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Prefeitura Municipal de Cafelândia 

Avenida Jacob Zucchi - 200 - Centro  
CEP 16500-000 (14) 3556-8000 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2014 

  
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA – ESTADO DE SÃO PAULO, inscrita 
no CNPJ sob n°46.186.375/0001-99 dá ciência aos interessados de que se encontram 
abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento de vagas a 
serem preenchidas, de acordo com o item 2 e com o surgimento das necessidades da 
PREFEITURA durante o prazo de validade do concurso – nos termos do art. 37, I e II, da 
Constituição Federal, Lei Orgânica do Município,  suas alterações e demais legislações 
pertinentes, regidos pelo regime jurídico CLT. 
 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital e executado pela DUX CONCURSOS - 
com apoio da Prefeitura do Município de Cafelândia – Estado de São Paulo. 
 
1.2. O Concurso Público compreenderá prova escrita de conhecimentos gerais e 
específicos de caráter eliminatório e classificatório e provas práticas de caráter 
classificatório, todas, conforme descrito no Anexo II do presente edital, todos de 
responsabilidade da DUX CONCURSOS; e de exames médicos, a serem realizados na 
iminência de contratação, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da PREFEITURA, 
para todos os candidatos convocados, respeitando a ordem de classificação, para 
verificação da aptidão às exigências do cargo pretendido, e particularmente para os 
portadores de necessidades especiais, com vistas à avaliação da compatibilidade da 
deficiência com o exercício das atividades no cargo pretendido.  
 
1.3. Após a homologação do resultado do concurso e por ordem de classificação, a 
convocação será realizada através de contato telefônico e carta com aviso de recebimento 
(A.R) e quando não encontrado o candidato, será feita a convocação pelo Jornal Oficial do 
Município de Cafelândia para os procedimentos necessários à nomeação, conforme o 
estabelecido no item 11 deste edital e de acordo com a necessidade e conveniência da 
PREFEITURA. 
 

1.4. É de responsabilidade do candidato de acompanhar todos os atos/publicações do 
concurso no Órgão de Imprensa Oficial do município e/ou no endereço eletrônico 
www.duxconcursos.com.br 
 
 
 
 
 

2. DOS CARGOS EM CONCURSO E DOS PRÉ-REQUISITOS 
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CARGOS/EMPREGOS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

 

ESCOLARIDADE 

 

VAGAS 

 

PROVA 

 

SALÁRIO 

Agente de Controle de 
Vetores 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Fundamental 

 

12 

 

Prova Escrita 

 

 

R$ 969,62 

Agente Comunitário – PSF 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Médio 

 

5 

 

Prova Escrita 

 

R$ 841,89 

Artesão – CAPS 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Médio 

 

1 

 

Prova Escrita e 

Prova Pratica 

 

R$ 1.156,55 

Assistente Social 

 

30 horas 

semanais 

Ensino Superior em Assistência social com registro no CRESS 

 

3 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.440,30 

Auxiliar Odontológico 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Médio e Registro no CRO 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 884,81 

Cardiologista 

 

20 horas 

semanais 

Ensino Superior em Medicina com Registro no CRM 
Titulo de Especialização de Cardiologia 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 4.397,22 

Dentista – PSF 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Superior em Odontologia com Registro no CRO 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R 2.829,40 

Eletricista 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Fundamental 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.258,82 

Encanador 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Fundamental 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.258,82 

Enfermeiro 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Superior em Enfermagem com Registro no COREN 

 

2 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.929,13 

Enfermeiro – PSF 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Superior em Enfermagem com Registro no COREN 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.929,13 

Farmacêutico 

 

20 horas 

semanais 

Ensino Superior em Farmácia com CRF 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.440,30 
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CARGOS/EMPREGOS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

 

ESCOLARIDADE 

 

VAGAS 

 

PROVA 

 

SALÁRIO 

Fiscal de Obras e Posturas 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Médio 

 

4 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.258,82 

Fonoaudiólogo 

 

30 horas 

semanais 

Ensino Superior em Fonoaudiologia com Registro no CREFONO 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.440,30 

Instrutor de Cursos 

(Artesanato) 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Fundamental 

 

6 

 

Prova Escrita e 

Prova Pratica 

 

R$ 1.156,75 

Médico Ginecologista 

 

20 horas 

semanais 

Ensino Superior em Medicina com Registro no CRM 
Titulo de Especialização de Ginecologia e Obstetrícia 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 4.397,22 

Médico – PSF 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Superior em Medicina com Registro no CRM 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 8.846,12 

Nutricionista 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Superior em Nutrição com Registro em CRN 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.925,78 

Médico do Trabalho 

 

12 horas 

semanais 

Ensino Superior em Medicina com Registro no CRM 
Titulo de Especialização de Medicina do Trabalho 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 3.809,04 

Monitor de Transporte 
Escolar 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Médio 

 

3 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.120,22 

Médico Pediatra 

 

20 horas 

semanais 

Ensino Superior em Medicina com Registro no CRM 
Titulo de Especialização de Pediatria 

 

3 

 

Prova Escrita 

 

R$ 4.397,22 

Orientador Social 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Médio 

 

3 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.411,93 

Pediatra Especializado em 
Psiquiatria 

 

20 horas 

semanais 

Ensino Superior em Medicina com Registro no CRM 
Titulo de Especialização Pediatria e Psiquiatria 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 4.397,22 

Podólogo 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Médio Curso de Podólogo 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.284,13 

Professor de educação 
Física 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Superior em Educação Física com Registro no CREF 

 

5 

 

Prova Escrita e 

Pratica 

 

R$ 1.440,30 
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CARGOS/EMPREGOS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

 

ESCOLARIDADE 

 

VAGAS 

 

PROVA 

 

SALÁRIO 

Procurador Jurídico 

 

20 horas 

semanais 

Nível Superior em Direito com Registro na OAB 

 

2 

 

Prova Escrita 

 

R$ 2.896,03 

Psicólogo 

 

30 horas 

semanais 

Nível Superior em Psicologia com Registro no CRP 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.543,31 

Psicopedagogo 

 

40 horas 

semanais 

Nível Superior em Pedagogia com Pós-graduação em 

Psicopedagogia Institucional 

 

2 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.925,78 

Psiquiatra 

 

20 horas 

semanais 

Ensino Superior em Medicina com Registro no CRM 
Titulo de Especialização de Psiquiatria 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 4.397,22 

Recepcionista 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Fundamental 

 

2 

 

Prova Escrita 

 

R$ 910,62 

Técnico em Enfermagem 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Médio Técnico com Registro no COREN 

 

2 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.411,93 

Técnico em Enfermagem - 
PSF 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Médio Técnico com Registro no COREN 

 

2 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.411,93 

Técnico em Informática 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Médio Técnico 

 

8 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.215,75 

Telefonista 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Fundamental 

 

2 

 

Prova Escrita 

 

R$ 884,88 

Terapeuta Ocupacional 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Superior com Registro no CREFITO 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 1.925,78 

Veterinário 

 

40 horas 

semanais 

 

Ensino Superior em Veterinária com Registro CRMV 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 2.567,71 

Jardineiro 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Fundamental 

 

1 

 

Prova Escrita 

 

R$ 901,61 
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2.1. Os tipos de provas e quantitativo de questões estão especificados no Anexo II.  
 
2.2. O sumário das atribuições dos cargos encontra-se no Anexo III deste Edital e 
apresenta resumidamente as atividades a serem desenvolvidas pelo servidor.  
 
2.3. Os programas para as provas são os constantes do Anexo IV.  
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento, não 
cabendo recurso sobre eventuais erros cometidos pelo candidato no ato da inscrição.  
 
3.2. A inscrição deverá ser efetuada pela Internet, no endereço eletrônico 
www.duxconcursos.com.br, das 00h do dia 02 de Fevereiro de 2014 às 23:59h do dia 28 
de fevereiro de 2014. 
 
3.3. Caso o candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para 
o acesso, através do Acessa – São Paulo na Biblioteca Municipal. O horário de 
atendimento é das 08h00 as 13h00, das 15h00 as 17h00 na Avenida do Café, nº 09 – 
centro. 
. 
3.3.1. O candidato poderá se inscrever em apenas um cargo por período, conforme 
especificado no ANEXO V, caso efetue inscrição em mais de um cargo no mesmo período  
prevalecerá a inscrição mais recente; não havendo em hipótese alguma a devolução da 
taxa de inscrição. 
 
3.3.2. Caso ocorram problemas técnicos no servidor da Internet que atende a DUX 
CONCURSOS, no último dia das inscrições, o prazo será prorrogado até às 17 horas do 
dia seguinte. A DUX CONCURSOS não se responsabiliza por solicitações de inscrições 
não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados.  
 
3.4. Após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto 
bancário, podendo pagá-lo em qualquer agência bancária ou casa lotérica, até a data de 
vencimento do boleto. 
 
3.4.1. O valor da taxa de inscrição é de R$ 20,00 (vinte reais) para os cargos de nível 
fundamental, R$ 30,00 (trinta reais) para as funções de nível médio/técnico e R$ 40,00 
(quarenta reais) para os cargos de nível superior, cujo pagamento deverá ser efetuado até 
a data de vencimento do boleto, em qualquer agência bancária, durante o horário regular 
de atendimento bancário ou casa lotérica mediante a apresentação do boleto bancário.  
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3.4.2. A inscrição somente será confirmada após a informação, pelo banco, do pagamento 
da taxa de inscrição (três dias úteis). 
 
3.5. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o 
candidato que, na forma do Decreto n.º 6.593/2008, estiver inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – Cad.Único – e for membro de família de baixa 
renda. 
 
3.5.1. Considera-se família de baixa renda: 
 
3.5.1.1. Aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; ou 
 
3.5.2. Considera-se renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos por 
todos os membros da família.  
 
3.5.3. Considera-se renda familiar per capita a razão entre a renda mensal e o total dos 
indivíduos na família.  
 
3.5.4. O candidato interessado em solicitar a isenção de pagamento de taxa deverá:  
 
3.5.4.1. Realizar a sua inscrição disponível no site www.duxconcursos.com.br 
 

3.5.4.2. Imprimir o boleto gerado no momento da inscrição e anexar cópia ao processo; 
 
3.5.4.3. Juntar requerimento de isenção, contendo a indicação do Número de Identificação 
Social – NIS, conforme modelo constante no Anexo VI. 
 
3.5.4.4. Escrever de próprio punho declaração de que é membro de família de baixa renda. 
 
3.5.5. Os documentos citados no item anterior deverão ser entregues, pessoalmente ou 
por terceiro, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Cafelândia, Avenida Jacob 
Zucchi - 200 - Centro, nos dias úteis durante o período de 02/02/2014 á 25/02/2014. 

3.5.6. A simples entrega da documentação não garante ao interessado a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição.  
 
3.5.7. Após a entrega da documentação, não serão aceitos acréscimos ou alterações das 
informações prestadas.  
 
3.5.8. O candidato é responsável pela veracidade de suas informações e pela 
autenticidade da documentação apresentada, respondendo civil e criminalmente pelo teor 
das afirmativas.  
 
3.5.9. Os pedidos de isenção serão analisados pela DUX CONCURSOS.  
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3.5.10. Os pedidos de isenção deferidos e indeferidos serão divulgados no dia 26/02/2014 
no site www.duxconcursos.com.br,onde constará o número da inscrição dos candidatos 
requerentes, classificados em uma lista de pedidos deferidos e outra de indeferidos. 
 
3.5.11. O candidato cuja solicitação de isenção tiver sido indeferida poderá efetivar sua 
inscrição no concurso, no período de 26/02/2014 a 28/02/014 efetuando o pagamento da 
taxa. 
 
3.5.12. A partir de 01/03/2014, o candidato deverá consultar, via internet, a confirmação da 
inscrição bem como o ensalamento, sendo obrigatória a apresentação de documento com 
foto no dia da prova. 
 
3.5.13. O candidato que pagou o boleto e não constar o nome na relação de homologação 
das inscrições, deverá entrar em contato com a Banca Examinadora, solicitando revisão do 
processo de inscrição, encaminhando o comprovante de pagamento até o dia 05/03/2014, 
através do e-maildux@duxconcursos.com.br . 
 
3.6. Candidatos que necessitarem de condições especiais para realização da prova, 
deverão informá-las no momento da inscrição, para que a Banca Examinadora possa 
verificar sua pertinência. Caso não o façam, perderão o direito de exigir tais condições. 
 
3.6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova 
deverá levar um acompanhante, o qual ficará em sala reservada e será responsável pela 
guarda da criança. 
 
