar candidatos, os quais, uma vez contratados, estarão subordinados ao regime 
Celetista.  
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1.7. Os vencimentos mencionados referem-se ao mês de maio de 2013 e serão reajustados de acordo com os percentuais 
aplicados pela Prefeitura de Salto aos salários dos servidores públicos municipais da mesma categoria. 

 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 

INSTRUÇÕES GERAIS E ESPECIAIS QUANTO À INSCRIÇÃO: 

2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais retificações, comunicados e instruções específicas 
para a realização do certame, acerca das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição 
somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso. 

2.3. O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a habilitação no Concurso e no ato da 
posse, irá satisfazer as seguintes condições: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; 
d) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; 
e) comprovar escolaridade/pré-requisitos exigidos para o cargo e, quando se tratar de profissão regulamentada, no 

ato da posse, apresentar o competente registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador; 
f) não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no pleno gozo de 

seus direitos civis e políticos; 
g) submeter-se, por ocasião da admissão, ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado 

pela Prefeitura ou por sua ordem, para constatação de aptidão física e mental; 
h) preencher as exigências para provimento do cargo segundo o que determina a Lei e a Tabela do item 1.2 do 

presente Edital; 
i) não ter sido dispensado por justa causa, ou exonerado a bem do serviço público; 

 

2.4. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas no item 2.3, deste Capítulo, sendo 
obrigatória a sua comprovação quando da convocação para ingresso no quadro de servidores públicos municipais, 
sob pena de desclassificação automática, não cabendo recurso.  

2.5. As inscrições ficarão abertas exclusivamente através da Internet no período das 9 horas do dia 25 de novembro às 
23h59 do dia 18 de dezembro e 2013 .  

2.5.1. O período de inscrição poderá ser prorrogado por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da 
Comissão do Concurso e do IBAM. 

2.5.2. A prorrogação de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para todos os efeitos legais a 
comunicação feita no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br. 

2.6. Os valores das inscrições são os dispostos na Tabela abaixo: 

Cargos Valor R$ 
Agente de Trânsito 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Auxiliar de Serviços Gerais Parques e Jardins 

32,00 

Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 
Auxiliar em Saúde Bucal 
Fiscal Ambiental 
Inspetor de Alunos 
Intérprete de Braile 
Intérprete de Libras 
Monitor Cultural 
Monitor de Saúde Mental 
Secretário de Escola 
Técnicos (todos) 

48,00 

Assistente Social 
Biólogo 
Cirurgião Dentista (todos) 
Contador 
Enfermeiro (todos) 
Engenheiro (todos) 
Farmacêutico 
Fisioterapeuta 
Médico (todos) 
Nutricionista (todos) 
Profissional de I.E.C. (Informação, Educação e Comunicação) 
Projetista de Trânsito 

78,00 
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Psicólogo 
Veterinário 

2.7. Ao se inscrever o candidato deverá indicar o código da opção do cargo para o qual pretende concorrer, conforme 
tabela constante do item 1.2 deste Edital 

2.8. Ao inscrever-se no Concurso, é recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre a aplicação 
das provas, em especial os requisitos mínimos de escolaridade e exigências constantes da Tabela do item 1.2 e item 
2.14 (bloco de provas) deste Edital. 

2.9. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira responsabilidade do candidato, 
reservando-se à Prefeitura de Salto e ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM o direito de excluir do 
Concurso Público aquele que não preencher esse documento oficial de forma completa, e correta e/ou fornecer dados 
inverídicos ou falsos. 

2.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração da opção do cargo. 

2.10.1. Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga. 

2.11. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, seja qual for o motivo alegado. 

2.12. Não será concedida isenção da taxa de inscrição. 

2.13. Não serão aceitas inscrições por via postal ou que não estejam em conformidade com o disposto neste Edital. 

2.14. É permitido ao candidato inscrever-se para mais de um cargo desde que pertencentes a blocos diferentes conforme 
Tabela abaixo. 

Bloco A Bloco B 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 

Auxiliar de Serviços Gerais Parques e Jardins 
Inspetor de Alunos 

2.14.1. Para os demais cargos poderá haver coincidência de horário de aplicação das provas.  

2.15. O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova, deverá solicitá-la, por escrito e protocolar 
o formulário constante do Anexo III no Atende Fácil, localizado à Rua José Revel, 270, Centro, no mesmo período 
destinado às inscrições (do dia 25/11 ao dia 18/12 ), IMPRETERIVELMENTE. 

2.15.1. O candidato que não o fizer até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, não terá a condição 
atendida.  

2.15.2. O Modelo de requerimento de solicitação de condição especial para a realização das provas consta do Anexo III 
deste Edital. 

2.15.3. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 

2.16. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à possibilidade de fazê-
las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu favorecimento. 

2.17. A inscrição do candidato com deficiência deverá obedecer, rigorosamente, o disposto no Capítulo 3 do presente Edital. 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

2.18. Para inscrever-se via Internet, das 9 horas do dia 25 de novembro às 23h59min do di a 18 de dezembro , o candidato 
deverá acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br  durante o período das inscrições, através dos 
links correlatos ao Concurso Público e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

2.18.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os dados via Internet e 
imprimir o boleto bancário; 

2.18.2. O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br  deverá ser impresso para o 
pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento do formulário de solicitação de inscrição on-
line; 

2.18.3. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição em qualquer banco do sistema de compensação bancária, 
de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico, até a data do vencimento do boleto bancário. 
(19/12/2013) 

2.18.4. O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro, cheque do próprio candidato ou débito em 
conta corrente de bancos conveniados. 

2.18.4.1. O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação. 

2.18.4.2. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á sem efeito a inscrição. 

2.18.5. O pagamento do boleto deverá ser feito, preferencialmente, na rede bancária. 

2.18.6. O pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o dia 19/12/2013 , caso contrário, não será considerado. 

2.18.7. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra 
o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

2.18.8. O candidato que efetuar o agendamento de pagamento de sua inscrição deverá atentar para a confirmação do débito 
em sua conta corrente. Não tendo ocorrido o débito do valor agendado (e conseqüente crédito na conta do IBAM) a 
inscrição não será considerada válida. 
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2.18.9. A partir de dois dias  úteis após o pagamento do boleto o candidato poderá conferir no endereço eletrônico do 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) se os dados da inscrição efetuada pela Internet estão corretos, 
se foram recebidos e se o valor da inscrição foi creditado; 

2.18.10. Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br e no link “área do candidato” 
digitar seu CPF e data de nascimento. Para tanto é necessário que o candidato cadastre ess es dados 
corretamente .  

2.18.10.1. Caso o candidato não consiga efetuar consultas relativas a sua inscrição, deverá entrar em contato com o IBAM 
por email: atendimento@ibamsp-concursos.org.br.  

2.18.11. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da 
inscrição; 

2.18.11.1. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado com valor menor do que o estabelecido e as solicitações 
de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições 

2.18.12. O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da lei; 

2.18.13. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal e a Prefeitura de Salto não se responsabilizam por solicitações de 
inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 

2.18.14. As inscrições via internet devem ser feitas com antecedência, evitando o possível congestionamento de 
comunicação no site www.ibamsp-concursos.org.br nos últimos dias de inscrição. 

2.18.15. O descumprimento das instruções de inscrição constante deste Capítulo implicará a não efetivação da inscrição. 

2.18.16. Para efetuar sua inscrição o candidato poderá, também, utilizar os equipamentos do Programa Acessa São Paulo 
que disponibiliza postos (locais públicos de acesso à internet) em várias cidades do Estado de São Paulo. Esse 
Programa é completamente gratuito e o acesso permitido a  todo cidadão. 

 
3.  DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

3.1. Segundo dispõe a Legislação Federal, serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a ser 
disponibilizadas, por cargo, para candidatos portadores de deficiência. 

3.2. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias descritas no artigo 4º do Decreto Federal nº 
3.298 de 20 de dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004. 

3.3. Ao candidato abrangido pelo Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal nº 
5.296 de 02 de dezembro de 2004 é assegurado o direito de inscrever-se na condição de deficiente, desde que declare 
essa condição no ato da inscrição e a sua deficiência seja compatível com as atribuições do cargo ao qual concorre. 

3.4. Conforme o disposto pelo artigo 39 do Decreto Federal nº 3.298/99, o candidato deverá apresentar 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. 

3.4.1. A entrega do laudo mencionado no item 3.4 é obrigatória (documento original ou cópia autenticada).  

3.4.2. O laudo deverá ser protocolado no Atende Fácil, localizado na Rua José Revel, 270, no mesmo período destinado às 
inscrições (de 25/11 a 18/12), IMPRETERIVELMENTE. 

3.4.3. O laudo entregue não será devolvido. 

3.4.4. O laudo deverá ter sido expedido no prazo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições. 

3.4.5. Os laudos não serão recebidos via internet ou qualquer outro meio diferente do especificado no item 3.4.2.  

3.5. O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado no dia de aplicação das provas deverá 
especificá-la no formulário de inscrição indicando as condições de que necessita para a realização das provas e, ainda, 
preencher e protocolar no mesmo local descrito no item 3.4.2, o formulário constante do Anexo III deste Edital e enviá-
lo juntamente com o Laudo, conforme item 3.4.2 deste Edital. 

3.5.1. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, conforme o disposto no item 3.5, implica a sua não 
concessão no dia da realização das provas. 

