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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 002/2014 

O Prefeito do Município de Hortolândia, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos do 
artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, faz saber que realizará neste Município no período de 16 de junho 
a 04 de julho de 2014, inscrições para o Concurso Público para o preenchimento de vagas nos cargos públicos 
de Agente de Gestão, nas especialidades: Assistente Administrativo, Programador de Computador e 
Técnico de Informática; Agente de Infraestrutura, nas especialidades: Ajudante Geral, Carpinteiro, 
Desenhista Projetista, Eletricista, Encanador, Motorista de Veículos Leves, Pedreiro, Pintor, Serralheiro, 
Soldador, Técnico em Edificações, Técnico em Meio Ambiente, e Zelador; Agente de Políticas Sociais nas 
especialidades: Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Instrutor de Cursos Livres, Monitor Social, 
Técnico de Controle de Zoonoses, Técnico de Laboratório, Técnico em Imobilização Ortopédica, Técnico 
em Saúde Bucal; Agente de Trânsito e Transporte nas especialidades: Assistente de Sinalização 
Semafórica e Oficial de Manutenção de Sinalização Viária; Assistente Social; Analista de sistemas; 
Economista; Educador Social; Engenheiro, nas especialidades: Eletricista e Segurança do Trabalho; 
Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Jornalista; Nutricionista; Pedagogo e Professor de 
Educação Básica na especialidade: História, provido pelo Regime Estatutário, nos termos do artigo 233, § 2º, 

da Lei 2004, de 08 de fevereiro de 2008; Lei nº 244, de 09 de novembro de 1994 e artigo 105, V, da Lei Orgânica 
do Município de Hortolândia. O Concurso Público será regido pelas normas constantes neste Edital e elaborado 
em conformidade com a legislação vigente e pertinente. 
 
A realização do Concurso Público foi autorizada pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme despacho exarado em 
processo próprio e para execução do Concurso Público, sob a organização da empresa RBO Assessoria Pública 
e Projetos Municipais Ltda, nomeada através do Decreto nº 3194 de 29 de maio de 2014 e com a supervisão da 
Comissão Fiscalizadora do Concurso Público nomeada pela Portaria nº 1529/2014, bem como regido pelas 

disposições constantes nas Leis Complementar nº 40 de 14 julho de 2012 e Lei Complementar nº 12 de 30 de 
abril de 2010 e suas alterações. 
 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 – O presente Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente Edital 
elaborado em conformidade com os ditames das Legislações Federal e Municipal vigente e pelas normas 
cabíveis que vierem a surgir. 
1.2 – Os cargos públicos, vagas, escolaridade/formação exigida, carga horária, vencimentos, valor da inscrição e 
as formas de avaliação são os estabelecidos no Anexo I deste Edital. 
1.3 – As atribuições que caracterizam cada cargo público estão descritas no Anexo II do presente Edital. 
1.4 – Os candidatos habilitados serão contratados segundo necessidade de substituição, disponibilidade 
orçamentária do Município de Hortolândia e limites legais para tais despesas, obedecendo à ordem de 
classificação final. 
1.5 – O Concurso Público compreenderá a aplicação de Prova Escrita Objetiva, de caráter classificatório e 
eliminatório, para todos os candidatos, sem exceção, termos do item 5, e; 
1.6 – As provas serão realizadas no Município de Hortolândia/SP. 
1.7 – É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público e/ou a divulgação desses documentos em jornal com 
circulação no município “Página Popular”, na Internet nos endereços eletrônicos www.hortolandia.sp.gov.br e 
www.rboconcursos.com.br e no quadro de avisos da Prefeitura, Câmara Municipal e no Departamento de Gestão 
de Pessoas do Município de Hortolândia/SP, localizado na Rua José Camargo, nº 21 – Bairro Remanso 
Campineiro. 
1.8 – Todos os horários referenciados neste edital terão por base o horário oficial de Brasília/DF. 
 