3.7. É vedada a inscrição condicional ou por correspondência.  
 
3.8. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se 
de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no Concurso Público, 
pois a taxa, uma vez paga, só será restituída em caso de revogação ou anulação plena do 
Concurso.  
 
 
4. DAS VAGAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
4.1. Ao candidato portador de necessidades especiais, amparado pelo Art. 37, inciso VIII 
da Constituição Federal, pela Lei Estadual no 15.139, de 31 de maio de 2006 e pelo 
Decreto Estadual no 2.508, de 20 de janeiro de 2004, é reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas, dentro do prazo de validade do Concurso Público, para as 
funções/especialidades de vaga estabelecidas no Anexo II deste Edital, cujas atribuições 
sejam compatíveis com a sua necessidade especial, devendo o candidato observar, no ato 
da inscrição, além das condições gerais estabelecidas neste Edital, também às condições 
especiais previstas neste item, para que possa fazer uso das prerrogativas disciplinadas 
em lei e neste Edital.  
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4.2. Quando a aplicação do percentual de reserva à pessoa portadora de necessidades 
especiais resultarem em número fracionado, este será elevado até o primeiro número 
inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas 
para cada função/especialidade da vaga e para funções/especialidades de vaga com 
número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).  
 
4.3. O percentual de vagas a ser reservado para as funções estabelecidas neste Edital à 
pessoa portadora de necessidades especiais será observado ao longo do período de 
validade do Concurso Público, inclusive em relação às vagas que surgirem ou que forem 
criadas.  
 
4.4. É considerada pessoa portadora de necessidades especiais a que se enquadram nas 
categorias discriminadas no Art. 34 do Decreto Estadual no 2.508/04.  
 
4.5. O candidato portador de necessidades especiais, resguardadas as condições 
especiais previstas no Decreto Estadual nº 2.508/2004, participará do Concurso Público 
em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, à 
avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário, ao local de aplicação das provas e à 
pontuação mínima exigida para aprovação, conforme Art. 17 da Lei Estadual no 13.456/02 
e Art. 38 da Lei Estadual no 15.139/06.  
 
4.6. O candidato que for nomeado na condição de pessoa portadora de necessidades 
especiais não poderá arguir ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança de 
emprego, relotação, reopção de vaga, redução de carga horária, alteração de jornada de 
trabalho, limitação de atribuições e assistência de terceiros no ambiente do trabalho e para 
o desempenho das atribuições do cargo.  
 
4.7. Na hipótese de não existir candidatos inscritos, aprovados ou habilitados para as 
vagas reservadas à pessoa portadora de necessidades especiais, as vagas respectivas e 
remanescentes serão ocupadas pelos demais candidatos aprovados e habilitados na lista 
geral, observada a ordem geral de classificação.  
 
4.8. Se aprovado e classificado dentro do número de vagas reservadas, o candidato que 
se declarou portador de necessidade especial deverá apresentar laudo médico que ateste 
a deficiência, será verificado se há compatibilidade da deficiência com o cargo a ser 
assumido e ainda se a deficiência se enquadra nas categorias discriminadas no artigo 34, 
do Decreto Estadual nº 2.508/2004. 
 
4.9. Detectada a falsidade na declaração a que se refere o subitem 4.4 deste Edital, o 
candidato será eliminado do Concurso Público, com anulação de todos os atos e efeitos já 
produzidos, se candidato, e à pena de demissão se contratado, conforme previsto no Art. 
5º da Lei Estadual no 14.274/03.  
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5. DAS ETAPAS  
 
5.1 O Concurso Público, em referência, constará das seguintes etapas: 
 
a)1ª Etapa: Prova Escrita de conhecimentos gerais e específicos, conforme programa 
especificado no Anexo IV - de caráter eliminatório. 
  
b) 2ª Etapa: prova prática, somente para candidatos classificados na prova escrita – de 
caráter eliminatório. Esta etapa só será válida para cargos com esta exigência conforme 
item 2. 
 
c) 3ª Etapa: exame médico - somente para os candidatos classificados e convocados para 
contratação - de caráter eliminatório.  
 

6. DA 1ª ETAPA – Prova Escrita 
 

6.1. A 1ª etapa – prova escrita – será realizada no dia 09/03/2014, com início e término de 
acordo com o especificado no Anexo I (horário de Brasília), no Município de Cafelândia - 
SP, nos locais divulgados através de edital. 
 
6.2. A prova da 1ª etapa conterá questões objetivas – em nível e quantidade conforme 
exposto no Anexo II – cada uma composta de cinco assertivas, das quais apenas uma será 
correta. 
 
6.3. Da prestação da prova: 
 
6.3.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.  
 
6.3.2. O comparecimento ao local designado para a realização das provas da 1ª etapa – 
prova escrita – deverá ocorrer: 
 
6.3.2.1. A partir das 8 horas, sendo que às 8 horas e 45 minutos os portões serão fechados 
e mais nenhum candidato poderá adentrar o local das provas. As provas terão início às 9h, 
com duração de 3 (três) horas para os cargos que serão realizados no período da manhã; 
e a partir das 13 horas, sendo que às 13 horas e 45 minutos os portões serão fechados e 
mais nenhum candidato poderá adentrar o local das provas. As provas terão início às 
14horas, com duração de 3 (três) horas para os cargos que serão realizados no período da 
tarde conforme o ANEXO V. 
 
6.3.3. Para ter acesso ao local de provas, o candidato deverá obedecer rigorosamente o 
horário informado no item acima e apresentar-se munido de carteira de identidade 
(documento original) e comprovante de inscrição (boleto devidamente quitado). Poderão 
ser usados como documentos de identidade também a Carteira de Trabalho e Previdência 
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Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na forma da Lei n.º 
9.053/97.  
 
6.3.4. Será automaticamente desclassificado o candidato que deixar de assinar a Folha de 
Presença, o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial e também não preencher o gabarito 
de acordo com as instruções da folha de rosto que consta no caderno de questões. 
 
6.3.5. Não será admitido ao local de provas quem se apresentar após o horário 
estabelecido, seja qual for o motivo alegado.  
 
6.3.6. Para a realização das provas, o candidato deverá trazer caneta esferográfica com 
tinta azul ou preta, lápis e borracha. Não será permitido o uso de nenhum outro material 
durante a realização da prova.  
 
6.3.7. O candidato só poderá retirar-se do local de provas, depois de transcorrida uma hora 
do início das provas.  
 
6.3.8. Durante a realização das provas não serão permitidos sob nenhuma condição, com 
pena de exclusão do concurso:  
 
a) Consultas, de nenhuma espécie;  
b) Atitudes de desacato, desrespeito ou descortesia com qualquer dos coordenadores, 
examinadores, executores ou autoridades presentes;  
c) Ausência da sala, pelo candidato, sem a devida autorização do fiscal de sala e 
acompanhamento do fiscal de corredor;  
d) Uso de qualquer material eletrônico de cálculo ou de comunicação. 
e) Perturbação à ordem dos trabalhos.  
f) O candidato que após adentrar o recinto da prova e causar tumulto de qualquer espécie, 
será imediatamente desclassificado e retirado do local. 
 
6.3.9. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do 
cartão-resposta e sua integridade; não haverá substituição do cartão-resposta, a não ser 
em caso de defeito em sua impressão.  
 
6.3.10. Não haverá segunda chamada para as provas. A ausência do candidato, por 
qualquer motivo, inclusive doença ou atraso, implicará na sua eliminação do Concurso.  
 
6.3.11. O candidato que necessitar do caderno de questões devera solicita-lo mediante o 
requerimento protocolado no setor competente da prefeitura, dentro do prazo previsto em 
edital para a devida interposição de recurso. 
 
6.4. Bancas Especiais  
 
6.4.1. Candidatos portadores de necessidades especiais, gestantes, lactantes, 
acidentados, entre outros casos que impeçam a realização da prova em condições 
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normais, deverão informar essa condição na ficha de inscrição, comprovar a necessidade 
via atestado médico e entrar em contato com a Banca Examinadora para estabelecer a 
melhor forma de atendimento.  
 
6.4.2. Situações emergenciais ou acidentais deverão ser comunicadas, com a maior 
antecedência possível, à Banca Examinadora, visando o atendimento adequado.  
 
6.4.3.. As Bancas Especiais somente serão disponibilizadas nos locais (edificações) onde 
estiverem sendo aplicadas as provas. 
 
6.5. Do julgamento das provas escritas e do resultado 
 
6.5.1. Será atribuída nota 0 (zero) à questão não respondida ou respondida com emendas 
e/ou rasuras e/ou em duplicidade no cartão-resposta.  
 
6.5.2. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a 
todos os candidatos presentes às provas, independentemente da formulação de recursos. 
Desde que o candidato tenha atribuído alguma resposta para ela.  
 
6.5.3. Será considerado aprovado na 1ª etapa o candidato que obtiver nota igual ou maior 
que 40,0 (quarenta), numa escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem), ficando os demais 
eliminados do concurso. 
 
6.5.4. O resultado da 1ª etapa será divulgado no endereço eletrônico 
www.duxconcursoscom.br, no dia 17/03/2014. 
 
 

7. Da 2ª ETAPA – Prova Pratica 
 

7.1. A segunda etapa será realizada conforme o Anexo I. 
 
7.2. Somente participarão desta etapa candidatos classificados na prova escrita e forem 
convocados – de caráter eliminatório. 
 

8. Da 3ª ETAPA – Do Exame Médico 
 
8.1. EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS  
 
8.1.2. Os candidatos convocados para os exames pré admissionais, deverão comparecer 
no dia, horário e endereços estabelecidos pela PREFEITURA munidos do documento de 
identidade original e dos exames de saúde a seguir especificados.  
 
8.1.3. O candidato passará por exames pré-adicionais realizados pelo médico do trabalho 
da Prefeitura de Cafelândia.  
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8.1.4. O candidato será considerado apto ou inapto ao exercício do cargo no exame pré-
admissional.  
 
8.1.5. A decisão da Junta Médica será terminativa. 
 
8.2. EXAMES ADMISSIONAIS  
 
8.2.1. O Exame médico possui caráter eliminatório e por ele deverão passar os candidatos 
melhor classificados no concurso, somente quando forem convocados para possível 
contratação e depois de comprovarem os requisitos estabelecidos nos subitens do item 9.1 
e 13 deste Edital.  
 
8.2.2. Os candidatos melhor classificados serão nomeados, conforme número de vagas 
constantes no edital - se após exame médico forem considerados aptos para exercer as 
atividades que o cargo pleiteado requer. 
 

 
9. DA CLASSIFICAÇÃO. 

 
9.1.  A publicação do resultado final do Concurso Público será divulgada no dia 19 de 
Março de 2014 para os cargos que não possuírem prova pratica e para os cargos que 
exigirem prova pratica o resultado final será divulgado no dia 31 de março de 2014, no site 
www.duxconcursos.com.br . 
 
9.2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente do valor da nota 
final. 
 
9.3. Ainda que aprovado e classificado, o candidato que não preencher os pré-requisitos 
solicitados, a serem comprovados através da apresentação dos documentos especificados 
na etapa da habilitação e contratação, o fizer constar em sua ficha de inscrição dados 
falsos ou inexatos, comprovados posteriormente, bem como se constatadas 
irregularidades em documentos, terá todos os atos decorrentes de sua participação no 
concurso publico declarados nulos. 
 
9.4. A nota dos candidatos habilitados no Concurso Público será composta da seguinte 
forma: 
 

a) Para cargos cujas provas não possuam Questões de Conhecimento Específico: 
 
Nota Final = CG * 2,5 
 

b) Para cargos cujas provas possuam Questões de Conhecimentos Específicos e de 
Conhecimentos Gerais: 
 
Nota Final = CG * 2,5+CE * 2,5 
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c) Para cargos cujas provas possuam Questões de Conhecimentos Específicos e de 

Prova Pratica: 
 
Nota Final = ((CG * 2,5 + CE * 2,5) + PP) /2 
Onde: 
 
CG - Questões de Conhecimentos Gerais 
 
CE - Questões de Conhecimentos Específicos 
 
PP – Prova Pratica 
 

 
 

10.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
10.1. Na hipótese de igualdade na classificação, terá preferência, sucessivamente, o 
candidato que:  
 
a) Maior de 60 (sessenta) anos, segundo o Estatuto do Idoso;  
 
b) Obtiver o maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos (se houver);  
 
c) Obtiver o maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;  
 
d) Obtiver o maior número de acertos na prova de Matemática (se houver);  
 
e) Obtiver o maior número de acertos na prova de Informática (se houver);  
 
f) Obtiver o maior número de acertos na prova de Atualidades;  
 
g) Maior idade (ano, mês, dia);  
 
h) Persistindo o empate, o critério a ser utilizado será o de sorteio.  
 