3.6. Nas provas realizadas com auxílio de fiscal ledor, o candidato identificará, para cada questão, a alternativa que será 
marcada pelo fiscal na folha de respostas. 

3.6.1. O IBAM e a Prefeitura de Salto não serão responsabilizados por eventuais erros de transcrição cometidos pelo fiscal 
ledor. 

3.7. Para a realização de provas no sistema Braille, as respostas deverão ser transcritas pelo mesmo sistema devendo o 
candidato levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção. 

3.8. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à possibilidade de fazê-
las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu favorecimento. 
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3.9. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste capítulo, não poderá 
interpor recurso em favor de sua condição. 

3.10. As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência na legislação federal serão automaticamente aplicadas 
no cumprimento deste Edital. 

3.11. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção. 

3.12. A deficiência não poderá ser apresentada como motivo para justificar a concessão de readaptação do cargo ou 
concessão de aposentadoria por invalidez. 

3.13. O candidato com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos 
no que se refere à aprovação, conteúdo da prova, nota de corte, avaliação, duração da prova, data, horário e local de 
realização das provas. 

3.14. Os candidatos com deficiência aprovados constarão da listagem geral dos aprovados por cargo e de listagem especial. 

3.14.1. A separação em listas (especial e geral) se dará apenas quando da divulgação da classificação: listagem dos 
candidatos habilitados. 

3.15. Os candidatos com deficiência aprovados deverão submeter-se, quando convocados, a exame médico a ser realizado 
pela Prefeitura ou por sua ordem, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como pessoa com 
deficiência ou não, e o grau/compatibilidade de deficiência capacitante para o exercício da função, observada a 
legislação aplicável à matéria. 

3.16. A compatibilidade será determinada por meio de avaliação médica oficial ou credenciada pela Prefeitura Municipal de 
Salto. 

3.17. Da decisão da Avaliação Médica Oficial não caberá recurso. 

3.18. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser 
admitido para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 

 
 
4. DAS PROVAS E SEU JULGAMENTO 

4.1. As provas objetivas serão aplicadas para todos os candidatos 

4.2. As provas escritas objetivas serão de caráter classificatório e eliminatório e se constituirão de questões objetivas de 
múltipla escolha. 

4.2.1. O conteúdo das questões variará de acordo com o grau de escolaridade exigido para o preenchimento do cargo ao 
qual o candidato concorrer. 

4.3. A aplicação das provas objetivas, para todos os cargos, está prevista  para o dia 19 de Janeiro de 2014 . 

4.4. A aplicação da prova na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à realização das mesmas. 

4.5. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nas escolas localizadas na 
cidade de Salto, o IBAM reserva-se o direito de alocá-los em cidades próximas, não assumindo, entretanto, qualquer 
responsabilidade quanto ao transporte e alojamento dos candidatos. 

4.6. Havendo alteração da data prevista no item 4.3, as provas poderão ocorrer em outra data, aos domingos. 

4.7. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados oportunamente através de Edital de 
Convocação para as provas a ser publicado no dia 10 de Janeiro de 2014  no Jornal Taperá, no site do IBAM 
www.ibamsp-concursos.org.br  e da Prefeitura www.salto.sp.gov.br   

4.8. Não serão enviados cartões de convocação devendo o candidato tomar conhecimento dos locais e horários de 
aplicação das provas através do Edital de Convocação mencionado no item anterior. 

4.9. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e no horário, constantes das listas 
afixadas nos locais de aplicação das provas, no Edital de Convocação divulgado no Jornal Taperá e no site do Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal – IBAM. 

4.10. As correções dos dados cadastrais poderão ser feitas SOMENTE até o término das inscrições e mediante pedido do 
candidato, por email enviado ao IBAM: atendimento@ibamsp.org.br. 

4.11. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência mínima de 30 minutos. 

4.12. O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo Edital de Convocação para fechamento dos portões 
será automaticamente excluído do Certame, seja qual for o motivo alegado para seu atraso. 

4.13. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original de identidade que bem 
o identifique, ou seja: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe  (CREA, 
OAB, CRC, CRM etc.); Certificado de Reservista; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira 
Nacional de Habilitação com foto ou Passaporte. 

4.14. É aconselhável que o candidato esteja portando, também, o comprovante de pagamento do Boleto Bancário.  

4.15. Não serão aceitos como documentos de identidade outros documentos que não os especificados no item 4.13. 
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4.16. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a identificação do 
candidato. 

4.17. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

4.18. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos 
locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal procederá à 
inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário com comprovação de pagamento, com o 
preenchimento de formulário específico. 

4.19. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada pelo Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal com o intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição. 

4.20. Constatada a improcedência da inscrição a mesma será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, 
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

4.21. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista ou repetição de prova ou ainda, aplicação da prova em outra 
data, local ou horários diferentes dos divulgados no Edital de Convocação. 

4.22. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como justificativa de sua 
ausência.  

4.23. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na 
eliminação do Concurso Público. 

4.24. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso 
Público – o que é de interesse público e, em especial dos próprios candidatos – bem como a sua autenticidade solicitará 
aos candidatos, quando da aplicação das provas, o registro de sua assinatura em campo específico na folha de 
respostas, bem como de sua autenticação digital.  

4.25. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas personalizadas, único 
documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade 
do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na capa do caderno de 
questões e na folha de respostas. 

4.25.1. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar ou, de qualquer modo, danificar a Folha de Respostas sob pena 
de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de correção da mesma. 

4.26. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na Capa do Caderno de Questões e na Folha de Respostas. 

4.27. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas deverão ser rigorosamente seguidas sendo 
o candidato único responsável por eventuais erros cometidos. 

4.28. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

4.29. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos materiais recebidos no momento da 
aplicação das provas não sendo aceitas reclamações posteriores. 

4.30. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto 
nº 2 e borracha. 

4.31. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul. 

4.32. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, emenda ou rasura, 
ainda que legível. 

4.33. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 

4.34. O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso.  

4.35. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como câmera fotográfica ou filmadora, bip, telefone celular, 
aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, palm-top, 
relógio digital com receptor, poderá resultar em exclusão do candidato do Certame, mesmo que o aparelho esteja 
dentro do envelope de segurança que será distribuído pelo IBAM. 

4.36. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos ou 
objetos ocorrido no local de realização das provas, nem por danos neles causados. 

4.37. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada e identificada com 
sua impressão digital. 

4.38. Por razão de segurança, os Cadernos de Questões da Prova Objetiva somente serão entregues aos candidatos no 
local de aplicação das provas, após decorrido o tempo de uma hora e meia. 

4.39. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminar as provas somente poderão deixar o local de aplicação juntos. 
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4.40. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, a utilização de processos 
ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso. 

4.41. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá levar um acompanhante 
com maioridade legal que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança. 

4.41.1. O acompanhante que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local designado pela 
Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital, inclusive no tocante ao uso de equipamento 
eletrônico e celular. 

4.41.2. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a prova. 

4.41.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de prova. 

4.42. Exceto no caso previsto no item 4.41, não será permitida a presença de acompanhante no local de aplicação das 
provas. 

4.43. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de 
afastamento do candidato da sala de prova. 

4.43.1. Após a assinatura da lista de presença e entrega da folha de respostas, o candidato somente poderá se ausentar 
da sala acompanhado por um fiscal. 

4.44. As provas objetivas com duração de três horas terão a seguinte composição e duração: 

• 30 questões para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços Gerais Parques e Jardins e Médicos; 

• 40 questões para os demais cargos. 

4.45. Cada questão apresentará 4 (quatro) opções de respostas. 

4.46. Para cada acerto será computado 1 (um) ponto devendo o candidato obter, no mínimo: 

- 15 (quinze) pontos nas provas que contenham trinta questões; 

- 20 (vinte) pontos nas provas que contenham quarenta questões. 

4.46.1. Os candidatos que não atingirem o corte descrito no item 4.46, serão excluídos do Concurso Público. 
 
 
5. DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, em listas de classificação 
para cada cargo. 

5.2. A pontuação final do candidato corresponderá à nota da prova objetiva. 

5.3. Serão emitidas duas listas: uma geral, contendo todos os candidatos habilitados e uma especial para os candidatos 
com deficiência. 

5.3.1. A separação em listas (especial e geral) se dará apenas quando da divulgação da classificação: listagem dos 
candidatos habilitados. 

5.3.2. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos com deficiência, será elaborada somente 
a Lista de Classificação Final Geral. 

5.4. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente os seguintes critérios de desempate: 
a)  candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e 

frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b)  candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos quando for o caso; 
c)  candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

5.5. Persistindo ainda o empate, poderá ser realizado sorteio com a participação dos candidatos envolvidos, no momento 
da convocação para contratação. 

5.6. No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins de desempate, estando sujeito às 
penalidades impostas pela Administração Municipal, em caso de inverídicas. 

 
 
6.  DOS RECURSOS 

6.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis do fato que lhe deu origem, considerando o primeiro 
dia o da divulgação/ocorrência do evento que motivou a reclamação. 

6.2. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem. 

6.3. O recurso deverá ser encaminhado ao Presidente da Comissão de Concursos e protocolado junto ao Atende Fácil, 
localizado à Rua José Revel, 270, das 9:00 às 16:00 horas, conforme formulário constante do Anexo II deste Edital. 