2 – DAS INSCRIÇÕES: 

2.1 – Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá inteirar-se deste Edital e certificar-se de que preenche ou 
preencherá, até o ato da contratação, todos os requisitos exigidos para provimento do cargo publico 
2.2 – São condições para inscrição/contratação: 
2.2.1 – Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição 
Federal e demais disposições de leis, no caso de estrangeiro; 
2.2.2 – Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos, até a data da contratação; 
2.2.3 – Estar quite com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino, que deverá ser comprovado por 
meio de certidão expedida pelo órgão competente; 
2.2.4 – Estar em gozo dos seus direitos civis e políticos; 
2.2.5 – Estar quite com a Justiça Eleitoral, que deverá ser comprovado através de certidão emitida pelo órgão 
competente; 
2.2.6 – Não registrar antecedentes criminais, que deverá ser comprovado através de certidão expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública; 
2.2.7 – Não ter sido exonerado a bem do serviço público ou por justa causa (Federal, Estadual ou Municipal) em 
consequência de processo administrativo; 
2.2.8 – Possuir os requisitos exigidos para as atividades do cargo público. 
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2.3 – A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas no subitem 2.2 será feita no ato 
da contratação. A não apresentação é fator de perda de direito à vaga.  
2.4 – O candidato deverá ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, bem como não ser 
portador de deficiência incompatível com o exercício das atividades que competem ao cargo público. 
2.5 – Para efetuar a inscrição, o candidato deverá proceder na seguinte forma: 
2.6 – A inscrição será feita por meio da Internet no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, a 
partir do dia 16 de junho de 2014 até às 23h59min do dia 04 de julho de 2014.  

2.7 – O Município de Hortolândia/SP e a empresa RBO não se responsabilizarão por solicitação de inscrição não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. Assim é 
recomendável que o candidato realize sua inscrição e respectivo pagamento com a devida antecedência.  
2.8 – O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição unicamente por meio do boleto bancário 
impresso, em espécie e em qualquer agência bancária ou posto correspondente nacional. 
2.9 – Após as 23h59min do dia 04 de julho de 2014 não será possível acessar o formulário de inscrição.  
2.10 – O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado até o dia 07 de julho de 2014. 

2.11 – O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado e deverá ser mantido em poder do 
candidato e apresentado no local de realização da Prova Escrita Objetiva. 
2.12 – É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição para terceiros, assim como a transferência da 
inscrição para outros certames. 
2.13 – Não serão aceitas inscrições por via postal, fax, e-mail, condicional e/ou extemporânea. 
2.14 – Não será aceito, como pagamento do valor da inscrição, comprovante de agendamento bancário. 
2.15 – A inscrição poderá ser acompanhada e confirmada pelo candidato no site www.rboconcursos.com.br.  
2.16 – O candidato que desejar concorrer à vaga reservada para portadores de deficiência deverá, 
obrigatoriamente, no ato da inscrição, informar em campo específico da Ficha de Inscrição, e proceder 
conforme estabelecido no item 4 deste Edital. 

2.17 – Não haverá devolução do valor de inscrição, salvo nos casos de cancelamento do certame. 
2.18 – O candidato, ou seu procurador, que preencher incorretamente sua Ficha de Inscrição ou que fizer 
qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas 
no Edital, terá sua inscrição cancelada, tendo, em consequência, anulados todos os atos decorrentes 
dela, mesmo que aprovado nas provas e exames, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

2.18.1 – O candidato e seu procurador respondem civil, criminal e administrativamente pelas informações 
prestadas na Ficha de Inscrição. 
2.18.2 – O candidato deverá informar no momento de sua inscrição, o número de residência como 
preenchimento obrigatório. 
2.19 – Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento, deverão ser comunicados no 
dia da realização da Prova Escrita Objetiva para que o Fiscal de Sala faça a devida correção em Ata de Prova ou 
até a fase de Classificação requerendo através de recurso constante no anexo VII, após a homologação do 
certame não será possível à retificação de dados.  
2.20 – Será divulgado, juntamente com o Edital de Convocação para a Prova Escrita Objetiva, os números das 
inscrições indeferidas.  
2.21 – Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda todos os requisitos exigidos, 
será ela cancelada. 
2.22 – A RBO e o Município de Hortolândia não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha 
de inscrição, sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato. 
 

3 – DA ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTE: 

3.1 – O candidato que comprovar estado de hipossuficiência econômica, ou seja, baixa renda poderá, durante os 
dias 23 de junho a 25 de junho 2014, requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição para o cargo 

oferecido no presente Edital. 
3.2 – O interessado hipossuficiente que deseja fazer sua inscrição na condição especial deverá cumprir 
corretamente com as exigências estabelecidas no presente Edital e entregar, dentro do prazo acima 
estabelecido, o Requerimento de Isenção do pagamento do valor da inscrição conforme o Anexo IV, 
devidamente preenchido. 
3.3 – O requerimento deverá ser encaminhado devidamente acompanhado dos documentos descritos a 
seguir, que serão utilizados para comprovar o estado de hipossuficiência do candidato, via sedex ou 
carta registrada para a empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizada na Rua 
Ytaipu, nº 403 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-010, todos na via original ou cópia 
reprográfica simples:  