 

11. DOS RECURSOS 
 
11.1. É facultada a interposição de recursos referentes aos resultados da 1ª etapa, através 
de documento dirigido à Presidente da Banca Examinadora, entregue no Setor de 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Cafelândia. Não serão aceitos recursos por fac-símile, 
telegrama, internet ou por outro meio do gênero.  
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11.2 A Banca Examinadora será formada por 03 servidores, a serem designados por meio 
de Portaria pela DUX CONCURSOS, para coordenação e realização do concurso e por 
Comissão nomeada através de ato oficial pela Prefeitura Municipal de Cafelândia, para 
acompanhamento e fiscalização.  
 
11.3. No documento do recurso deverá constar o nome do candidato, número de inscrição, 
número do documento de identidade, cargo pretendido e endereço para correspondência.  
 
11.4 Negar-se-á provimento ao recurso que não se apresentar em termos convenientes e 
devidamente fundamentado quanto aos pontos recorridos, ou interposto fora do prazo 
estipulado.  
 
11.5. A Banca Examinadora só poderá propor alteração da nota, anteriormente atribuída, 
se ficar evidenciada que houve erro na correção ou na aplicação do critério de julgamento 
da prova, mediante parecer fundamentado. 
 
11.6. Os resultados dos julgamentos dos recursos interpostos serão divulgados através de 
publicação nos editais oficiais da PREFEITURA e no site www.duxconcursos.com.br. 
 
11.7. Somente será admitido um único recurso por candidato.  
 
11.8. O recurso interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do 
respectivo instrumento de mandato, com firma reconhecida e cópia reprográfica do 
documento de identidade do procurador.  
 
 

12. DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO 
 

 
12.1. A admissão do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos seguintes 
requisitos: 
 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a 
igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Constituição Federal, 
§1.o do Art.12 e Decreto n.º 70.436 de 18/04/72);  
b) Encontrar-se no pleno exercício dos direitos civis e políticos e quite com a justiça 
eleitoral;  
 
c) Atender aos requisitos de escolaridade exigidos para o cargo, como expresso no Item 2 
deste Edital;  
 
d) Apresentar os documentos comprobatórios dos pré-requisitos exigidos quanto à 
escolaridade e habilitação, conforme exposto no Item 2 e conforme declarado na ficha de 
inscrição.  
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e) Ter idade mínima de 18 anos comprovada até a data da admissão;  
 
f) Comprovar, à habilitação para o cargo;  
 
g) Apresentar Cédula de Identidade, Cadastro de Pessoa Física - CPF regularizado e 
Título Eleitoral; os candidatos do sexo masculino deverão apresentar Certificado de 
Reservista ou de Dispensa de Incorporação; 
 
h) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos 
desabonadores bem como, improbidade administrativa;  
 
i) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em 
julgado, que impeça legalmente o exercício de função pública;  
 
j) Gozar de boa saúde física e mental;  
 
k) Estar disponível para trabalhar de acordo com a jornada semanal especificada no Item 2 
deste edital. 
 
l) Não estar em idade de aposentadoria compulsória.  
 
12.2.  Os documentos comprobatórios para os cargos que exigem escolaridade completa – 
diplomas registrados ou certificados acompanhados de histórico escolar – devem referir-se 
a cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 
Conselho Nacional de Educação (CNE) ou Conselho Estadual de Educação (CEE).  
 
12.3. Serão aceitos também declarações ou atestados de conclusão de curso em que 
constem as disciplinas cursadas, frequência, avaliação e carga horária, emitidas em papel 
com timbre e carimbo do estabelecimento de ensino e devidamente assinados pela 
autoridade competente, e acompanhados do Histórico Escolar.  
 
12.4. Os documentos devem ser apresentados pelo candidato no prazo de 30 (trinta) dias 
úteis, a contar da data da convocação da PREFEITURA.  
 
12.5. Os diplomas e certificados, obtidos no exterior, para que tenham validade, deverão 
estar revalidados de acordo com a legislação vigente.  
 
12.6. No ato da convocação, e antes da realização do Exame Médico, devem ser 
comprovados os requisitos expressos no subitem 13.1 e apresentados obrigatoriamente os 
documentos exigidos para investidura no cargo, se o candidato comparecer, mas não 
comprovar os requisitos para o cargo, será desclassificado, sendo por consequência 
convocado o candidato imediatamente posterior na classificação final.  
 
 

13. DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS HABILITADOS  
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13.1 Os candidatos serão aproveitados de acordo com a classificação final do concurso, 
ressalvado o atendimento legal de 5% para portadores de necessidades especiais, dentre 
os quais deverão ser chamados aqueles com melhor colocação no quadro de classificação 
até o limite do percentual estabelecido neste Edital.  
 
13.2. Os candidatos serão nomeados e tomarão posse nos termos da legislação Municipal 
de Cafelândia – Estado de São Paulo e demais cominações pertinentes.  
 
13.5.  Se, durante o prazo de validade do concurso, surgirem novas vagas para os cargos 
expressos no Item 2 deste Edital, os candidatos habilitados e ainda não aproveitados serão 
convocados pela ordem de classificação final para os procedimentos expressos nos 
subitens do item 9 e do item 15 e provimento das novas vagas.  
 
13.6. O candidato classificado receberá convocação pelo Órgão de Imprensa Oficial do 
município de Cafelândia e também correspondência com aviso de recebimento. O 
candidato terá 30 (trinta) dias úteis para comparecer à PREFEITURA. Expirado o prazo, o 
candidato será desclassificado do concurso. 
 
13.7 O candidato que informar no momento da inscrição sua condição de aposentado, se 
classificado, será convocado pela PREFEITURA para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
apresentar a documentação relativa ao seu processo de aposentadoria. Nesses casos, a 
nomeação estará condicionada à análise da possibilidade legal conforme os Princípios 
Constitucionais e a Legislação Previdenciária aplicáveis ao caso.  
 
 

14. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 
 
14.1 O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da publicação da 
homologação, prorrogável uma única vez, por igual período, conforme interesse e 
conveniência da PREFEITURA, ou antes, desse prazo, se todos os candidatos 
classificados tiverem sido aproveitados. 
 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. É direito da PREFEITURA, a qualquer tempo: 
 
a) Eliminar do concurso ou do cadastro o candidato que não atenda aos requisitos do 
cargo e/ou às exigências legais para contratação ou às condições estabelecidas neste 
Edital;  
 
b) Anular a inscrição, a prova ou a admissão do candidato quando verificadas falsidades 
de declaração ou irregularidades nas provas ou documentos, sem prejuízo das sanções 
criminais cabíveis;  
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c) Cancelar o concurso, mesmo com datas pré-fixadas e já divulgadas, em caso de 
determinações legais, conveniência técnica administrativa ou motivo de força maior 
(calamidades públicas, etc.).  
 
16.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a 
aceitação tácita das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas 
neste Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar 
desconhecimento.  
 
15.3. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto a Prefeitura Municipal de 
Cafelândia, enquanto perdurar a validade do Concurso Público. 

 
15.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumadas as providências ou eventos que lhes disserem 
respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, 
circunstância que será mencionada em edital ou aviso publicado.  
 
15.5. É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar os Editais, comunicados e 
demais publicações referentes a este Concurso Público.  
 
14.6 A Prefeitura Municipal de Cafelândia nomeará, através de ato oficial, uma comissão 
de acompanhamento e fiscalização do presente concurso público. 
 
15.7 Os questionamentos relativos a casos omissos no presente Edital e na Legislação 
Municipal deverão ser protocolados na sede da Prefeitura Municipal de Cafelândia e serão 
resolvidos pela Banca Examinadora do Concurso Público nomeada pela DUX 
CONCURSOS, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.  
 
 
 
 
Cafelândia, 31 de janeiro 2014 
 
 
 

______________________________ 
Luís Otavio Carvalho 

Prefeito Municipal de Cafelândia 
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ANEXO I – Calendário do Concurso 
 
 

 
EVENTO 

 

 
DATA 

 
Publicação do Edital 

 
02/02/2014 

 
Período de Inscrições 

 
02/02/2014 à 28/02/2014 

 
Verificação das inscrições e identificação do local 

de provas 
 

01/03/2014 à 07/03/2014 

 
Prova Escrita 

 
09/03/2014 

 
Disponibilização do Gabarito 

 
10/03/2014 

 
Recebimento de Recurso da Prova Escrita 

 

11/03/2014 e 12/03/2014 
 

 
Resultado da 1ª Etapa (prova escrita) 

 
17/03/2014 

 
Resultado Final  

Cargos que não possuem Prova Prática 
 
 

19/03/2014 

 
Prova Prática 

 
23/03/2014 

 
Recebimento de Recurso da Prova Prática 

 
 

24/03/2014 e 25/03/2014 

 
Resultado Final 

Cargos que possuem Prova Prática 
 
 

31/03/2014 



 
 

 
19 

 

Prefeitura Municipal de Cafelândia 

Avenida Jacob Zucchi - 200 - Centro  
CEP 16500-000 (14) 3556-8000 

ANEXO II – Horário de provas, cargos, tipos de prova e questões: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/03/2014 

Duração de 3 horas 

Conhecimentos Gerais 

 

 

Conhecimentos 

Específicos 

 

Total 

Questões 

Objetivas 

 

Prova 

Prática  

Língua 

Portuguesa 

Matemática 

 

Atualidades 

 

Informática 

Agente de Controle 
de Vetores 

10 10 10 10 - 40 

NÃO 

Agente Comunitário - 
PSF 

10 5 10 5 10 40 

Artesão - CAPS 10 10 10 10 - 40 SIM 

Assistente Social 10 5 10 5 10 40 

NÃO 

Auxiliar Odontológico 10 5 10 5 10 40 

Cardiologista 10 5 10 5 10 40 

Dentista – PSF 10 5 10 5 10 40 

Eletricista 10 10 10 10 - 40 SIM 

Encanador 10 10 10 10 - 40 SIM 

Enfermeiro 10 5 10 5 10 40 NÃO 
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Enfermeiro - PSF 10 5 10 5 10 40 

NÂO 

Farmacêutico 10 5 10 5 10 40 

Fiscal de Obras e 
Posturas 

10 10 10 10 - 40 

Fonoaudiólogo 10 5 10 5 10 40 

Instrutor de Cursos 10 10 10 10 - 40 SIM 

Médico Ginecologista 10 5 10 5 10 40 

NÃO 

Médico – PSF 10 5 10 5 10 40 

Nutricionista 10 5 10 5 10 40 

Médico do Trabalho 10 5 10 5 10 40 

Monitor de Transporte 
escolar 

10 10 10 10 -  

Médico Pediatra 10 5 10 5 10 40 

Orientador Social 10 10 10 10 = 40 

Pediatra 
especializado em 

psiquiatria 
10 5 10 5 10 40 

Podólogo 10 5 10 5 10 40 

Professor de 
educação Física 

10 5 10 5 10 40 SIM 
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Procurador Jurídico 20 - - - 20 40 

NAO 

Psicólogo 10 5 10 5 10 40 

Psicopedagogo 10 5 10 5 10 40 

Psiquiatra 10 5 10 5 10 40 

Recepcionista 10 10 10 10 - 40 

Técnico em 
Enfermagem 

10 5 10 5 10 40 

Técnico em 
Enfermagem - PSF 

10 5 10 5 10 40 

Técnico em 
Informática 

10 5 10 5 10 40 

Telefonista 10 10 10 10 - 40 

Terapeuta 
Ocupacional 

10 5 10 5 10 40 

Veterinário 10 5 10 5 10 40 

Jardineiro 10 10 10 10 - 40 
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ANEXO III – Sumário de Atribuições 
 
CARGO - AGENTE DE CONTROLE DE VETORES  
 

Identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; Orientar moradores e 
responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; Executar a 
aplicação focal e residual, quando indicado, como medida  complementar ao controle 
mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; Registrar nos 
formulários específicos, de forma correta e completa, as informações referentes às 
atividades executadas; Vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo 
coordenador que necessitem do uso de larvicida, bem como vistoriar depósitos de difícil 
acesso. Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença, seus 
sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas de prevenção; Encaminhar os casos 
suspeitos de dengue à unidade de saúde, de acordo com as orientações da Secretaria 
Municipal de Saúde; Promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la 
para ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a 
equipe de Atenção Primária em Saúde, do Município; Comunicar ao supervisor os 
obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durantes as visitas domiciliares; 
Registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, com o 
objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais. 
 