6.4. Os recursos deverão ser digitados e redigidos em termos convenientes, que apontem de forma clara as razões que 
justifiquem sua interposição dentro do prazo estabelecido. 

6.5. Não será permitido ao candidato anexar cópia de qualquer documento quando da interposição de recurso. Documentos 
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eventualmente anexados serão desconsiderados. 

6.6. Será liminarmente indeferido o recurso: 
a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e consistente que permita sua 

adequada avaliação; 
b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso; 
c) interposto por outra via, diferente da especificada neste Capítulo; 
d) em formulário diverso do estabelecido no Anexo II; 
e) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário, devendo o candidato utilizar 

um formulário para cada questão, objeto de questionamento; 
f) apresentado em letra manuscrita; 
g) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 
h) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções constantes dos Editais 

de divulgação dos eventos. 

6.7. Não haverá segunda instância de recurso administrativo; re-análise de recurso interposto ou pedidos de revisão de 
recurso, bem como recurso contra o gabarito oficial definitivo. 

6.8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova 
independente de terem recorrido. 

6.8.1. A pontuação relativa à questão anulada será atribuída aos candidatos que não marcaram a alternativa inicialmente 
dada como certa no gabarito preliminar. 

6.9. Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações ou correção, as provas serão corrigidas de acordo 
com as alterações promovidas, considerando-se as marcações feitas pelos candidatos na (s) alternativa (s) 
considerada (s) correta (s) para a questão de acordo com o gabarito definitivo. 

6.10. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente haver alteração dos 
resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do mesmo. 

6.11. A decisão dos recursos interpostos será divulgada no Jornal Taperá e/ou nos sites do IBAM e da Prefeitura.  

6.12. O candidato que desejar tomar ciência das manifestações proferidas pelas Bancas Examinadoras deverá, na(s) data(s) 
estabelecida(s) no Edital de decisão de recursos, comparecer, pessoalmente no local onde protocolou seu recurso. 

6.13. A Banca Examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 

6.14. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso. 
 
 
7.  DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

7.1. Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao estágio probatório conforme legislação em vigor. 

7.2. A nomeação do candidato será feita respeitando-se a ordem da Lista de Classificação Final. 

7.3. A convocação para admissão dos candidatos habilitados ocorrerá de conformidade com a necessidade do 
preenchimento das vagas, tendo o candidato o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data convocação, para 
comparecer junto a Prefeitura. 

7.4. Todos os atos relativos às convocações do presente concurso serão publicados no Jornal Taperá e as nomeações 
individuais mediante a telegrama, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento através dos 
referidos meios.  

7.5. Para efeito de nomeação, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico e psicológico, realizado pela 
Prefeitura ou por sua ordem, que avaliará sua aptidão física e mental para o exercício do cargo. 

7.6. A qualquer tempo poder-se-á promover diligências para averiguação de veracidade dos documentos apresentados 
pelos candidatos. 

7.7. É facultado à Prefeitura, exigir dos candidatos classificados, quando da nomeação, além da documentação prevista 
na Tabela do item 1.2, no item 2 deste Edital, outros documentos. 

7.8. A aprovação no Concurso Público não significa imediata contratação do candidato aprovado, e só será efetivada 
segundo os critérios de conveniência e oportunidade da Prefeitura Municipal de Salto, em decorrência de condições 
técnicas de trabalho e / ou disponibilidade orçamentária. 

 
 
8.   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condições do 
Concurso, tais como se acham estabelecidas no Edital de Abertura e nas normas legais pertinentes, bem como em 
eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

8.2. Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das provas e resultado final via telefone ou e-mail, 
bem como atestados ou declarações pela participação no Certame. 
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8.3. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público (sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a 
tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao Concurso, nos 
comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções constantes da Prova), o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se qualquer 

tolerância; 
b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento que bem o identifique; 
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
e) ausentar-se do local antes de decorrida uma hora e meia do início das provas; 
f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não permitidos, sem autorização; 
g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
i) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos não 

permitidos ou máquina calculadora ou similar; 
j) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação como aqueles 

descritos no item 4.35; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

8.4. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades constatadas no decorrer do 
processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a admissão do candidato, sem 
prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis. 

8.5. Todos os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e resultados até sua homologação serão 
divulgados no site www.ibamsp-concursos.org.br e www.salto.sp.gov.br e/ou publicados no Jornal Taperá sendo de 
responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos relativos ao Concurso Público por esses meios. 

8.6. Compete à banca examinadora a deliberação sobre o grau de dificuldade da prova e a quantidade de questões por 
assunto. 

8.7. A Prefeitura e o IBAM se eximem das despesas decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para 
comparecimento a qualquer prova do Concurso Público, bem como objetos pessoais esquecidos e danificados nos 
locais de prova. 

8.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser divulgado, 
sendo do candidato a responsabilidade de acompanhar pelo Jornal Tapérá e pelos sites do IBAM e da Prefeitura, as 
eventuais retificações. 

8.9. A Prefeitura e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes a este Concurso bem como por divulgações feitas por outras mídias 
diferentes daquelas relacionadas no item 8.8. 

8.10. Decorridos 90 (noventa) dias da homologação do Concurso e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a 
incineração da prova e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso, os 
registros eletrônicos. 

8.11. O prazo de validade deste Concurso é de 2 (dois) anos, a contar da data de homologação, prorrogável por igual 
período, a juízo da Administração Municipal. 

8.12. O resultado final do Concurso será homologado pelo Prefeito da Estância Turística de Salto. 

8.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para a realização do presente Concurso Público. 
 

Estância Turística de Salto, 23, de novembro de 2013.. 
 

Comissão Organizadora 
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ANEXO I – PROGRAMAS DAS PROVAS  
CONCURSO PÚBLICO 01/2013 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
Agente de Trânsito, Auxiliar de Serviços Gerais (mas culino e feminino), Auxiliar de Serviços Gerais Parq ues e 
Jardins  
Português:- Interpretação de Texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes gramaticais; Concordância verbal e 
nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções da norma culta da língua portuguesa na 
modalidade escrita. 
Matemática:- Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais relativos (formas decimal e fracionária): propriedades, 
operações e problemas; Grandezas Proporcionais - Regra de três simples; Porcentagem e juro simples – Resolvendo 
problemas; Sistema Monetário Brasileiro; Sistema Decimal de Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, 
capacidade e tempo (transformação de unidades e problemas); Figuras Geométricas Planas: perímetros e áreas - problemas. 

 
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Desenvolviment o Infantil, Auxiliar em Saúde Bucal, Fiscal Ambient al, Inspetor 
de Alunos, Intérprete de Braile, Intérprete de Libr as, Monitor Cultural, Monitor de Saúde Mental, Secret ário de Escola, 
Técnicos (todos) 
Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na 
modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; 
Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; Cálculos 
Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário 
Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, 
volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano 
– ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas 
planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Funções do 1º e 2º graus; 
Sequências, Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de problemas. 
 
Assistente Social, Biólogo, Cirurgião Dentista (tod os), Contador, Enfermeiro (todos), Engenheiro (todos) , 
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista (todos) , Profissional de I.E.C, Projetista de Trânsito, Psicól ogo e 
Veterinário  
Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na 
modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; 
Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Assistente Social, Cirurgião Dentista (todos), Enferm eiro (todos), Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médicos  (todos, 
exceto Médico do Trabalho), Nutricionista (todos), Psicólogo, Profissional de I.E.C e Veterinário  

Reforma Sanitária.  
O SUS: bases da implantação do SUS, Princípios, Diretrizes e Estrutura. Gestão: Controle Social e 
Financiamento.  Municipalização da Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Programa Saúde 
da Família. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância Sanitária. Indicadores de nível de saúde da 
população. Noções de Saúde Pública. Saúde da mulher, adulto e idoso.  Doenças de notificação compulsória no Estado de 
São Paulo. Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e 
parasitárias; Doenças metabólicas; Educação em saúde; Princípios de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; 
Atendimento de emergência; Choques; Hipertensão arterial sistêmica; Afecções cardíacas; Primeiros Socorros. 
Preenchimento de declaração de óbito. 
Código de Ética e Conhecimentos relacionados à área de atuação. 
Constituição Federal: Título VIII – Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social.  
Leis Federais nºs: 8.080/1990 e 8.142/1990.  
Decreto Federal nº 7.508, de 28/06/2011. 
Portaria nº 399/GM/MS, de 22/02/2006 – Pacto pela Saúde. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE DE TRÂNSITO 
Conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503 de 23 de setembro de 1.997 e seus anexos) atualizado e 
Resoluções do CONTRAN. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Conhecimentos técnicos relacionados à área. O Serviço Social e a interdisciplinaridade. Legislação: Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS). Lei de criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente, Saúde e 
Educação. Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais. O papel do 
assistente social. A prática do Serviço Social: referências teórico-práticas. Políticas de gestão de assistência social: 
planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com comunidades. Atendimentos familiar e individual. O Serviço Social no 
atendimento terapêutico. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e ao Conselho Tutelar. O funcionamento 
municipal de assistência social. Código de Ética Profissional.  
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Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Conhecimento de Arquivos e Redação Oficial. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; 
Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
Publicações do MEC para a Educação Infantil. Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Noções de Primeiros 
Socorros. 
 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
Odontologia Social – Atendente de consultório dentário: histórico, legislação e papel do ACD; Odontologia Preventiva – 
higiene dental, placa bacteriana, cárie e doença periodontal (etiologia, prevenção e controle); flúor (composição e aplicação); 
cariostáticos e selantes oclusais: Processo Saúde/Doença – levantamento epidemiológicos: noções de vigilância à Saúde, 
Educação em Saúde: Materiais, Equipamentos e Instrumentais – manutenção e conservação; Materiais dentários – forradores 
e restauradores; Esterilização e Desinfecção; Noções de : Radiologia, Odontopediatria, Prótese, Cirurgia, Endodontia, 
Dentística, Ergomomia e anatomia bucal e dental (notação dentária). 
 