CARGO - AGENTE COMUNITÁRIO -PSF 
 

Realizar trabalhos nos domicílios de sua área de abrangências, tendo as seguintes 
atribuições específicas: realizar mapeamento de sua área; cadastrar as famílias e atualizar 
permanentemente esse cadastro; identificar indivíduos e famílias expostos a situações de 
risco; identificar área de risco; orientar as famílias para utilização adequada dos serviços 
de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento 
odontológico, quando necessário; realizar ações e atividades, no nível de suas 
competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básicas; realizar, por meio da visita 
domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; estar 
sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das 
famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; desenvolver 
ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na 
prevenção de doenças; promover a educação e a mobilização comunitária, visando 
desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; 
traduzir para a USF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades 
e limites; identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser 
potencializados pela equipe; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
CARGO - ARTESÃO-CAPS  

 
Executar atividades relacionadas com a execução de trabalhos manuais, para fins de 
recuperação de indivíduos em tratamento para recuperação de transtornos mentais, no 
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CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). Responsável por oficinas de produção, onde 
usuários irão produzir os próprios trabalhos (trabalhos manuais);Outras atividades 
inerentes à função. 
 
CARGO - ASSISTENTE SOCIAL 
 

Organiza a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e 
promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso 
coletivo e a melhoria do comportamento individual; Programa a ação básica de uma 
comunidade nos campos sociais, médico e outros, através da análise dos recursos e das 
carências sócio - econômicas dos indivíduos e da comunidade, de forma a orientá-los e 
promover seu desenvolvimento; Planejar, executar e analisar pesquisas sócio – 
econômicas e outras, utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e 
subsidiar programas educacionais habitacionais, de saúde e formação de mão de obra; 
Efetua triagem nas solicitações de transporte, remédios, gêneros alimentícios, recursos 
financeiros e outros, prestando atendimento na medida do possível; Acompanha casos 
especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e outros, 
sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para possibilitar 
atendimento dos mesmos; Planeja, coordena, supervisiona e executa as atividades 
relativas à assistência social; Instalar e manter projetos de assistência à população 
carente, à criança, ao idoso e aos demais segmentos tutelados pelo Estado; Buscar 
recursos e propor a assinatura de convênios junto aos demais Poderes e Autoridades; 
Fiscalizar as atividades do Conselho Tutelar e administrar as eleições, sempre que 
necessário; Propõe ao Executivo Municipal, ações e parcerias, cuida da efetiva 
implantação e operacionalização de cada projeto social admitido pelo Município; Promove 
levantamentos estatísticos e relatórios sobre a condição social do Município; Coordena 
grupos de ações, propondo parcerias com particulares; Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato.  

 
 
CARGO - AUXILIAR ODONTOLÓGICO 

 
Recepciona as pessoas em consultório identificando-as averiguando suas necessidades e 
o histórico clinico para encaminhá-los ao cirurgião dentista; controla a agenda de consultas 
verificando horários disponíveis e registrando as marcações feitas para mantê-las 
organizadas; auxiliar o dentista colocando os instrumentos a sua disposição, para efetuar 
extração, obturação e tratamento em geral; Prover diariamente a limpeza e a assepsia do 
campo de atividade odontológica, limpando e esterilizando os instrumentos para assegurar 
a higiene e assepsia cirúrgica; orienta na aplicação de flúor para prevenção de cárie bem 
como demonstra as técnicas de escovação para as crianças e adultos colaborando no 
desenvolvimento do programa educativo; convoca e acompanha os escolares da sala até o 
consultório dentário, controlando através de fichário, os exames e os tratamentos; executa 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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CARGO - CARDIOLOGISTA 
 

Realizar consultas e atendimentos médicos faz exames médicos, emite diagnóstico, 
prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das afecções cardíacas 
congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para prevenir, 
promover ou recuperar a saúde dos pacientes; 

 
 
 
CARGO - DENTISTA-PSF 
 

Diagnosticar e tratar afecções da boca e região maxiofacial, fazer extrações ou 
restaurações, executar pequenas cirurgias bucais, atender urgências/emergências, 
promover e recuperar a saúde bucal em geral. Planejar e executar juntamente com a 
equipe, tarefas relacionadas à clinica odontológica visando o tratamento e higiene bucal; 
Participar do processo de identificação dos problemas dos diferentes grupos populacionais 
do território sob responsabilidade de seu serviço de saúde, atuando em equipes 
multidisciplinares e intersetoriais; Realizar profilaxia dentária aplicando flúor, afim de 
manter condições saudáveis à boca; executar pequenas cirurgias bucais; atendendo os 
casos específicos, para eliminar focos de infecções; Dar atendimento especializado 
conforme as atividades descritas nos programas municipais de acordo com as prioridades 
estabelecidas. Fazer encaminhamento dos pacientes conforme a referencia existente, e 
executar tarefas correlatas quando solicitado por superiores. 
 

 
CARGO - ELETRICISTA 
 

Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas, especificações e 
outras informações, para estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material 
necessário. Colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, 
tomadas e interruptores, utilizando ferramentas para estruturar a parte geral da instalação 
elétrica; Executar o corte, a dobra e a instalação de eletro dutos, puxadores e a instalação 
de cabos elétricos, utilizando puxadores de aço, grampos e dispositivos de fixação, para 
dar prosseguimento à montagem; Ligar os fios as fontes fornecedoras de energia, 
utilizando alicates, chaves apropriadas, conectores e material isolante, para completar a 
tarefa de instalação; Testar a instalação, fazendo funcionar para comprovara exatidão do 
trabalho executado; Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 
 
CARGO - ENCANADOR 

 
Instalar e executar reparos e conservação em instalações hidráulicas, redes de tubulação, 
distribuição e coleta de água, vapor, gases, combustível, ar comprimido, esgotos, 
instrumentos de controle de pressão, válvulas etc.; de acordo com especificações de 
desenhos, esquemas e ordens de trabalho; Executa os reparos necessários, utilizando 
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ferramental e instrumentos adequados, cortando, dobrando, dilatando, vedando, 
rosqueando, soldando, regulando e outros; Testa os trabalhos realizados, procedendo aos 
ajustes necessários; Executa quaisquer outras atividades correlatas. 
 
 
CARGO - ENFERMEIRO 
 

Participar da formulação, supervisão e execução de programas de saúdes públicas, 
materno-infantil, imunização e outros; participar de inquéritos epidemiológicos e em 
programas de educação sanitária da população, interpretando e avaliando resultados; 
Participar na elaboração, acompanhamento e avaliação de programas de treinamento para 
pessoal de enfermagem, estabelecimento de normas e organização de serviços 
operacionais de enfermagem; Participar da elaboração de projetos, pesquisar e estudos na 
área da enfermagem. Opinar na compra de materiais de enfermagem, fornecendo as 
especificações técnicas necessárias. Orientar, coordenar e/ou executar trabalhos de 
assistência a pacientes e familiares, quando na internação ou alta, verificando e orientando 
o exato cumprimento de prescrições médicas, quanto ao tratamento, medicamentos e 
dietas; Supervisionar equipes de enfermagem na aplicação de terapia especializada sob 
controle médico, preparação de campo operatório e esterilização de material de 
enfermagem; Prestar assistência aos médicos em intervenções cirúrgicas; Executar outras 
tarefas correlatas ao cargo. 
 

CARGO - ENFERMEIRO-PSF 

 
Participar da formulação, supervisão e execução de programas de saúdes públicas, 
materno-infantil, imunização e outros; participar de inquéritos epidemiológicos e em 
programas de educação sanitária da população, interpretando e avaliando resultados; 
Participar na elaboração, acompanhamento e avaliação de programas de treinamento para 
pessoal de enfermagem, estabelecimento de normas e organização de serviços 
operacionais de enfermagem; Participar da elaboração de projetos, pesquisar e estudos na 
área da enfermagem. Opinar na compra de materiais de enfermagem, fornecendo as 
especificações técnicas necessárias. Orientar, coordenar e/ou executar trabalhos de 
assistência a pacientes e familiares, quando na internação ou alta, verificando e orientando 
o exato cumprimento de prescrições médicas, quanto ao tratamento, medicamentos e 
dietas ;Supervisionar equipes de enfermagem na aplicação de terapia especializada sob 
controle médico, preparação de campo operatório e esterilização de material de 
enfermagem; Prestar assistência aos médicos em intervenções cirúrgicas; Executar outras 
tarefas correlatas ao cargo. 
 
 
CARGO - FARMACÊUTICO 

 
Controlar o estoque dos medicamentos nas unidades de saúde. Subministra produtos 
médicos e cirúrgicos seguindo o receituário médico. Controlam entorpecentes e produtos 
equiparados, anotando em mapas, guias e livros, atendendo as disposições legais. Analisa 
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produtos farmacêuticos; Participa conforme política interna da instituição de projetos, 
cursos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elabora relatórios e 
laudos técnicos em sua área de especialidade; Participa de programa de treinamento 
quando convocado; Participa da elaboração de protocolos de padronização de 
medicamentos, elabora lista de compras e participa de comissões; Trabalha segundo 
normas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; Executa 
quaisquer outras atividades correlatas. 
 
 
CARGO - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS  
 

Realizar a atividade de fiscalização ao fiel cumprimento de normas municipais relacionadas 
com Normas de Edificações, Zoneamento, Abastecimento, Meio Ambiente e Posturas 
Municipal; Proceder à verificação e orientação do cumprimento da regulamentação 
urbanística concernente a edificações particulares; Orientar, inspecionar e exercer a 
fiscalização de construções irregulares e clandestinas, fazendo comunicações, notificações 
e clandestinas; Verificar imóveis recemconstruidos ou reformados, inspecionando o 
funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, 
telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de "habite-se"; 
Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providencias relativas aos fioladores da 
legislação urbanistica;    Efetuar a fiscalização de terrenos baldios, verificando a 
necessidade de limpeza, capinação, construção de muro e calçadas, bem como fiscalizar o 
depósito de lixo em local não permitido; Verificar a regularidade do licenciamento de 
atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, face aos artigos que expõem, 
vendem ou manipulam, e os serviços que prestam; Verificar as licanças de ambulantes e 
impedir o exercício desse tipode comércio por pessoas que não possuam a documentação 
exigida; Verificar o horário de funcionamento do comércio em geral e de outros 
estabelecimentos, be como a observância das escalas de plantão das farmácias; Realizar 
vistorias para fins de acompanhamento e manutenção do sistema tributário e para fins de 
renovação de licenciamento;   Intimar, notificar, autuar, estabelecer prazos e tomas 
providências relativas aos violadores das posturas municipais; Aprender, por infração, 
veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e 
logradouros públicos; Receber as mercadorias apreendidas e guardá-las em local 
determinado, devolvendo-as mediante o cumprimento das formalidades legais; Verificar o 
licenciamento para instalação de circos, realização de festas populares em vias e 
logradouros públicos; Verificar as violações às normas sobre poluição sonoras, uso de 
buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, auto falantes, bandas de músicas, 
entre outras; Efetuar interdição temporária ou definitiva, quando o exercício de atividades 
comerciais, industriais, diversões públicas e outros, causam incômodo e/ou perigo, 
contrariando a legislação vigente; 
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CARGO - FONOAUDIÓLOGO 

 
Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, 
audiometria, além de outras técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento, 

elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando‐se nos resultados da avaliação nas 
peculiaridades de cada caso e se necessário nas informações médicas; desenvolver 
trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e 
audição; desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e 
audição, objetivando a reeducação neuromuscular e a reabilitação do paciente; avaliar os 
pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e promovendo 
os ajustes necessários na terapia adotada; promover a reintegração dos pacientes à 
família e a outros grupos sociais; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos 
ligados à fonoaudiologia; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando‐as em serviço ou ministrando 
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Administração Municipal e outras entidades públicas e particulares, realizando 
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 

técnico‐científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos, direta ou indiretamente, à política de atendimento à criança e ao adolescente; e 
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 
CARGO - INSTRUTOR DE CURSOS 
 

Desenvolver conhecimento de todos os passos da técnica do Artesanato em questão; 
Desenvolver habilidade e destreza para executar cada passo do artesanato em 
questão;Desenvolver conhecimento dos maquinários e ferramentas utilizadas para o 
artesanato em questão;  Desenvolver habilidade e destreza para o manuseio de máquina e 
ferramentas do artesanato em questão;  Desenvolver conhecimento de todos os materiais 
necessários (permanente e de consumo) para realização do artesanato em questão, como 
e onde adquiri-los;  Desenvolver conhecimento de hábitos e atitudes adequados de 
trabalho;  Desenvolver conhecimento de hábitos de higiene e cuidados pessoais. 
 
 

CARGO - MÉDICO GINECOLOGISTA 
 

Trata de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando 
tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde da paciente e executa 
outras tarefas correlatas. 
 



 
 

 
28 

 

Prefeitura Municipal de Cafelândia 

Avenida Jacob Zucchi - 200 - Centro  
CEP 16500-000 (14) 3556-8000 

CARGO - MÉDICO-PSF 
 

Deverá atender toda a demanda programada, nas clínicas básicas (pediatria, gineco-
obstetricia e geral) diagnosticar através de anamnese, exames físicos clínicos e 
laboratoriais as doenças manifestas nos pacientes, indicar tratamento, tratar e acompanhar 
a evolução do tratamento proposto. Em situações de complexidade que determinem 
necessidade de encaminhamento em razão da limitação dos recursos existentes na 
Unidade, deverá fazê-lo através de documento próprio para referência, e para instância 
adequada ao caso seja para ambulatório de especialidade ou para internação hospitalar ou 
ainda serviço de urgência/emergência; Deverá atender à demanda eventual da população 
adstrita a sua área, sempre que julga necessidade de atenção médica e agendar para 
consulta programática se houver necessidade de acompanhamento; Deverá trabalhar em 
grupo, respeitando a especificidade de todas as demais categorias que compõe a equipe 
do Programa de Saúde da Família, contribuir e receber contribuições dos diferentes 
saberes;Deverá registrar todo o atendimento, individual em grupo ou coletivo, em boletins 
próprios para tal fim analisar os registros, propor alterações das estratégias de 
enfrentamento sempre que os dados indicarem baixa cobertura, situação de risco para a 
saúde de seus pacientes, ou distanciamento para as metas propostas para 
equacionamento de determinadas situações de saúde; Deverá atender a família como 
núcleo de superação ou resistência das situações de risco epidemiológico, social e 
ambiental e propor e implementar estratégias para melhoria da qualidade de vida das 
famílias residentes em sua área de abrangência; Deverá atuar como organizador do 
processo organizativo e da participação da população nos fóruns adequados à discussão 
das estratégias a serem adotadas para garantir a manutenção das diretrizes da política de 
saúde, de tal forma, que sigam ofertando serviços resolutivos, atenção integral, acesso 
universal a critérios equitativos para distribuição dos recursos, para tomada de decisão; 
Deverá conhecer diferentes terapêuticas e escolher a mais adequada ao paciente, 
considerando sua família no seu contexto de vida, além dos recursos disponíveis no 
momento. Resolvendo sempre que possível com racionalização e otimização dos recursos, 
além de se integrar com os demais recursos sociais da área. 
 

 
CARGO - NUTRICIONISTA 

 
Planejar e elaborar cardápios e dietas especiais; Elaborar, coordenar e supervisionar o 
cardápio da alimentação escolar; Elaborar, coordenar e supervisionar o cardápio das 
pessoas com carências nutricionais ou em convalescença. Elaborar, coordenar e 
supervisionar programas de suprimento nutricional destinado as pessoas desnutridas, 
subnutridas ou com carências nutricionais graves; Supervisionar o preparo e a distribuição 
das refeições, o recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e 
distribuição;Orientar as cozinheiras para racionalizar e melhorar o padrão da 
alimentação;Observar a apresentação dos pratos e devoluções, promovendo mudanças no 
cardápio, visando o total consumo das refeições servidas, evitando desperdícios;Executar 
outras tarefas correlatas ao cargo. 
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CARGO - MÉDICO DO TRABALHO  
 

Conhecer os processos produtivos e ambientes de trabalho da Empresa, atuando com 
vistas essencialmente à promoção da saúde e prevenção da doença, identificando os 
riscos existentes no ambiente de trabalho. Avaliar o trabalhador e a sua condição de saúde 
para determinadas funções e/ou ambientes, procurando ajustar o trabalho  ao trabalhador; 
indicando sua alocação para trabalhos compatíveis com sua situação de saúde , 
orientando-o se necessário no referido processo de adaptação;Reconhecer que existem 
necessidades especiais determinadas por fatores tais como sexo, idade, condição 
fisiológica , aspectos sociais , barreira de comunicação e outros fatores , que condicionam 
o potencial de trabalho;Dar conhecimento formalmente a empresa , condições de saúde e 
CIPAs dos riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como dos outros informes 
técnicos no interesse da saúde do trabalhador ;Providenciar junto à empresa a emissão de 
Comunicaçãode Acidente do Trabalho , de acordo com os preceitos legais 
independentemente das necessidades de afastamento do trabalho;Notificar órgão público 
competente , através de documentos apropriados , quando houver suspeita ou 
comprovação de transtornos da saúde atribuíveis ao risco do trabalho , bem como 
recomendar ao empregador os procedimentos cabíveis;Nas avaliações de saúde 
ocupacional , o médico do trabalho deverá proceder ao exame clínico e complementares 
necessários , para avaliar a saúde do trabalhador e sua aptidão ao seu trabalho;Conceder 
os afastamentos do trabalho , considerando que o repouso e o acesso a terapias , quando 
necessários , são partes integrantes do tratamento;Avaliar , atestados , perícias  e exames 
emitidos por médicos particulares aos funcionários aos funcionários da empresa. 
 
 
CARGO - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  

  
Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na 
escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do 
expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; Verificar se todos os alunos 
estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; Orientar e 
auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de segurança; Orientar os 
alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar parte do corpo para fora da janela; 
Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; Identificar a instituição de 
ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; Ajudar os alunos a subir e 
descer as escadas dos transportes; Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão 
retornando para os lares; ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos; 
Tratar os alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos de conflito ao responsável 
pelo transporte de alunos; Ser pontual e assíduo, ter postura ética e apresentar-se com 
vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos 
alunos. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior 
imediato. As 8 horas diárias serão distribuídas de acordo com a necessidade do transporte 
escolar. 
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CARGO - MÉDICO PEDIATRA 
 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; implementar ações 
para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde;efetuar pericias; 
auditorias e sindicâncias médicas, elaborar documentos e difunde conhecimentos da área 
medica especialmente destinado ao público infantil. 
 

CARGO - ORIENTADOR SOCIAL  

 
Realizar, sob orientação do técnico de referência do CRAS, e com a participação dos 
jovens, o planejamento dos programas destinados aos adolescentes; Facilitar o processo 
de integração dos coletivos sob sua responsabilidade;Mediar os processos grupais, 
fomentando a participação democrática dos jovens e sua organização; Desenvolver os 
conteúdos e atividades; Registrar a freqüência diária dos jovens; Avaliar o desempenho 
dos jovens no Serviço Socioeducativo; Acompanhar o desenvolvimento de oficinas e 
atividades; Atuar como interlocutor do Serviço Socioeducativo junto às escolas dos jovens; 
Participar, juntamente com o técnico de referencia do CRAS, de reuniões com as famílias 
dos jovens; Participar de reuniões sistemáticas e das capacitações do programa. 
 
CARGO - PEDIATRA ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA  
 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; implementar ações 
para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde;efetuar pericias; 
auditorias e sindicâncias médicas, elaborar documentos e difunde conhecimentos da área 
medica especialmente destinado ao público infantil. Realizar consultas e atendimentos 
médicos; tratam pacientes e clientes; implementa ações para promoção da saúde; 
coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; auditorias e sindicâncias 
médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente na 
área de psiquiatria. 
 
 
CARGO - PODÓLOGO 

 
Atuar no prognóstico e tratamento de podopatias, afecções e infecções; integrar equipe 
inter e multidisciplinar de saúde. 
 
CARGO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Auxiliar a aplicação de exercícios de verificação do tono respiratório e muscular; Auxiliar a 
aplicação de testes de avaliação física; Auxiliar a aplicação das técnicas específicas de 
futebol, atletismo, basquete, voleibol e outras atividades esportivas; Auxiliar o 
desenvolvimento e coordenação das praticas esportivas especificas, vistas ao bom 
desempenho dos mesmo em competições; Colabora com a limpeza e organização do local 
de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo Chefe 
executivo Municipal. 
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CARGO - PROCURADOR JURÍDICO  
 

Compete ao Procurador Jurídico Municipal; Defender, judicial e extrajudicialmente, os 
direitos e interesses do Município; Elaborar pareceres sobre consultas formuladas pelo 
Prefeito e pelos demais setores e órgãos do Executivo Municipal, relativo a assuntos de 
naturezas jurídico-administrativa e fiscal; Assessorar na elaboração de projetos de leis, 
justificativas de vetos, decretos, regulamentos e outros atos de natureza jurídica; Coligir 
informações sobre a legislação federal, estadual e municipal, cientificando o Prefeito dos 
assuntos de interesse do município; Promover a cobrança judicial da dívida ativa e de 
quaisquer outros créditos do município, que não sejam liquidados nos prazos legais e 
regulamentares; Prestar a necessária assistência nos atos executivos referentes à 
desapropriação, alienação e aquisição de imóveis pela Prefeitura, assim como nos 
contratos em geral; Participar dos processos administrativos e dar-lhes a orientação 
jurídica conveniente; Executar tarefas correlatas da área jurídica. 
 
CARGO - PSICÓLOGO  

 
Orientar, coordenar e controlar a aplicação, o estudo e a interpretação de testes 
psicológicos e a realização de entrevistas complementares; orientar ou realizar entrevistas 
psico-sociais com candidatos à orientação profissional, educacional, vital e vocacional, 
realizando síntese e diagnóstico; orientar a coleta de dados estatísticos sobre os 
resultados dos testes a realizar sua interpretação para fins científicos; realizar síntese e 
diagnósticos em trabalhos de orientação educacional, vocacional, profissional e vital; 
planejar e executar ou supervisionar trabalhos de psicoterapia em casos de pessoas com 
problemas de ajustamento; realizar síntese de exames de processos de seleção; 
diagnosticar e orientar crianças e adolescentes com problemas no ambiente escolar; 
participar de reuniões e realizar trabalhos de estudo e experimentos; selecionar baterias de 
testes e elaborar as normas de sua aplicação; elaborar, aplicar, estudar e corrigir testes 
destinados à seleção de candidatos à ingresso em estabelecimento de ensino, e ao 
provimento em cargos municipais; realizar trabalhos administrativos correlatos; elaborar 
relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área; desempenhar tarefas afins. 
 
CARGO - PSICOPEDAGOGO  
 

Atuará junto a Secretaria Municipal de Educação no suporte aos professores e diretores 
quanto ao acompanhamento de alunos da Rede de Educação Básica Municipal; 
Acompanhar o desenvolvimento do trabalho docente; Administrar a progressão de 
aprendizagem; Observar o processo de trabalho em salas de aula; Visitar rotineiramente 
as escolas; Acompanhar a produção dos alunos; Acompanhar a trajetória escolar dos 
alunos; Elaborar textos de orientação; Produzir material de apoio pedagógico; Observar 
conselhos de classe e de escola; Analisar a execução do plano de ensino e outros regimes 
escolares; Sugerir mudanças no projeto pedagógico; Coordenar projetos e atividades de 
recuperação da aprendizagem; Fiscalizar o cumprimento da legislação e do projeto 
pedagógico; Administrar conflitos disciplinares entre professores e alunos;Intervir na 
aplicação de medidas disciplinares; Aplicar sanções disciplinares em consonância com o 
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regimento escolar; Emitir pareceres para autorização de escolas particulares; 
 
CARGO - PSIQUIATRA  
 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementa ações 
para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; 
auditorias e sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área 
medica especialmente na área de psiquiatria. 
 

  
CARGO - RECEPCIONISTA 
 

Recepciona clientes e visitantes da Prefeitura, procurando identificá-los, averiguando suas 
pretensões, para prestar-lhes informações, marcar entrevistas, receber recados e 
encaminhá-los a pessoas ou setores procurados. atende chamadas telefônicas, 
manipulando telefones internos ou externos de disco ou botão, para prestar informações e 
anotar recados; registra as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais 
ou comerciais do cliente ou visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários. 
Preenchimento e marcação de consultas, entrevistas em formulários e fichas próprias e 
específicas; organizar a triagem dos que buscam o atendimento; facilitar a localização e 
possibilitar acompanhamento dos serviços por parte dos atendidos; manter em ordem todo 
o serviço de forma organizada e de fácil uso, manter cordialidade, bom trato; arquivos de 
documentos e outros; emitir encaminhamentos devidamente autorizados. Pode executar 
outras tarefas de escritório de caráter limitado. 
 