BIÓLOGO 
Legislação ambiental; classificação zoológica; biologia da conservação; manejo de animais silvestres em cativeiro; cuidados 
neonatais; sistemas de marcação de animais silvestres; alimentação e nutrição de animais silvestres; manejo genético de 
populações de animais silvestres; controle reprodutivo; contenção física, acondicionamento e transporte de animais silvestres; 
comportamento animal; coleta e conservação de amostras biológicas; técnicas laboratoriais; educação ambiental; 
planejamento interno de recintos, terrários e viveiros.  
 
CIRURGIÃO DENTISTA (CIRURGIA ORAL MENOR), CIRURGIÃO  DENTISTA (DIAGNÓSTICO BUCAL), 
CIRURGIÃO DENTISTA (ENDODONTIA), CIRURGIÃO DENTISTA  (PERIODONTIA), CIRURGIÃO DENTISTA 
(PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) 
Anestesia locorregional oral: técnicas, anestésicos, indicações e contra indicações, acidentes, medicação de urgência; 
Atenção à saúde bucal do idoso e da criança; Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório; Cariologia: 
etiologia, epidemiologia, progressão e controle da cárie dentária; Cimento ionômero de vidro de alta viscosidade: 
características e técnica de manipulação; Confecção de coroas provisórias em acrílico; Dentística: restaurações com 
ionômero de vidro e resina composta, restaurações complexas com amálgama; Diagnóstico, tratamento e controle dos 
principais problemas periodontais, técnicas de raspagem; Diretrizes assistenciais da saúde bucal em Belo Horizonte; Doença 
periodontal: etiologia, epidemiologia, diagnóstico e tratamento; Epidemiologia em saúde bucal; Estratégia de Saúde da 
Família; Farmacologia aplicada à odontologia; Flúor: uso racional, toxicologia; Fluorose dentária: diagnóstico e tratamento; 
Infecções bacterianas, virais e micóticas: diagnóstico e tratamento; Organização de modelos assistenciais em odontologia; 
Organização do Sistema de Saúde em Belo Horizonte; Planejamento e organização de serviços assistenciais de odontologia; 
Políticas de saúde bucal no Brasil;  Principais manifestações bucais de doenças sistêmicas: diagnóstico e tratamento; 
Princípios básicos de oclusão; Confecção e adaptação de prótese total e parcial removível; Princípios da radiologia 
odontológica: Indicações, técnicas e interpretação; Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte: exodontia simples e 
complexas; Processos agudos na cavidade bucal: diagnóstico e tratamento; Tratamento conservador do complexo 
dentina/polpa; Tratamento Restaurador Atraumático: conceito, abordagem, materiais restauradores adesivos com abordagem 
de mínima intervenção; Traumatismos e imobilizações dentárias.  
 
 
CONTADOR 
Planejamento Governamental: Conceito de Planejamento. Plano de Governo: conceito, estrutura atual do 
sistema orçamentário brasileiro. Base legal do planejamento governamental. Classificações Orçamentárias. 
Classificação da receita por categorias econômicas. A classificação da receita de acordo com a Portaria nº 
163/2001. Classificação da despesa. Classificação institucional. Classificação funcional-programática. 
Classificação econômica. A classificação da despesa conforme a Lei nº 4.320/64, a Portaria nº 42/99 e a Portaria 
nº 163/2001. Processo Orçamentário. Elaboração da proposta orçamentária: conteúdo, forma e competência. 
Execução orçamentária da receita: programação financeira, lançamento, arrecadação e recolhimento. 
Conceitos. Execução orçamentária da despesa: programação financeira, licitação, empenho, liquidação e 
pagamento. 4. Direito Administrativo: Regime Jurídico da Licitação: conceito, finalidade e modalidades de 
licitação. Serviços e obras públicas: conceito e formas de execução. Bens públicos: conceito e classificação 
dos bens públicos. Alienação dos bens públicos.  
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
ENFERMEIRO 
Administração do serviço de enfermagem: características, objetivos, planejamento, organização, comando, controle, 
avaliação e treinamento em serviço. Assistência à criança: recém-nascido normal, prematuro e de alto risco, puericultura. 
Assistência à mulher: da reprodução humana ao trabalho de parto e puerpério. Assistência a portadores de problemas clínicos 
e cirúrgicos. Assistência ao idoso: cuidados durante a internação, admissão e alta. Assistência em psiquiatria. Assistência 
nas doenças crônico-degenerativas. A saúde do trabalhador (noções sobre doenças ocupacionais). Assistência nas urgências 
e emergências: primeiros socorros, hemorragias, choques, traumatismos. Desinfecção e esterilização: conceitos, 
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procedimentos, materiais e soluções utilizados, cuidados, tipos de esterilização, indicações. Leis do exercício profissional. 
Conhecimentos de anatomia, fisiologia, microbiologia, embriologia, farmacologia, imunologia. Enfermagem em saúde pública: 
doenças transmissíveis, DSTs, medidas preventivas, imunização (rede de frio, tipos de vacinas, conservação e 
armazenamento, validade, dose e via de administração).  
 
ENFERMEIRO (SAÚDE MENTAL) 
Vacina; Pré-natal; Puericultura; Puerpério; Exame Preventivo de Câncer de Colo Uterino e de Mama; Suporte Básico de Vida; 
Cuidados com Materiais e Ambientes na Unidade de Saúde (Desinfetantes, hipoclorito, detergente e enzimático); Central de 
Materiais Esterilizados; Varicela, Diarréia, Dengue, Tuberculose e Hanseníase; Parkinson; Alzheimer; Hipertensão; Diabetes; 
Asma; Cuidados com Saúde do Idoso; DSTs/Aids; Cálculo e Administração de Medicamentos; Farmacologia em 
Enfermagem; Administração de Unidade de Saúde; Sistematização da Assistência de Enfermagem – HUMANIZAÇÃO; 
Reforma psiquiátrica no Brasil; Aspectos culturais da loucura e da doença mental; Início da psiquiatria no Brasil; 
Psicopatologia; Funções psíquicas; Transtornos psíquicos; Psicose: esquizofrenia e transtorno bipolar; Neurose: transtornos 
de ansiedade e obsessivo-compulsivo; Álcool e outras drogas; Síndrome da abstinência; Delirium tremens; Efeitos sistêmicos 
das drogas; Classificação e avaliação Psiquiátrica; Tratamento em Psiquiatria; Medicamentos e psicoterapias; Classificação 
dos transtornos mentais conforme CID; O movimento reformista no mundo; O novo paradigma de atenção à saúde mental; 
Legislação em saúde mental; Leis e portarias que regulamentam a psiquiatria e a saúde mental no Brasil; A saúde mental na 
atualidade; Papel específico do enfermeiro nos cuidados e assistência ao paciente mental. 
 
ENGENHEIRO 
Projetos de obras civis: Arquitetônicos. Estruturais (concreto, aço e madeira). Fundações. Instalações elétricas e 
hidrossanitárias. Projetos complementares: Elevadores. Ventilação-exaustão. Ar condicionado. Telefonia. Prevenção contra 
incêndio. Especificação de materiais e serviços. Programação de obras: Orçamento e composição de custos unitários, 
parciais e totais: levantamento de quantidades. Planejamento e cronograma físico-financeiro: PERT-COM; Acompanhamento 
de obras; Construção: Organização do canteiro de obras: execução de fundações (sapatas, estacas e tubulões). Alvenaria. 
Estruturas e concreto. Aço e madeira. Coberturas e impermeabilização. Esquadrias. Pisos e revestimentos. Pinturas, 
instalações (água, esgoto, eletricidade e telefonia); Fiscalização: Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, 
emissão de fatura etc.). Controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais 
cerâmicos, vidro etc.). Controle de execução de obras e serviços; Noções de irrigação e drenagem, de hidráulica, de hidrologia 
e solos: Legislação e Engenharia legal; Licitações e contratos: Legislação específica para obras de engenharia civil; Vistoria 
e elaboração de pareceres; Princípios de planejamento e de orçamento público; Elaboração de orçamentos; Noções de 
segurança do trabalho; Consumo per-capita de água, fatores que afetam o consumo, variações Projeções de consumo de 
água: projeções de população, distribuição demográfica; Captação de água subterrânea, captação em fontes de afloramento 
de água e captação de águas superficiais; Estações de bombeamento, adutoras, estação de tratamento de água potável, 
processos de tratamento de água, reservação, subadução, rede de distribuição, ramais prediais, micro e macromedição, 
perdas; Manutenção preventiva e corretiva nos serviços de água e esgoto; Controle de qualidade de materiais; Hidráulica 
básica para sistemas de abastecimento de água; Esgotamento Sanitário – sistema de coleta de águas residuárias: ramais 
prediais, redes coletoras, coletores-tronco, interceptores, estações elevatórias, emissários, estação de tratamento, 
tratamentos preliminar, primário, secundário e terciário, disposição final das águas residuarias; Reuso; Estação de 
condicionamento de lodo de esgoto sanitário; Hidráulica 
básica para sistemas de coleta de esgotos; Prevenção e controle de poluição das águas e do meio ambiente; Sistemas de 
medição aplicados ao saneamento; Tarifas de serviços de saneamento; Segurança em serviços de saneamento; Construção 
e/ou fiscalização de obras- tubulações empregadas na construção em sistemas de distribuição de água, coleta de esgoto e 
drenagem; Locação de condutos em planta e perfil; Execução de valas; Classificação de material de escavação, reaterro, 
esgotamento, segurança de pedestre; Assentamento de tubulações; Obras de proteção: escoramento, revestimentos anti-
corrosão, blocos de ancoragem; Reservatórios; Estações de tratamento de água e/ou esgoto; Casa de bombas: fundações, 
poço de sucção, leito filtrante; Montagem de materiais e equipamentos, 
tubulações, conjuntos elevatórios, válvulas e outros equipamentos hidráulicos Quadros elétricos, transformadores e proteção 
contra incêndios; Organização de canteiros de obras; Conserto de vazamentos em canalizações de água e/ou “fugas” em 
tubulações de esgoto; Limpeza e desinfecção de tubulações; Ligações prediais de água e/ou de esgoto; 
Conhecimentos gerais sobre eletrotécnica e mecânica; Controle de materiais de obras; Suprimento para operação e 
manutenção de água e/ou esgoto.  
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Elaboração de Laudo pericial; Conhecimentos de: Propagação de Plantas Cultivadas: Métodos de Propagação Viveiros, 
Instalações, Formações de Canteiros. Doenças e Pragas de Plantas Cultivadas. Nutrição e Adubação Química e Orgânica 
das Plantas. Arborização Urbana. Parques e Jardins. Meio Ambiente: Educação Ambiental, Lixo Urbano. Política Nacional de 
Meio Ambiente (Lei Nacional 6938/1981), Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA e Sistema Nacional de 
Informações Sobre Meio Ambiente - SINIMA, Lei Nacional de Crimes Ambientais (Lei Nacional 6905/1998) e Decreto 
Regulantador, Código Florestal (Lei Nacional 4771/1965) e Dispositivos que o regulamentam. Resoluções CONAMA 01/1994, 
237/1997, 302/2002, 303/2002, 307/2002, 369/2006, Resoluções SMA 018/2007, 08/2008, 031/2009, 086/2009, 13/2010, 
056/2010, Lei Nacional 11.428/2006, Leis Municipais 4566/1994, 6046/2004, 6253/2007, 6126/2006 e Decretos Municipais 
Regulamentadores. 
Conhecimento de Agroecologia: As bases formativas da agricultura contemporânea. Conceitos e princípios de agroecologia. 
O conceito de agroecossistema: estrutura e funcionamento. Fatores associados aos sistemas vegetais e animais em suas 
relações com o meio ambiente. Manejo ecológico dos solos. Princípios básicos de ecologia da população vegetal. Fluxos de 
energia e nutrientes na agricultura. Interações, diversidade e estabilidade em agroecossistemas. A transição da agricultura 
convencional à agricultura ecológica. 
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Área de Solos/Poluição dos Solos: Gênese, morfologia e classificação do solo: principais características dos horizontes 
diagnósticos superficiais e sub-superficiais; definições e conceitos referentes às classes de 1º nível (ordens); classificação 
interpretativa do solo para uso agrícola e outros fins. Erosão e conservação do solo: mecanismos e fatores que afetam a 
erosão hídrica e a erosão eólica; impactos ambientais e econômicos da erosão do solo; práticas de controle da erosão. 
Química e fertilidade do solo: fase sólida e líquida, conceitos, composição e estrutura; dinâmica dos nutrientes e correção 
das deficiências pela adubação mineral e ou orgânica; recomendação de adubação e calagem. Biologia do solo: 
decomposição de compostos orgânicos; interações microbianas; ciclagem de nutrientes; dinâmica da matéria orgânica. 
Resíduos urbanos, agrícolas e industriais: caracterização, tratamento e manejo de resíduos; alternativas de descarte e ou 
reaproveitamento no solo; critérios para descarte; avaliação de impactos ambientais e medidas mitigatórias; parâmetros para 
monitoramento do solo e águas. Poluição do solo: o solo como meio de inativação e ou transformação de poluentes; 
biodegradação de princípios ativos poluentes; biorremediação de solos contaminados. 
Agrotóxicos: Conceito e características dos produtos. Classificação toxicológica. Procedimentos e cuidados no registro, 
produção, embalagem, rotulagem, comercialização e armazenamento. Avaliação da periculosidade ambiental. Impacto do 
uso de agrotóxicos no ambiente. 
Controle Biológico: Conceito. Principais agentes – grupos e características. Métodos de controle biológico. Planejamento e 
implantação de programas de controle biológico. Controle de Qualidade de agentes de controle biológico. Importação, 
exportação e regulamentação de agentes de controle biológico. 
Métodos Culturais: Conceito e princípios básicos. Métodos e/ou práticas. 
Métodos de irrigação: vantagens e desvantagens, critérios para seleção do método mais adequado; Evapotranspiração de 
referência e evapotranspiração real; Necessidades de irrigação; Cálculo das principais variáveis em projetos de irrigação por 
aspersão, sulcos e inundação. 
Métodos de drenagem: Drenagem de baixo custo (métodos alternativos); Avaliação da necessidade de drenagem; Cálculo 
das principais variáveis em projetos de drenagem superficial e subsuperficial. 
Preservação: Hidrologia das encostas. Impacto das atividades agrícolas na qualidade da água. Planejamento ambiental em 
microbacias hidrográficas. Legislação estadual de recursos hídricos. 
Criações: Conceitos de espécie e indivíduo. Conceitos de aptidão, função e produto. Grupos raciais. Índices zootécnicos. 
Sistemas de produção e seu impacto ao meio ambiente. Introdução de espécies exóticas. 
Nichos ecológicos. Perspectivas da aquacultura. Anatomia, fisiologia e biologia de espécies nativas e exóticas. Qualidade e 
manejo da água e da alimentação de peixes. Instalações e equipamentos. Larvicultura, Alevinagem, Recria e Engorda. 
Aspectos econômicos da criação de animais.  
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALIZA DO EM MEIO AMBIENTE 
Evolução das Políticas Ambientais Brasileiras e Paulistas – Acordos e Convenções Ambientais Internacionais dos quais o 
Brasil é signatário - Aquecimento global – Eficiência energética – Extinção de espécies – Uso racional da água. Política 
Nacional de Meio Ambiente (Lei Nacional 6938/1981), Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA e Sistema Nacional 
de Informações Sobre Meio Ambiente - SINIMA, Lei Nacional de Crimes Ambientais (Lei Nacional 6905/1998), Código 
Florestal (Lei Nacional 12.651/2012) e Dispositivos que o regulamentam, Lei Nacional 9.985 de 18 de julho de 2000 (Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC), Lei Municipal 4566 de 03 maio de 1994. 
Fisionomias vegetais e ecossistemas ocorrentes no município - Sucessão Ecológica e Metodologias para recuperação 
florestal (plantio, nucleação, regeneração natural) - Ecologia da paisagem - Manejo florestal sustentável (recursos madeireiros 
e não madeireiros)  Solos: tipos, classes de capacidade de uso, conservação - Recuperação de áreas degradadas e controle 
de erosão, noções de geotecnia - Noções de geoprocessamento - Noções de cartografia - Noções de avaliação de impacto 
ambiental - Monitoramento Ambiental (parâmetros, indicadores, técnicas de amostragem, noções de estatística, etc.) - 
Sistemas de gestão ambiental - Noções de saneamento - Noções de economia (instrumentos econômicos) - Fauna silvestre 
Planejamento ambiental como instrumento de políticas públicas - em áreas urbanas - Planejamento ambiental e gestão de 
recursos hídricos, Planejamento de áreas de proteção ambiental – APAS - Planejamento da gestão de parques urbanos - 
Experiências brasileiras de planejamento ambiental. 
Conhecimentos sobre o funcionamento dos sistemas informações com vista à elaboração e montagem de banco de dados 
georreferenciados, a partir do processamento e seleção de informações - Noções de “softwares” de Geoprocessamento 
(sensoriamento remoto, sistema de informação geográfica e banco de dados relacional) para aplicação no planejamento 
ambiental. 
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
ENGENHEIRO DE TRÂNSITO 
Capacidade viária, fluidez viária, índices de equivalência, cálculo de programação semafórica e outros; Analisar, planejar, 
desenvolver, fiscalizar, acompanhar projetos referentes a execução de obras e eventos, elaborar croquis, inclusive 
levantamento topográfico expedito, memorial, quantitativo de material, levantamento em campo de projetos referentes a 
sinalização vertical, horizontal, semafórica, geometria viária, circulação, transporte de cargas especiais, mantendo atualizado 
o cadastro de sinalização, visando a fluidez, segurança e conforto do trânsito em geral; Definir rotas para circulação de cargas 
superdimensionadas; Observar e acompanhar as condições de trânsito da cidade e circulação na área de influência do evento 
ou obra, detectando pontos críticos e de congestionamento, propondo soluções com vista a prevenção de acidentes, melhoria 
da fluidez viária e segurança dos pedestres; Analisar projetos de pólo gerador de tráfego e alvará de licença; Elaborar projetos 
de transporte coletivo (itinerário, locação de pontos e abrigos de ônibus, cálculo de tempo de viagem, etc.); Cooperar na 
execução das atividades do corpo operacional em campo; Elaborar estudos a fim de emitir autorizações para circulação de 
veículos em locais de restrição; Conhecimento dos equipamentos de proteção individual; Código de Trânsito Federal; 
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
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FARMACÊUTICO 
Avaliação da área física e condições adequadas de armazenamento. Conceitos: Sistema Único de Saúde, vigilância sanitária, 
vigilância epidemiológica e assistência farmacêutica. Controle de estoques de medicamentos e material de consumo. 
Educação em saúde - noções básicas. Farmacologia. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Organização de 
almoxarifados. Padronização dos itens de consumo. Política de medicamentos - legislação para o setor farmacêutico. Sistema 
de compra. Sistema de dispensação de medicamentos e materiais de consumo. Código de Ética Profissional.  
 