 
CARGO - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
Prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativo internos e externo 
da unidade, conforme planejamento de trabalho estabelecido pelo enfermeiro; participar 
das atividades nos programas específicos desenvolvidos na rede básica de saúde do 
Município; participar das atividades de orientação dos profissionais da equipe de 
enfermagem quanto às normas e rotinas; participar da organização do arquivo central da 
unidade, bem como dos arquivos dos programas específicos; colaborar na elaboração das 
escalas de serviços; executar e auxiliar na supervisão e no controle de material 
permanente, de consumo e no funcionamento de equipamentos; colaborar na elaboração 
de relatórios; realizar levantamento de dados para o planejamento das ações de saúde; 
colaborar em pesquisas ligadas à área de saúde, desenvolvidas nas unidades; participar 
de reuniões, treinamentos e reciclagem; proceder o registro de dados estatísticos e do 
procedimento realizados; participar das atividades nos programas específicos 
desenvolvidos na rede básica de saúde do município, de acordo com a normatização do 
serviço; preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos; observar, reconhecer e 
descrever sinais e sintomas; ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar 
controle hídrico, fazer curativos, nebulização; executar tarefas referentes a conservação e 
aplicação de vacinas; colher material para exames laboratoriais; executar atividades de 
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desinfecção e esterilização; orientar pacientes no pós consulta; executar outras atribuições 
afins. 
 
CARGO - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF 

 
Prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativo internos e externo 
da unidade, conforme planejamento de trabalho estabelecido pelo enfermeiro; participar 
das atividades nos programas específicos desenvolvidos na rede básica de saúde do 
Município; participar das atividades de orientação dos profissionais da equipe de 
enfermagem quanto às normas e rotinas; participar da organização do arquivo central da 
unidade, bem como dos arquivos dos programas específicos; colaborar na elaboração das 
escalas de serviços; executar e auxiliar na supervisão e no controle de material 
permanente, de consumo e no funcionamento de equipamentos; colaborar na elaboração 
de relatórios; realizar levantamento de dados para o planejamento das ações de saúde; 
colaborar em pesquisas ligadas à área de saúde, desenvolvidas nas unidades; participar 
de reuniões, treinamentos e reciclagem; proceder o registro de dados estatísticos e do 
procedimento realizados; participar das atividades nos programas específicos 
desenvolvidos na rede básica de saúde do município, de acordo com a normatização do 
serviço; preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos; observar, reconhecer e 
descrever sinais e sintomas; ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar 
controle hídrico, fazer curativos, nebulização; executar tarefas referentes a conservação e 
aplicação de vacinas; colher material para exames laboratoriais; executar atividades de 
desinfecção e esterilização; orientar pacientes no pós consulta; executar outras atribuições 
afins. 
 
 
CARGO - TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 
Dar assistência aos educandos em estabelecimento da rede municipal de ensino, planejar, 
orientar, instruir, ensinar e avaliar suas atividades, para possibilitar o desenvolvimento dos 
alunos na área de informática e executar outras tarefas correlatas. Desenvolver e/ou 
implementar, bem como documentar e implantar sistemas de informação de acordo com os 
padrões estabelecidos; Garantir a guarda, a recuperação, à segurança e a 
confidencialidade das informações disponibilizadas pelos sistemas de informações; 
analisar propostas e solicitações dos órgãos usuários de hardware, software, aplicativos e 
desenvolvimentos de sistemas para viabilizá-las técnica-economicamente; definir estrutura 
dos dados e programas de acordo com a necessidades dos sistemas; analisar a 
performance, instalar e detectar erros e alterar os softwares básicos utilizados pela 
instalação. Instalar e operar equipamentos de informática; orientar quanto à utilização 
adequada de hardwares e softwares necessários a implementação na instalação; 
implantar, avaliar o desempenho, monitorar e manter a rede de teleprocessamento; 
elaborar especificações técnicas de ferramentas de hardware e software necessárias para 
a solução de problemas. Manter, controlar e reorganizar banco de dados; prestar suporte e 
consultoria ao usuário final quanto à utilização de recursos de informática colocados a sua 
disposição; prestar suporte e acompanhar testes de implantação de sistemas; efetuar 



 
 

 
34 

 

Prefeitura Municipal de Cafelândia 

Avenida Jacob Zucchi - 200 - Centro  
CEP 16500-000 (14) 3556-8000 

processamento de calculo de tributos no sistema de informática; manter controle, 
orientando aos usuários quanto à instalação de softwares ilegais e remoção, quando 
necessário, efetuarem outras atividades correlatas com o cargo. 

 
CARGO - TELEFONISTA 

 
Operar equipamentos de telefonia, estabelecendo ligações internas e externas, recebendo 
e transferindo chamadas para o ramal solicitado; Transmitir informações corretamente; 
Prestar informações, consultar listas telefônicas, pesquisar banco de dados ;telefônico, 
bem como, manter atualizado cadastro dos números de ramais e telefones úteis para o 
órgão; Realizar controle das ligações telefônicas efetuadas, anotando em formulários 
apropriados; Conhecer o organograma da Instituição, agilizando o atendimento, bem como, 
estar em condições de interpretar o assunto solicitado, direcionando a ligação para o setor 
competente; Executar tarefas de apoio administrativo referentes à sua área de trabalho; 
Zelar pelo equipamento, comunicando defeitos e solicitando seu conserto; Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
 
CARGO - TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; Apoiar as PSF 
na abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de transtornos mentais 
severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de 
internações psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio, situações 
de violência intrafamiliar; discutir com as PSF os casos identificados que necessitam de 
ampliação da clínica em relação a questões subjetivas; criar, em conjunto com as PSF, 
estratégias para abordar problemas vinculados à violência e ao abuso de álcool, tabaco e 
outras drogas, visando à redução de danos e a melhoria da qualidade do cuidado dos 
grupos de maior vulnerabilidade; ampliar o vínculo com as famílias, tornando-as como 
parceiras no tratamento e buscando constituir redes de apoio e integração; possibilitar a 
integração dos agentes redutores de danos aos núcleos de apoio à saúde da família. 
 
 
CARGO - VETERINÁRIO 
 
A prática da clínica em todas as suas modalidades; A direção dos hospitais para animais;A 
assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma;O planejamento e a 
execução da defesa sanitária animal;A direção técnica sanitária dos estabelecimentos 
industriais e, sempre que possível, dos comerciais ou de finalidades recreativas, 
desportivas ou de proteção onde estejam, permanentemente, em exposição, em serviço ou 
para qualquer outro fim animais ou produtos de sua origem;A inspeção e a fiscalização sob 
o ponto-de-vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de 
conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam 
produtos de origem animal, usinas e fábricas de laticínios, entrepostos de carne, leite, 
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peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, 
quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção, 
manipulação, armazenagem e comercialização; A peritagem sobre animais, identificação, 
defeitos, vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos em questões judiciais;As perícias, 
os exames e as pesquisas reveladoras de fraudes ou operação dolosa nos animais 
inscritos nas competições desportivas ou nas exposições pecuárias;O ensino, a direção, o 
controle e a orientação dos serviços de inseminação artificial;A regência de cadeiras ou 
disciplinas especificamente médico-veterinárias, bem como a direção das respectivas 
seções e laboratórios;A direção e a fiscalização do ensino da medicina veterinária, bem 
como do ensino agrícola médio, nos estabelecimentos em que a natureza dos trabalhos 
tenha por objetivo exclusivo a indústria animal;A organização dos congressos, comissões, 
seminários e outros tipos de reuniões destinados ao estudo da medicina veterinária, bem 
como a assessoria técnica do Ministério das Relações Exteriores, no país e no estrangeiro, 
no que diz com os problemas relativos à produção e à indústria animal.As pesquisas, o 
planejamento, a direção técnica, o fomento, a orientação e a execução dos trabalhos de 
qualquer natureza relativos à produção animal e às indústrias derivadas, inclusive às de 
caça e pesca;O estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças 
de animais transmissíveis ao homem; A avaliação e peritagem relativas aos animais para 
fins administrativos de crédito e de seguro;A padronização e a classificação dos produtos 
de origem animal;A responsabilidade pelas fórmulas e preparação de rações para animais 
e a sua fiscalização;A participação nos exames dos animais para efeito de inscrição nas 
Sociedades de Registros Genealógicos;Os exames periciais tecnológicos e sanitários dos 
subprodutos da indústria animal;As pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral, à 
zoologia, à zootécnica, bem como à bromatologia animal em especial; A defesa da fauna, 
especialmente a controle da exploração das espécies animais silvestres, bem como dos 
seus produtos;Os estudos e a organização de trabalhos sobre economia e estatística 
ligados à profissão;A organização da educação rural relativa à pecuária. 
 
CARGO - JARDINEIRO 
 
Executar o plantio de sementes e mudas de diversas espécies vegetais; proceder ao 

plantio de flores, árvores, arbustos, gramíneas e outras espécies de plantas ornamentais; 

limpar e conservar os jardins; executar serviços de ornamentação em canteiros; preparar a 

terra, efetuar os tratos necessários; plantar, replantar, reformar canteiros em jardins e 

parques em geral; podar árvores, gramas e outras plantas; zelar pela limpeza e 

conservação dos jardins, parques, gramados, aplicar inseticidas, fungicidas e herbicidas 

sob orientação superior; zelar pela limpeza e conservação dos equipamentos e 

ferramentas de trabalho; executar outras tarefas que, por suas características, se incluam 

na sua esfera de competência.  
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ANEXO IV – Programa para Provas 
 
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples, composto e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; 
produtos notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens 
do programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO –PSF 
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
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de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – Promoção, prevenção e proteção à saúde; Princípios 
e Diretrizes do SUS; Cadastramento familiar e territorial  
 
 
ARTESÃO-CAPS  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
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globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - O Serviço Social na contemporaneidade: O trabalho 
do assistente social na Educação; Serviço Social e Educação; Serviço Social e formação 
profissional; Assistência estudantil; Questão Social e suas manifestações na 
contemporaneidade; Instrumentalidade do Serviço Social: estudo de caso, técnicas de 
entrevista, elaboração de relatório, laudos e pareceres; Estatuto da Criança e do 
adolescente (Lei n.º 8.069/90); Código de Ética do Assistente Social; Lei que regulamenta 
a profissão do Assistente Social (Lei Federal N.º 8.662/93); Constituição Federal da 
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República Federativa do Brasil de 1988;Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS- Lei 
Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência 
Social.13. Sistema Único de Assistência Social.Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS; Norma Operacional Básica – NOB/SUAS Resolução nº. 33, de 12 de dezembro de 
2012, a nova NOB/SUAS    . Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei Federal n° 9394/96 
– Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional; Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 
2010 
 
AUXILIAR ODONTOLÓGICO 
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - Definição de odontologia; Ética profissional - 
princípios básicos de ética e relações humanas, humanização na assistência; 
Administração do consultório e agendamento; Controle de estoque; Reconhecimento da 
dentição permanente e temporária através da representação gráfica e numérica; 
morfologia da dentição; meios de proteção de infecção na prática odontológica; meios de 
contaminação de hepatite; Aids, tuberculose, sífilis e herpes; prevenção, flúor e selante; 
cárie e gengivite; noções de radiologia; materiais dentários; prótese; dentística e cirurgia; 
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nomenclatura de instrumentais; psicologia aplicada à odontologia; emergências 
odontológicas; conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento 
odontológico; noções de bios-segurança. 
 
CARDIOLOGISTA  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - Fundamentos da Doença Cardiovascular; Avaliação 
propedêutica do paciente; Cardiologia Preventiva; Insuficiência Cardíaca; Arritmias 
Cardíacas; Morte Súbita; Parada Cardiovascular –Ressuscitação Cardiopulmonar; 
Síncope; Doença Cardiovascular Aterosclerótica; Hipertensão arterial sistêmica; 
Miocardiopatias; Pericardites; Valvulopatias; Cardiopatias Congênitas; Doença 
Cardiovascular em Populações Especiais – Idosos, Gestantes e Mulheres; 
Eletrocardiografia; Exames complementares em Cardiologia; Ética Médica. 
 