FISCAL AMBIENTAL 
O meio ambiente na Constituição Federal, na Constituição do Estado de São Paulo Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 
Federal nº. 6.938/81 e sua regulamentação): objetivos; diretrizes; conceitos e instrumentos da política nacional de meio 
ambiente. SISNAMA: organização, finalidades e competências. Lei dos Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98) e sua 
regulamentação: infrações ambientais. Administração Pública: princípios, organização e poder de polícia.  Propriedades 
físicas, químicas e biológicas do solo, ar e água; poluentes atmosféricos, terrestres e aquáticos. Padrões de qualidade 
ambiental e padrões de lançamento. Poluição sonora e proteção do sossego público. Resolução Conama 01/90 e ABNT: 
NBR 10151/2000: Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento. 
Decibelímetros: utilização e funcionamento. Código Florestal Brasileiro. Áreas de proteção permanente (APP) e reserva legal 
no Código Florestal Brasileiro. Requisitos para a supressão de vegetação em APP. Caracterização da Floresta Ombrófila 
Densa Atlântica de acordo com a Resolução Conjunta SMA-Ibama/SP nº 01/94; caracterização do Complexo de Vegetação 
de Restinga de acordo com a Resolução Conama nº 07/96. Sistema Nacional das Unidades de Conservação e sua 
regulamentação (Lei Federal nº 9.985/00 e alterações). Lei do Bioma Mata Atlântica e sua regulamentação (Lei Federal nº 
11.428/06). Política Nacional de Recursos Hídricos e sua regulamentação (Lei Federal nº 9.433/97 e suas alterações). Plano 
Nacional de Gerenciamento Costeiro e sua regulamentação (Lei Federal nº 7.661/98). Licenciamento ambiental: Noções 
sobre competências e processo de licenciamento (LP, LI, LO); Ecologia, conceitos básicos: ecossistemas, dinâmica de 
populações, nicho, habitat, ciclos biogeoquímicos, relações entre seres vivos; sucessão ecológica, biomas terrestres e zonas 
climáticas: Biomas: Mata Atlântica, restingas e manguezais. Caracteres geomorfológicos, climatológicos, edáficos e 
fitossociológicos.  
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
FISIOTERAPEUTA (FISIOTERAPIA ESPORTIVA) 
Anatomia geral dos órgãos e sistemas e em especial do sistema musculoesquelético; Biomecânica no esporte; Fisiologia 
geral e do exercício; Fisiopatologia das lesões esportivas;Semiologia; Fatores predisponentes, extrínsecos e intrínsecos, 
relacionados com as diversas modalidades esportivas; Noções básicas quanto às regras, equipamentos, entre outras, 
referentes às diversas modalidades esportivas; Instrumentos de medida e avaliação do desempenho atlético e paratlético  
esportivo e condições funcionais do aparelho locomotor; Treinamento esportivo e recondicionamento físico-funcional; 
Atividade física no contexto da saúde e do lazer; Exercício físico e condicionamento físico; Esporte competitivo adaptado 
profissional e amador; Relação do esporte e da atividade física no contexto da saúde coletiva e da prevenção de lesões; 
Farmacologia aplicada; Próteses, Órteses e Tecnologia Assistiva específicos da Fisioterapia Esportiva; Humanização; Ética 
e Bioética. II – Resolução Coffito nº 395/2011.  
Referências Bibliográficas:  
Fisiologia Articular Volumes I,II e III: esquemas comentados de mecânica humana; A.I. Kapandji; 5º Edição; Editora 
Panamericana.  
Tratado de Fisiologia Medica; Guyton & Hall; 9º Edição; Editora Guanabara Koogan.  
Fisiologia do Exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho; S.K. Powers & E.T. Howley; 1º Edição; 
2000; Editora Manole Bases Biomecânicas do Movimento Humano; Hamill e Knutzen; Editora Manole.  
Lesões nos Esportes:diagnostico, prevenção e tratamento; Cohen e Abdalla; 2002 Editora Revinter.  
Técnicas de Reabilitação em Medicina Esportiva; W.E. Prentice; 3º Edição;2002; Editora Manole.  
Biomecânica no Esporte: Performance do desempenho e prevenção de lesão; V.M. Zatsiorsky; 2004; Editora Guanabara 
Koogan.  
Reabilitação Física das Lesões Esportivas; Andrews, Harrelson, Wilk, Editora Guanabara Koogan.  
Crioterapia no Tratamento das Lesões Esportivas; K.L. Knight; 2000; Editora Manole.  
Scientific Foundations and Principales of Practice in Musculosketal Rehabilitacion; D.J. Magee, J.E. Zachazewshi, W.S. 
Quillen, Editora Saunders.  
Consenso de crioterapia SONAFE.  
 
INSPETOR DE ALUNOS I (CONSERVATÓRIO) 
Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Noções de Primeiros Socorros. 
 
INTÉRPRETE DE BRAILLE 
Fundamentos da Educação da pessoa com deficiência visual. Atendimento Educacional Especializado na área de deficiência 
visual. Informática para pessoas com deficiência visual (DOSVOX). Métodos e técnicas para o uso do soroban. Metodologia 
do sistema Braille: leitura e escrita. Sistema Braille: histórico, definição, simbologia. Código Braille na grafia da Língua 
Portuguesa: Observações e normas de aplicação: sinal de letra maiúscula, números e sinais com eles usados, pontuação e 
sinais acessórios. Vocabulário de termos e expressões empregados no domínio do sistema Braille. Portaria nº 319, de 26-
02-1999 e Portaria 554 de 26-04-2000 do Ministério da Educação. 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Abordagem educacional e cultural do surdo no mundo.  A educação do indivíduo surdo no Brasil. Fundamentação legal da 
Libras.  Compreensão da Língua Brasileira de Sinais – Libras.  Parâmetros da Libras.  Diálogos em Libras: alfabeto manual 
e numeral, calendário em Libras, pessoas/ família, documentos, pronomes, lugares, natureza, cores, escola.  
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O sistema escolar brasileiro segundo a legislação atual; a construção do conhecimento; orientações metodológicas para a 
Educação de Portadores de Necessidades Especiais; atividades adequadas e utilização de jogos na aprendizagem; o 
processo de ensino e aprendizagem: a ação pedagógica; A avaliação da aprendizagem, profissionalização na Educação 
Especial. 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – Secretaria de Educação Especial – Brasília 2.005. Série: Saberes e Práticas da Inclusão – 
Desenvolvendo Competências para o Atendimento ás Necessidades Educacionais de Alunos Surdos – Caderno 5. para os 
candidatos a PEB II – DA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – Secretaria de Educação Especial –Atendimento Educacional 
especializado – Pessoa com surdez – MEC 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – Secretaria de Educação Especial –MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – Secretaria de Educação 
Especial –Ensino de Língua Portuguesa para Surdos - Caminhos para a prática pedagógica  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – Secretaria de Educação Especial –Idéias para ensinar português para alunos surdos 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – Secretaria de Educação Especial –O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e 
Língua Portuguesa  
 
MÉDICO – ESPECIALIDADES (TODOS) 
Saúde da mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-degenerativas; Doenças infecto-
contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação em saúde; Princípios  de medicina social e 
preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; 
Preenchimento de declaração de óbito 
Código de Ética e Conhecimentos relacionados à área de atuação 
 
MÉDICO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
Saúde da mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico-degenerativas; Doenças infecto-
contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação em saúde; Princípios  de medicina social e 
preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; 
Preenchimento de declaração de óbito; Código de Ética e Conhecimentos relacionados à área de atuação. 
 
 
MÉDICO DO TRABALHO 
Organização dos Serviços de Saúde do Trabalhador. Organização Internacional do Trabalho e Normas Internacionais do 
Trabalho. Recomendações 112/59 da OIT - Convenção 161/85 da OIT-NR4_SESMT, NR5 - CIPA, NR7 - PCMSO, NR9 – 
PPRA e demais normas regulamentadoras aprovadas e legislações complementares. Doenças Ocupacionais Relacionadas 
ao Trabalho. Conceito, relação saúde/doença/ambiente do trabalho. Doenças ocupacionais e profissionais. Doenças 
causadas por agentes físicos, químicos e biológicos. Doenças relacionadas aos sistemas cardiovascular, digestivo, 
endócrino, hemolinfático, neuropsíquico, osteomuscular, respiratório, tegumentar, urogenital, oftálmico e otolaringológico. 
Doenças infecciosas ocupacionais e Câncer. Acidentes no trabalho ou portador de uma doença do trabalho - Reabilitação 
profissional - mudança de cargo/função. Toxicologia ocupacional: Agentes tóxicos, exposições e vias de introdução. 
Classificação das intoxicações - limites permissíveis para agentes tóxicos no ambiente de trabalho. Ergonomia - Cargas e 
solicitações no trabalho - Formas de trabalho humano: Fadiga e monotonia, vibrações intensas - iluminação. Saúde ambiental 
e repercussões na saúde individual e coletiva: Mapeamento de riscos - Ações de Saúde, de Segurança do trabalho e dos 
Agentes funcionais - Campanhas de prevenção de Saúde, planejamento, implantação e execução de programa. AIDS, 
Alcoolismo, Tabagismo e uso de drogas nas empresas. Legislação previdenciária e acidentária (CLT), Decreto 3048/99 - 
DIREITO DO TRABALHO - REGULAMENTAÇÃO ATUAL DE INSALUBRIDADE - NR 15 DA PORTARIA 3214/78. Laudo 
Pericial e os Processos Trabalhistas - Proteção do Trabalhador: da mulher e do menor. Vigilância sanitária - Legislação 
estadual e municipal - Epidemiologia e Saúde do Trabalhador. Aspectos de Biossegurança. Experiência no atendimento de 
urgências em medicina pré-hospitalar para vítimas de acidentes e mal súbito - Perícia Médica - Sigilo Profissional Atestado e 
Boletim Médico. Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Investigação e análise dos acidentes de trabalho - conceito do 
acidente do trabalho, medidas técnicas e administrativas de prevenção. Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos 
trabalhadores, com o uso de ferramentas epidemiológicas; Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil, aspectos 
toxicológicos e sua prevenção.  
Identificação. Medidas preventivas e tratamentos. Conhecimentos específicos em LER (Lesões por Esforços Repetitivos). 
Noções de saúde mental do trabalhador. Conceituação de saúde ocupacional. Legislação e organização dos serviços de 
segurança, higiene e medicina do trabalho, inclusive programas sobre AIDS e outras DSTs. Noções de epidemiologia. História 
natural das doenças profissionais devidas a agentes químicos, físicos e biológicos. Noções de estatística, higiene e 
saneamento do meio ambiente (reconhecimento, avaliação de controle de riscos ambientais). Fisiologia do trabalho. Agentes 
mecânicos de doenças profissionais. Acidentes do trabalho. Cadastro de acidentes. Noções de toxicologia (alcoolismo, 
tabagismo e outras drogas nas empresas). Limites de tolerância. Doenças causadas por ruídos: trauma acústico. Controle 
médico dos trabalhadores menores, do sexo feminino, idosos e expostos a agentes físicos e químicos. Controle do uso de 
drogas causadoras de dependência entre trabalhadores. Readaptação e reabilitação profissional. Exames pré-admissionais. 
Exames médicos periódicos. Imunizações de interesse ocupacional.  
 
MONITOR CULTURAL 
Sociologia do lazer (Tempo livre e ócio na sociedade atual). Aspectos da cultura brasileira. Aspectos da cultura popular 
brasileira. Aspectos da cultura universal. Corpo e cultura. Estratégias para ação comunitária no âmbito da cultura. Cultura de 
massa. Lei de Incentivo à cultura. Lei ROUANET – nº8.313/91. Lei do Audiovisual – nº 10.454 (ANCINE/CONDECINE). 
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
MONITOR DE SAÚDE MENTAL 
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Ata, Ofício, Memorando, Certidão, Atestado, Declaração, Procuração, Aviso, Comunicado, Circular, 
Requerimento, Portaria, Edital, Decreto, Carta Comercial, Formas de Tratamento em correspondências oficiais,  
Tipos de Correspondência, Atendimento ao público, Constituição Federal Art. 6º a 11 – Conhecimentos de 
Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e 
ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
NUTRICIONISTA 
Nutrição normal: Conceito de Alimentação e Nutrição. Critérios para Planejamento e Avaliação de Dietas Normais: 
Qualitativos, Quantitativos e Grupos de Alimentos; Leis de Alimentação; Cálculo das necessidades Calóricas Basais e 
Adicionais para Adulto Normal; Nutrientes e Alimentos Funcionais; Dietoterapia: Princípios Básicos; Técnica Dietética: 
Características Físico-Químicas dos Alimentos; Condições Sanitárias, Higiênicas e Métodos de Conservação; Critérios para 
Seleção e Aquisição de Alimentos. Pré-preparo e Preparo de Alimentos; Nutrição em Saúde Pública: Programas Educativos 
– Fatores Determinantes do Estado Nutricional de uma População e Carência Nutricional; Código de Ética Profissional. 
Legislação Federal e Estadual relacionada à área. Portarias da ANVISA. Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação 
do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de 
doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São 
Paulo. Código de Ética.   
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
NUTRICIONISTA (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) 
Código de Ética; Nutrição normal: conceito de alimentação e nutrição. Critérios para planejamento e avaliação de dietas 
normais: qualitativos, quantitativos e grupos de alimentos. Leis de alimentação. Cálculo das necessidades calóricas basais e 
adicionais para adulto normal. Nutrientes. Particularização da dieta normal para diferentes grupos etários: alimentação do 
lactente (0 a 1 ano), do infante (1 a 2 anos), do pré-escolar (2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 a 18 
anos). Dietoterapia: princípios básicos. Técnica Dietética: Características físico-químicas dos alimentos. Condições 
sanitárias, higiênicas e métodos de conservação. Critérios para seleção e aquisição de alimentos. Pré-preparo e preparo de 
alimentos. Planejamento de serviços de alimentação – compras, métodos e procedimentos de recepção e estocagem, 
movimentação e controle de gêneros. Elaboração de cardápios em nível institucional. A merenda escolar. Desnutrição e 
fracasso escolar. Municipalização da merenda escolar. Saúde escolar. Nutrição em saúde pública: programas educativos – 
fatores determinantes do estado nutricional de uma população e carência nutricional. Avaliação nutricional: epidemiologia da 
desnutrição protéico – calórica. 
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
NUTRICIONISTA (NUTRIÇÃO ESPORTIVA) 
Fisiologia do exercício. Metabolismo celular, bioquímica e bioenergética. Nutrição e suplementação de proteínas, 
carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais para o esporte e exercício físico, sejam eles de aeróbios ou anaeróbios. Nutrição 
e suplementação de antioxidantes, compostos bioativos e fitoterápicos para o esporte e exercício físico, sejam eles de 
aeróbios ou anaeróbios. Avaliação do atleta e do praticante de exercícios físicos. Nutrigenética e Nutrigenômica aplicadas à 
área do esporte. Biologia molecular aplicada à nutrição esportiva. Imunologia do exercício. Imunonutrição aplicada ao esporte 
e exercício. Multidisciplinariedade da nutrição no esporte e exercício nos ciclos da vida: da infância ao envelhecimento.  
Nutrição esportiva em situações especiais – hipertensão, diabetes, dislipidemias, osteoporose e obesidade. 
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
PROFISSIONAL DE I.E.C. 
Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde; Noções básicas sobre o Processo Saúde - Doença; Noções básicas sobre 
Imunização; Noções básicas sobre Saneamento Básico, água, esgoto e lixo; relações entre os seres vivos, ciclos biológicos 
das principais  parasitoses; Higiene e conservação de alimentos; Epidemiologia das seguintes doenças: Dengue; Febre 
Amarela; Cólera; Hepatite; Leptospirose; Pediculose; Escabiose; Febre Tifóide; Tuberculose; Raiva; Hanseníase; Diabetes 
Mellitus; Hipertensão Arterial; Leishimaniose; Aspectos biológicos dos principais vetores e medidas de controle; Conceitos 
sobre visita domiciliar; - Conceitos sobre participação comunitária no controle de vetores;- Noções básicas de Vigilância 
Sanitária: Conceito; Áreas de atuação; Princípios; Animais Sinantrópicos: morcego, rato, escorpião, cobra e aranha; - Noções 
básicas sobre Zoonoses;- Legislações Sanitárias Federal e do Estado de São Paulo.  
 