DENTISTA-PSF  
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LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundial do cotidiano brasileiro; ética 
profissional; saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - ODONTOLOGIA DE SAÚDE COLETIVA: Níveis de 
Prevenção de Leavell e Clark. Níveis de Aplicação. Cariologia: Epidemiologia da cárie 
dentária. Fatores etiológicos da doença cárie. Dinâmica do desenvolvimento da lesão de 
cárie. Diagnóstico e tratamento da cárie dentária. Prevenção em Odontologia: Prevenção à 
cárie dentária e à doença periodontal - Uso racional de fluoretos em Odontologia; 
Farmacocinética do Flúor; Toxicologia do Flúor - Selantes de Fóssulas e Fissuras. Controle 
mecânico da placa bacteriana - Técnicas de escovação - Controle químico da placa 
bacteriana - Clorexidina - Educação e motivação em Saúde Bucal. CIRURGIA 
ODONTOLÓGICA: Anestesia local em Odontologia. Técnicas cirúrgicas em Odontologia. 
Exodontias. Remoção de dentes inclusos e/ou impactados. Biópsias. FARMACOLOGIA: 
Analgésicos. Antiinflamatórios. Antibióticos. Anti-hemorrágicos. RADIOLOGIA: Técnica da 
bissetriz. Técnica do paralelismo. Técnica de Clark. ENDODONTIA: Emergência em 
Endodontia. Tratamento das Biopulpectomias. Tratamento das Necropulpectomias. 
ODONTOPEDIATRIA: Psicologia em odontopediatria. Desenvolvimento da dentição mista. 
Anestesia em Odontopediatria. Tratamento endodôntico dos dentes decíduos. 
DENTÍSTICA: Dentística não restauradora: tratamento da doença cárie. Cimento de 
Ionômero de Vidro: Indicações e contra-indicações. Vantagens e desvantagens. Técnica 



 
 

 
42 

 

Prefeitura Municipal de Cafelândia 

Avenida Jacob Zucchi - 200 - Centro  
CEP 16500-000 (14) 3556-8000 

de aplicação. Resinas Compostas: Classificação. Propriedades. Indicações e técnicas de 
aplicação. Amálgama: Ligas para Amálgama. Principais características. Tática operatória. 
SAÚDE PÚBLICA, SAÚDE DA FAMÍLIA E VIGILÂNCIA À SAÚDE: Sistema Único de 
Saúde: Histórico, princípios e diretrizes. Modelo assistencial e propostas de organização 
da atenção primária. Programa de Saúde da Família: diretrizes operacionais e trabalho em 
equipe. Visita domiciliar no contexto de saúde da família. Vigilância epidemiológica na 
atenção básica. Educação em saúde. Noções de biossegurança. Vulnerabilidade. Perfil 
epidemiológico e indicadores de saúde. 
 
ELETRICISTA  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
 
ENCANADOR  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
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adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
 
ENFERMEIRO  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
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notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – Fundamentos de enfermagem; enfermagem geral; 
enfermagem clinica; administração de medicamentos; enfermagem cirúrgica; enfermagem 
materno infantil; enfermagem e saúde mental; nutrição dietética; ética em enfermagem; 
administração de enfermagem; enfermagem em saúde publica; enfermagem do trabalho; 
geriatria e gerontologia; programas saúde na família; Sistema Único de Saúde (SUS) 
 
 

 
ENFERMEIRO - PSF  

 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
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INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – Fundamentos de enfermagem; enfermagem geral; 
enfermagem clinica; administração de medicamentos; enfermagem cirúrgica; enfermagem 
materno infantil; enfermagem e saúde mental; nutrição dietética; ética em enfermagem; 
administração de enfermagem; enfermagem em saúde publica; enfermagem do trabalho; 
geriatria e gerontologia; programas saúde na família; Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
 
FARMACÊUTICO  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - Controle de Qualidade, Conceitos, Consumo Médio 
Mensal, Ponto de Requisição, Estoque Mínimo e Estoque Máximo; Aquisição de Produtos 
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Farmacêuticos. Noções de Licitação; Centro de Abastecimento Farmacêutico: Técnicas de 
Armazenamento; Sistema de Distribuição/ Dispensarãode Produtos Farmacêuticos: 
Coletivo, Por Prescrição Individual; Misto e Dose Unitária; Controle de Psicotrópicos e 
Entorpecentes: Portarias ;Legislação Farmacêutica; Interação Medicamentosa; 
antissépticos e Desinfetantes: Conceito, importância E Manipulação; Farmacotécnica: 
Emulsões, Suspensões, Xarope, Comprimidos, Cápsulas, Drágeas, Formas Farmacêuticas 
de Uso Externo (Cremes, Pomadas, Gel, Óvulos e Supositórios); Cálculo de 
Concentrações De Solução: Molaridade, Normalidade, Ppm, P/V, P/P, % e Diluições; 
Controle de Qualidade: Conceito, Importância, Análises Volumétricas e Gravimétricas, 
Testes de Identificação. 
 
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
 

FONOAUDIÓLOGO  
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LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – Avaliar as deficiências de comunicação do paciente, 
tanto verbal como não verbal, tais como: fala, linguagem, voz, audição, leitura e 
escrita;Realizar exames fonéticos de linguagem audiométrica e outras técnicas próprias, 
para o diagnóstico de limiares auditivos, visando estabelecer um plano de treinamento ou 
fonoterapia; Desempenhar ações preventivas e curativas dos problemas de linguagem 
oral, escrita, de audição e de outros problemas psicomotores;Programar, desenvolver e 
supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, compreensão do pensamento 
verbalizado e outros;Auxiliar do diagnóstico de lesões auditivas do ouvido médio e interno, 
fornecendo dados para a indicação de aparelhos auditivos; 
Fazer diagnósticos e recomendar e/ou realizar tratamentos especializados; 
Efetuar exames audiológicos;Fazer demonstrações de técnicas de respiração e 
empostação de voz, orientando o tratamento fonético, auditivo de dicção e organização do 
pensamento em palavras, visando à reeducação ou reabilitação do paciente;Executar 
outras tarefas correlatas ao cargo. 
 
 
INSTRUTOR DE CURSOS  
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LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
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grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - Embriologia e anatomia do aparelho urogenital 
feminino; fisiologia mestrual-controle neuroendócrino; Esteroidogenese; Semiologia 
ginecológica; Desenvolvimento puberal normal e anormal; Malformações genitais; 
Planejamento familiar - Métodos anticoncepcionais; Amenorréias; Sangramento genital; 
Hemorragia uterina disfuncional; Vulvovaginites; D.S.T.; Doença inflamatória pélvica; Dor 
pélvica crônica; Incontinência urinária; Miomatose uterina; Endometriose; Dismenorréia; 
Síndrome Pré-Mestrual; Climatério; Patologias Benignas da Mama; Infertilidade conjugal; 
Sexualidade; Oncologia genecológica; Saúde Pública - Assunto: Sistema Único de Saúde 
(SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90 e alterações); 
Constituição Federal de 1988 (seção II Da Saúde); Medicina Geral e Medicina Preventiva. 
Código de ética médica.Pacto pela Saúde.  

 
 
MÉDICO - PSF  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
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simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - Saúde Pública, Saúde da Família e Vigilância à 
Saúde: Sistema Único de Saúde;nacional de Atenção Básica e Estratégia de Saúde da 
Família; Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar, com 
identificação dos problemas de saúde da comunidade particularizando grupos mais 
vulneráveis; Processo saúde-doença das famílias e do coletivo; Promoção de ações de 
educação em saúde e ações em parceria com a comunidade de acordo com os ciclos de 
vida; conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar;Identificação das 
fases evolutivas e atenção aos transtornos adaptativos da infância, adolescência,do adulto 
e da velhice; Visita domiciliar no contexto da saúde da família; Imunização; Vigilância 
epidemiológica na atenção básica; Perfil epidemiológico e indicadores de saúde; Doenças 
de Notificação Compulsória; diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em 
Atenção Básica à Saúde; atenção à saúde da mulher: Assistência à gestação normal, 
identificando os diferentes tipos de risco;  diagnóstico e tratamento das afecções mais 
prevalentes do ciclo gravídico-puerperal; Saúde sexual e saúde reprodutiva; Prevenção e 
diagnóstico do câncer ginecológico (colo de útero e mama); Climatério; Prevenção e 
tratamento das Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST;atenção à saúde da criança e 
do adolescente: Cuidados ao recém-nascido normal e condução da puericultura; 
Crescimento e desenvolvimento; Aleitamento materno e alimentação complementar; 
Imunização; Deficiência de ferro e anemia; Tratamento das afecções mais freqüentes na 
infância e na adolescência (doença diarréica, doenças respiratórias, parasitoses, doenças 
infecto-contagiosas, doenças dermatológicas); Atenção à Saúde do Adulto e do idoso: 
Proteção da saúde e prevenção das doenças do adulto e idoso; diagnóstico e tratamento 
das afecções mais frequentes na idade adulta e na velhice: doenças crônicas não 
transmissíveis (hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade, dislipidemia), doenças 
respiratórias, doençasinfecto - contagiosas e parasitárias, doenças do trato digestivo e 
urinário; Diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde mental mais prevalentes: 
transtornos de ansiedade; depressão; uso, abuso e dependência de substâncias 
psicoativas;reconhecimento e primeiros cuidados às afecções graves e urgentes. 
 
NUTRICIONISTA  
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LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - NUTRIÇÃO NOS CICLOS DA VIDA - Conceito de 

Alimentação e Nutrição; Nutrientes: Definição, propriedades, funções, digestão, absorção, 

biodisponibilidade, metabolismo, necessidades e fontes alimentares; Alimentação nos Ciclos 

da Vida (0 a 2 anos, pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, e idoso); Guia Alimentar para 

a População Brasileira; Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos; Alimentação da 

Gestante; Alimentação da Nutriz; Aleitamento Materno: composição do leite materno, fatores 

que interferem na sua produção e técnicas de aleitamento; II. NUTRIÇÃO CLÍNICA 

Modificações da dieta normal; Terapia de Nutrição Enteral e Parenteral (Portaria nº 

272/MS/SNVS, de 8 de abril de 1998 e RDC nº 63, de 6 de julho de 2000);Desnutrição; 

Doenças Gastrointestinais; Doenças Endócrinas; Doenças Cardiovasculares; Doenças 

Renais; Doenças Hepáticas; Doenças do Sistema Musculoesquelético; Síndromes de Má 

Absorção; Erros inatos do metabolismo; Neoplasias; Interação entre medicamentos e 

nutrientes; Transtornos comportamentais que afetam a ingestão de alimentos. III. 

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO Planejamento, Organização, 
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Execução de cardápios, Política de compras, Recebimento, Estocagem e distribuição de 

insumos, Produção e métodos de conservação de alimentos, Técnicas de higienização da 

área física, utensílios e equipamentos. (Portaria do Município de São Paulo nº 2619/2011-

SMS.G, de 6 de dezembro de 2011). Banco de Leite Humano: Atividades, Organização, 

Estrutura Física, Processos Operacionais e Controle de Qualidade (RDCANVISA nº. 171, de 

04 de setembro de 2006). Lactário: Atividades, Organização, Estrutura Física, Processos 

Operacionais. IV. TÉCNICA DIETÉTICA Conceito, classificação e composição química de 

alimentos, Higiene de alimentos, parâmetros e critérios de controle higiênico-sanitário, 

utilização de procedimentos operacionais padrão. Características organolépticas, seleção, 

conservação, pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos.V. NUTRIÇÃO EM SAÚDE 

PÚBLICA Transição epidemiológica; Transição Nutricional; Perfil Nutricional e Consumo 

Alimentar da população brasileira; Fatores determinantes do estado nutricional da 

população; Carências nutricionais de maior prevalência no Brasil; Padrão de 

morbimortalidade no Brasil; Papel do nutricionista nos diferentes níveis de atenção a saúde; 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (SAN): Conceito; Vigilância Alimentar e 

Nutricional; Avaliação Nutricional; Vigilância em saúde. 

 
MÉDICO DO TRABALHO  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
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INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS -  Noções de estatística e epidemiologia em medicina 

do trabalho; Noções de fisiologia do trabalho; Doenças profissionais e doenças ligadas ao 

trabalho (pneumoconioses, surdez e outras); Distúrbios osteomusculares relacionados ao 

trabalho com diagnóstico diferencial excludente das não ocasionadas pelo trabalho 

(incluindo reumatológicas, crônicas- degenerativas, neurológicas);Psicopatologia do 

trabalho (sofrimento psíquico, abuso de álcool e drogas, Síndrome de Burnout, assédio 

moral); Agentes físicos e riscos à saúde; Agentes químicos e riscos à saúde; noções de 

toxicologia; Agentes biológicos e riscos à saúde;  Ergonomia e melhoria das condições de 

trabalho: conceitos e princípios da ergonomia; carga de trabalho; organização do trabalho; 

trabalho sob pressão temporal; novas tecnologias, automação e riscos à saúde; Trabalho 

noturno e em turnos: riscos à saúde e noções de cronobiologia; Acidentes do trabalho: 

definições e prevenção; Avaliação e controle de riscos ligados ao ambiente de trabalho; 

Acompanhamento médico de portadores de doenças crônicas em medicina do trabalho; 

Avaliação de incapacidade laborativa e processos de reabilitação profissional; 

Compatibilidade entre a deficiência física e a natureza das atividades a serem exercidas; 

Visita Técnica e análise ergonômica do posto de trabalho para estudo de nexo causal; 

Código de Ética Profissional. 