 
PROJETISTA DE TRÂNSITO 
Capacidade viária, fluidez viária, índices de equivalência, cálculo de programação semafórica e outros; Analisar, planejar, 
desenvolver, fiscalizar, acompanhar projetos referentes a execução de obras e eventos, elaborar croquis, inclusive 
levantamento topográfico expedito, memorial, quantitativo de material, levantamento em campo de projetos referentes a 
sinalização vertical, horizontal, semafórica, geometria viária, circulação, transporte de cargas especiais, mantendo atualizado 
o cadastro de sinalização, visando a fluidez, segurança e conforto do trânsito em geral; Definir rotas para circulação de cargas 
superdimensionadas; Observar e acompanhar as condições de trânsito da cidade e circulação na área de influência do evento 
ou obra, detectando pontos críticos e de congestionamento, propondo soluções com vista a prevenção de acidentes, melhoria 
da fluidez viária e segurança dos pedestres; Analisar projetos de pólo gerador de tráfego e alvará de licença; Elaborar projetos 
de transporte coletivo (itinerário, locação de pontos e abrigos de ônibus, cálculo de tempo de viagem, etc.); Cooperar na 
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execução das atividades do corpo operacional em campo; Elaborar estudos a fim de emitir autorizações para circulação de 
veículos em locais de restrição; Conhecimento dos equipamentos de proteção individual; Código de Trânsito Federal; 
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
PSICÓLOGO 
Psicologia Geral: Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. Ludoterapia. Psicologia experimental. Metodologia. Ética. 
Noções de estatística, antropologia, sociologia e filosofia. Psicologia do Desenvolvimento: René Spitz. Jean Piaget. Escala 
de Gesell. Teorias da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem corporal. 
Abordagem psicanalítica. Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem existencialista. Abordagem analítica. 
Abordagem gestáltica. Abordagem psicodramática. Abordagem psicossomática. Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria 
psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. Conduta e encaminhamento. Psicologia 
hospitalar: Interconsulta. Equipe multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar. Atendimento familiar. Pacientes terminais. 
Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral. Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas 
manifestações sintomáticas. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações, 
antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe psiquiátrica multiprofissional; definições de papéis, atribuições e 
responsabilidades. A psicologia nas diversas modalidades de atendimento: hospital psiquiátrico especializado,unidade 
psiquiátrica no hospital geral, HD (hospital dia), ambulatório, oficina abrigada, centros de convivência, programas 
comunitários: métodos, objetivos, indicações e limitações. Ética dos profissionais de saúde mental: responsabilidades, 
atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento.  
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
SECRETÁRIO DE ESCOLA (CONSERVATÓRIO DE MÚSICA) 
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
TÉCNICO EM  INFORMÁTICA – SISTEMAS E DADOS 
Internet: Conceitos gerais, características, topologia, serviços e protocolos, funcionamento e características de FTP, SMTP, 
HTTP, POP3; Conceitos básicos de programação: lógica de programação, algoritmos; Conceitos sobre microinformática: 
hardware, software, sistemas operacionais (Windows 9x, Windows NT, Windows 2000 Server, XP e Linux) e Office; 
Sistemas de Informação: conceitos, tipos de sistemas de informação e sua aplicação nas organizações; Conceitos básicos 
de computação: noções gerais de Hardware e Software, softwares aplicativos de uso geral e para aplicações comerciais; 
Conceitos básicos de sistemas operacionais: sistemas monotarefas, multitarefas, sistemas operacionais de rede e sistemas 
distribuídos. Arquitetura de sistemas operacionais: programas de sistema, programas aplicativos, shell, núcleo, gerência do 
processador, gerência de memória, gerência de entrada e saída, sistema de arquivos; Endereçamento na Internet: 
endereços IP, subredes, máscaras de subrede, Aplicativos de rede: Interação cliente-servidor, Sistema de nomes e de 
domínios (DNS), compartilhamento de arquivos, ftp, http, telnet, correio eletrônico (protocolos POP, IMAP, SMTP), gerência 
de redes (SNMP). Conceitos básicos de segurança em redes: firewall, proxies, NAT (Network Address Translation), vírus e 
worms. Manutenção preventiva e corretiva em terminais de computadores. Redes locais e teleprocessamento: redes de 
comunicação de dados, meios de comunicação, Internet (definição, funcionamento, serviços e protocolos); elementos de 
uma rede; conectividade; utilização de microcomputador em rede; estruturas de rede (topologia); padrões e interfaces; 
conceituação de redes locais; arquiteturas e topologias de redes. Modelo físico; sistemas operacionais de rede, protocolos 
e segurança nas redes. Principais componentes: hubs, “switches”, pontes, amplificadores, repetidores e gateways. Meios 
físicos de transmissão: par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, wireless, outros meios de transmissão, ligação ao meio, 
ligações ponto a ponto, ligações multiponto. Sistemas operacionais de rede: servidores de aplicações, servidores de 
arquivos e sistemas de arquivos, discos e partições. 
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 
Princípios gerais de administração pública. Noções de Administração; correspondência; recepção; arquivo; protocolo. 
Dimensão sobre trabalho de atendimento ao público. 
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO 
Manutenção de hardware (reparo de Microcomputadores, Monitores, Impressoras matriciais, Desk jet e Laser jet); reparo 
mediante a troca, ajuste, regulagem, limpeza, configuração, instalação ou remanejamento visando a otimização, utilização 
ou o restabelecimento operacional do equipamento; equipamentos de rede Hubs, Switchs, Tranceivers); instalação, 
configuração e manutenção, assim como passagem, conectorização, testes e aprovação de cabeamento metálico e óptico; 
instalação, configuração, manutenção, atualizações, compartilhamentos, suporte aos usuários referente software básico 
(Windows, Office, Anti-Virus etc.); ambientes de redes (plataformas Windows NT/2000 Server, Novell); instalação, 
configuração e manutenção, atualizações, instalação de clientes, compartilhamento de diretórios e impressoras, configuração 
de login scripts, criação de usuários e grupos de trabalho, configuração dos frames e protocolos, rotinas de backup.  
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
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Código Florestal – Lei Federal nº 4.771/65 e 7.803/89, com suas alterações e Resolução CONAMA 3004, DE 18.09.1985; 
Estatuto da Cidade - Lei Federal 10.257/01 (com a alteração definida pela MP 2180-35) e Medida Provisória 2220/01; 
Leis Federais 6.766/79 e 9.785/99 – Parcelamento do Solo Urbano; 
Lei Federal 4.591/64 – Do Condomínio; 
Decreto 42.837/98 – Declara área de proteção ambiental regiões urbanas e rurais ao longo do curso do Rio Tietê; 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações – Das Licitações Públicas; 
Conhecimento de delimitação e caracterização de regiões geográficas e áreas urbanas para fins de planejamento. 
Conhecimento sobre as bases sociais e econômicas para fins de planejamento municipal. Conhecimento sobre levantamento, 
mapeamento e indicação de soluções de problemas regionais, inclusive considerando os aspectos ambientais. Conhecimento 
técnico sobre parcelamento do solo e zoneamento urbano. Conhecimento sobre processo de consulta popular no âmbito do 
planejamento 
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Legislação que rege a segurança do trabalho; Normas técnicas específicas, Corpo de Bombeiros – quanto a treinamento e 
formação da brigada de incêndio; Normas técnicas de edificações (ABNT), para locação de equipamentos de combate a 
incêndio (hidrantes, extintores, sinalização de segurança); Legislação Ambiental estadual e federal; Técnicas de análise de 
acidentes; Conhecimentos gerais sobre avaliações ambientais e os equipamentos a serem utilizados; Conceitos de  
gerenciamento de risco; Conceito sobre processos de gestão de qualidade, segurança  e meio ambiente; Auditorias em 
Segurança;  Estatísticas de acidentes, cálculo de taxas de freqüência e gravidade.  
Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha 
Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 
 
TÉCNICO EM SOM E ILUMINAÇÃO 
Conhecimentos técnicos relacionados à área. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; 
Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office. (versões 2007, 2010 e 2013) 

 
VETERINÁRIO 
Manejo, utilização, contenção alojamento e manutenção de animais de laboratório; Técnicas de infecção, inoculação em 
animais de laboratório;  Principais doenças e zoonoses dos animais de laboratório;  Controle parasitológico, bacteriológico e 
microbiológico dos animais de laboratório e do ambiente; Classificação de animais de laboratório, quanto aos status sanitário 
e genético; Métodos de anestesia e eutanásia de animais de laboratório; Descarte de carcaças e necropsia de animais de 
laboratório; classificação dos biotérios; Instalações e barreiras sanitárias em biotérios; Biossegurança em biotérios; Princípios 
éticos, legislação em experimentação animal e delineamento experimental; Avaliação pré-anestésica em cães e gatos; 
Complicações da anestesia em cães e gatos. 
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      ANEXO II - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

CONCURSO PÚBLICO 01/2013 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO 

 
 Obs.: Ler atentamente o Capítulo Referente aos Rec ursos antes do preenchimento. 

                                                                                                                             
  

 NOME DO CANDIDATO: ________________________________ ______________  

 No DE INSCRIÇÃO:_____________ 

 CARGO: _____________ 
               
 TIPO DE RECURSO: (marcar um X) 
               
 (   ) CONTRA O EDITAL 
 (   ) CONTRA GABARITO 
 (   ) CONTRA PONTUAÇÃO PROVA OBJETIVA 
 (   ) CONTRA A CLASSIFICAÇÃO 
 (   ) OUTROS 
  

 No DA QUESTÃO (caso o recurso refira-se à questão/gabar ito divulgado) ______ 

 FUNDAMENTAÇÃO: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assinatura do Candidato: ________________________ 

 

 Data: ___/___/2013 
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ANEXO III - REQUERIMENTO SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PAR A A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2013 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO 
 

Obs.: Preencher duas vias (uma das vias será o proto colo do candidato) 
 
 

NOME DO CANDIDATO: _________________________________ _____________  

No DE INSCRIÇÃO:_____________ 

NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _______________________ 

CARGO: _____________ 
 

Necessito de Condição especial para a realização da prova 
 
 
(Descrever a condição especial) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Data: ___/___/2013 
 
 
Assinatura do Candidato: ________________________ 
 
 
 
Responsável pelo recebimento: _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