 
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
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notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
MÉDICO PEDIATRA  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS -  Morbidade e mortalidade infantil. Crescimento e 

desenvolvimento: Neuropsicomotor, normalidade e distúrbios mais comuns, monitorização 

do crescimento, puberdade. Alimentação: necessidade e higiene alimental. Aleitamento 

materno: aspectos nutricionais, imunológicos, psixoafetivos e sócios-econõmicos. 

Imunização: composição das vacinas, contra-indicações, reação vacinal. Estatuto da 

criança e do adolescente. Neonatologia: exame físico e diagnóstico das condições do 

recém-nascido. Acidentes na infância. Distrofias:desnutrição protéico-calórica, raquitismo 

carencial. 

 

ORIENTADOR SOCIAL 
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

 

 



 
 

 
56 

 

Prefeitura Municipal de Cafelândia 

Avenida Jacob Zucchi - 200 - Centro  
CEP 16500-000 (14) 3556-8000 

 
PEDIATRA ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - A legislação em vigor; A intercessão da pedagogia 

com a psiquiatria infantil; A psicanálise na criança, no adolescente e em suas famílias; 

Epidemiologia em saúde mental infantil; Semiologia, classificação, urgências e 

psicofarmacoterapia em psiquiatria infantil. 

 
PODÓLOGO  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
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conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - Esterilização de materiais; higiene no ambiente de 
trabalho; Manipulação de equipamentos; Fundamentos da podologia; Microbiologia e 
Parasitologia; Técnicas de Podologia; Biomecânica dos Pés. 

 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 



 
 

 
58 

 

Prefeitura Municipal de Cafelândia 

Avenida Jacob Zucchi - 200 - Centro  
CEP 16500-000 (14) 3556-8000 

grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - Esportes coletivos- preparação técnica e tática; 
Esportes individuais - preparação técnica.; princípios do treinamento e da preparação física 
nas diferentes modalidades esportivas e paradesportivas;  Qualidade física, avaliação 
física e prescrição de exercícios nos esportes e paradesportos; Processo pedagógico do 
ensino dos fundamentos dos diferentes esportes e paradesportos coletivos.;processo 
pedagógico do ensino dos fundamentos dos diferentes esportes e paradesportos 
individuais; estrutura física e material para prática de modalidades esportivas e 
paradesportivas; programas de atividades físicas para diferentes faixas etárias no 
desporto, paradesporto e no lazer. 

 

 

PROCURADOR JURÍDICO  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – Direito Constitucional;Direito Tributário; Direito Civil; 
Direito Comercial; Direito Processual Civil;Direito Administrativo; Direito do Trabalho e 
Direito Processual do Trabalho; Direito Previdenciário; Direito Administrativo; Lei de 
Introdução as Normas; Ética Profissional; Estatuto dos Servidores Municipais; Lei Orgânica 
Municipal 
 
PSICÓLOGO  
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LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – A Psicologia nas Instituições de Saúde; 

Psicossomática; Teorias da Personalidade; Psicopatologia; Psicodiagnóstico; Psicoterapia 

Individual; Psicoterapia Familiar; Psicologia Materno Infantil; Clinica Adolescente; 

Psicologia do Idoso;  

 
PSICOPEDAGOGO  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
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conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS -Noções gerais de psicologia. A instituição escolar. 
Apolítica social no Brasil e o processo de organização das instituições escolares. 
Educação inclusiva. Psicodiagnóstico. Fundamentos de epistemologia genética e seus 
estágios de desenvolvimento. Teoria construtivista de Vigotsky. Problemas de 
aprendizagem na escola. Fracasso escolar e sua implicações para a psicopedagogia. A 
função do psicopedagogo como agente na prática e em equipes interdisciplinares. 
Psicogênese da língua escrita e suas hipóteses. 
 
PSIQUIATRA  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
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de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - Saúde Mental Comunitária; Definição; Diferenciação 

em Relação à Psiquiatria Convencional; Saúde Mental no Brasil; Legislação ; Recursos 

Extra-Hospitalares e seus Objetivos; Conhecimentos Gerais em Transtornos Psiquiátricos a 

Saber; Transtornos Mentais e de Comportamento decorrentes do Uso de Substâncias 

Psicoativas; Esquizofrenia e Transtornos Delirantes; Transtornos do Humor; Transtornos 

Alimentares; Transtornos Neuróticos Relacionados ao Stress e Somatoformes, Transtornos 

Mentais de Comportamento em Adultos, Transtornos Hipercinéticos (Infância e 

Adolescentes), Transtornos de Conduta (Infância e Adolescência). Transtornos Mistos de 

Conduta e Emoção (Infância e Adolescência), Ética Profissional 

 
RECEPCIONISTA  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
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grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
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INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – Organização da assistência e cuidados de 

enfermagem à mulher, a criança, adolescente, ao adulto, ao idoso e saúde mental; Cuidados 

de Enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto contagiosas, sexualmente 

transmissíveis e de doenças crônicas e degenerativas;Imunização: Vacinas e rede de frio;  

Executar Técnicas de Enfermagem: tais como sinais vitais, sondagens, higienização, 

procedimentos e técnicas pre-hospitalares, administração de medicamentos, administração 

de dietas, coleta de material para exame, oxigenoterapia, nebulização, procedimento pós-

morte; Cuidados de Enfermagem no tratamento de feridas e prevenção de lesões cutâneas; 

Central de Material Esterelizado: Métodos e procedimentos específicos de Limpeza, 

desinfecção e esterilização; Políticas institucionais de Humanização da Assistência; 

Prontuário e Registro de enfermagem; Assistência domiciliar de enfermagem;Resíduos de 

Saúde. 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM – PSF 
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
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globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - Organização da assistência e cuidados de 

enfermagem à mulher, a criança, adolescente, ao adulto, ao idoso e saúde mental; Cuidados 

de Enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto contagiosas, sexualmente 

transmissíveis e de doenças crônicas e degenerativas;Imunização: Vacinas e rede de frio;  

Executar Técnicas de Enfermagem: tais como sinais vitais, sondagens, higienização, 

procedimentos e técnicas pre-hospitalares, administração de medicamentos, administração 

de dietas, coleta de material para exame, oxigenoterapia, nebulização, procedimento pós-

morte; Cuidados de Enfermagem no tratamento de feridas e prevenção de lesões cutâneas; 

Central de Material Esterelizado: Métodos e procedimentos específicos de Limpeza, 

desinfecção e esterilização; Políticas institucionais de Humanização da Assistência; 

Prontuário e Registro de enfermagem; Assistência domiciliar de enfermagem;Resíduos de 

Saúde. 

 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
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ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - História da Computação, Noções gerais de 

informática, Memória RAM, Word, Excel, Internet, sistema operacional Windows, Vírus, 

Noções de operações com arquivos em ambiente Windows, Conhecimentos básicos de 

arquivos e pastas (diretórios). Utilização do Windows Explorer: cópias, mover arquivos, 

criar diretórios, Conhecimentos básicos de editor de textos (ambiente Windows) criação de 

um novo documento, formatação e impressão, Conhecimentos básicos de planilha 

eletrônica (ambiente Windows) cálculo, formatação e impressão. Organização e Métodos 

de Processamento da Dados. Fundamentos de Processamento de Dados Hardware. 

Aplicativos e Utilitários de Software 

 
 
TELEFONISTA  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
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ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL  
 
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS -  Fundamentos de Terapia Ocupacional; História; 

Conceito; Raciocínio Clínico; Processo de Terapia Ocupacional; Desempenho 

Ocupacional; Análise de Atividades; Relação Terapêutica; Papel Clínico. Terapia 

Ocupacional e as Disfunções Físicas; Clínica de Ortopedia; Reumatologia e Neurologia; 

Avaliação de Desempenho Ocupacional; Áreas, Componentes, Contextos; Aplicação de 
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Testes; Tratamento de Terapia Ocupacional; Tratamento das Atividades de Vida Diária; 

Aplicação de Atividades Terapêuticas Ocupacionais; Tratamento dos Componentes de 

Desempenho Ocupacional; Tecnologia Assistiva; Orteses; Adaptações; Comunicação 

Alternativa; Planejamento em Acessibilidade. Terapia Ocupacional no Contexto Hospitalar; 

Terapeuta Ocupacional na Reabilitação Física; Memória. Terapia Ocupacional e Saúde 

Mental. Terapia Ocupacional e Geriatria/Gerontologia. Terapia Ocupacional e Pediatria. 

Princípios e fundamentos éticos e morais. 

 
VETERINÁRIO 
 

LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - Doenças Infecto-contagiosas; Doenças parasitárias; 

Clínica Médica e Cirúrgica; Soros, vacinas e alérgenos; Exploração zootécnica de animais 

de importância econômica; Técnicas Radiológicas; Ginecologia e Obstetrícia Veterinária; 

Diagnóstico, prevenção e controle de enfermidades; Vigilância sanitária; Epidemiologia e 
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bioestatística; Inspeção Industrial e sanitária de produtos de origem animal; Regulamento 

técnico e procedimentos da inspeção. 

 
JARDINEIRO 
 

LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas.  
 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas 
de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos 
números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º 
grau; razão e proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média 
aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros 
simples e montante; conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos 
notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do 
programa. 
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundialdo cotidiano brasileiro; ética profissional; 
saúde e qualidade de vida.  
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
 
ANEXOS V – Horários das provas por Cargos 
 

O horário deverá ser rigorosamente cumprido, pois não serão aceitos retardatários seja 
qual for o motivo alegado. 
Para os cargos do período da manhã os portões serão abertos às 8 horas com 
fechamento as 8h e 45min e para os cargos que serão realizados a tarde os portões serão 
abertos as 13 horas com fechamento as 13 h e 45 min. 
   

PERIODO DA MANHÃ  
ÍNICIO - 9:00 HORAS 

  PERIODO DA TARDE 
INÍCIO - 14:00 HORAS   
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Agente de Controle de Vetores   Agente Comunitário – PSF 

Assistente Social   Artesão – CAPS 

Cardiologista   Auxiliar Odontológico 

Eletricista   Dentista – PSF 

Encanador   Enfermeiro – PSF 

Enfermeiro   Médico – PSF 

Farmacêutico   Monitor de Transporte Escolar 

Fiscal de Obras e Posturas   Técnico em Enfermagem - PSF 

Fonoaudiólogo   Técnico em Informática 

Instrutor de Cursos   Telefonista 

Médico Ginecologista     

Nutricionista     

Médico do Trabalho     

Médico Pediatra     

Orientador Social     

Pediatra Especializado em 
Psiquiatria     

Podólogo     

Professor de educação Física     

Procurador Jurídico     

Psicólogo     

Psicopedagogo     

Psiquiatra     

Recepcionista     

Técnico em Enfermagem     

Terapeuta Ocupacional     

Veterinário     

Jardineiro     
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Prefeitura Municipal de Cafelândia 

Avenida Jacob Zucchi - 200 - Centro  
CEP 16500-000 (14) 3556-8000 

ANEXO VI – Modelo de Requerimento de Isenção  
 
 
CONCURSO PÚBLICO n.º 001/2014 
 
Eu, nome completo, nacionalidade, estado civil, residente à logradouro, n.º xxx, bairro xxx, 
na cidade de xxx, Estado de São Paulo, telefone residencial xxx, telefone celular xxx, 
portador do Documento de Identidade n.º xxx e do CPF n.º xxx, inscrito no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico - sob n.º xxx, de que trata o 
Decreto 6.135/2007, REQUEIRO a ISENÇÃO da taxa de inscrição no Concurso Público n.º 
001/2011, do Município de Cafelândia, no qual me inscrevi para o cargo de xxx.  
 
Cafelândia, xxx de xxx de 2014.  
 
Nome completo e assinatura  
 
 
Dados Complementares:  
Nome completo da mãe:  
Data de nascimento (do requerente):  
Sexo: () feminino ( ) masculino  
Reservado ao Departamento de Recursos Humanos:  
Pedido: ( ) deferido ( ) indeferido  
 
Data da avaliação: 
 
 
Carimbo e assinatura do servidor responsável pela análise. 
 
 