3.3.1 – Cópia reprográfica simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social, desde a página da identificação 
até a página do último contrato de trabalho, bem como a página seguinte em branco.   
3.3.2 – Declaração assinada pelo próprio candidato alegando que é hipossuficiente isento do Imposto de Renda 
e que atende aos requisitos da Lei Municipal nº 2.100, de 11 de agosto de 2008, que dispõe sobre a concessão 
de isenção de taxa de inscrição do Concurso Público, conforme Anexo IV. 
3.3.3 – A comprovação de envio do requerimento de Isenção será feita pelo comprovante de postagem 
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emitido pelos Correios, onde consta o número de identificação do objeto. 
3.4 – A homologação das isenções concedidas ou não será publicada em jornal com circulação no município, 
na Internet nos endereços eletrônicos www.hortolandia.sp.gov.br e www.rboconcursos.com.br, sendo 

que deverá o candidato manter-se informado se foi deferida ou não a sua isenção e caso não tenha, efetuar o 
pagamento do boleto bancário dentro do vencimento previsto. 
3.5 – O interessado que não cumprir os requisitos deste item, ou que houver inexatidão de declarações e/ou 
irregularidades de documentos, ainda que verificados posteriormente, importará insubsistência de inscrição, 
nulidade da aprovação ou habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das cominações legais 
cabíveis.  
 

4 – DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: 

4.1 – À pessoa portadora de deficiência, que pretender fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no 
inciso VIII, do artigo 37, da Constituição Federal, Lei nº 7.853/89, Decreto Federal nº 3.298/99, é assegurado o 
direito de se inscrever no presente Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, 
para provimento dos cargos descritos no Anexo I, cujas atribuições, detalhadas no Anexo II, sejam compatíveis 
com a deficiência de que é portadora. 
4.2 – No ato da inscrição todos os candidatos portadores de deficiência deverão obrigatoriamente 
preencher a Declaração do Anexo V, e, caso necessitem, deverão requerer tratamento diferenciado 
indicando as condições diferenciadas que necessitam para realizar a prova, entregando o Laudo Médico 
juntamente com a Declaração. 
4.2.1 – Na referida Declaração deverá haver o reconhecimento de firma, em cartório. 
4.2.2 – O Laudo Médico deverá ser emitido por especialista na área da qual o candidato é portador de 
deficiência, atestando-se a espécie e o grau/nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 
deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova, com data-base de 01 (um) ano; 
4.3 – A Declaração e o Laudo Médico mencionados no nos subitens anteriores deverão ser 
encaminhados via sedex ou carta registrada para a empresa RBO Assessoria Pública e Projeto 
Municipais Ltda., localizada na Rua Ytaipu, nº 403 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04.052-010, 
até o último dia do período de inscrição, na via original ou cópia reprográfica simples, identificando o 
nome do Concurso Púbico no envelope: Concurso Público Nº 01/2014 – Município de Hortolândia – Ref.: 
Portador de Deficiência, bem como os seguintes documentos: 

4.4 – A não solicitação de tratamento diferenciado ou de prova especial, eximirá a empresa RBO e o Município 
de Hortolândia/SP de qualquer providência. 
4.5 – Serão indeferidas as inscrições, na condição especial de portador de deficiência, dos candidatos que não 
entregarem o respectivo Laudo Médico dentro da forma prevista nos subitens 4.2 e 4.3 deste Edital. 
4.6 – Aos deficientes visuais (cegos) serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, 
reglete e punção. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra 
correspondente a fonte nº 24. 
4.7 – O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes 
neste Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

4.8 – Após a investidura do candidato ao cargo público, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a 
concessão de aposentadoria ou readaptação profissional. 
4.9 – Das vagas existentes, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente 
Concurso Público, em razão da necessária igualdade de condições, os candidatos portadores de deficiência 
concorreram a todas as vagas, sendo reservado a estes o percentual de 5% (cinco por cento) em face da 
classificação obtida. 
4.10 – Caso a aplicação do percentual que trata o subitem anterior resultar em número fracionado, adotar-se-á o 
seguinte procedimento: 
4.10.1 – Se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), o número poderá ser desprezado, não se 
reservando vagas para pessoas portadoras de deficiência; 
4.10.2 – Se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), o número será aproximado de modo 
que o número de vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência seja igual ao número inteiro 
subsequente. 
4.11 – Não se aplica o disposto no subitem 4.7 nos casos de provimento de cargo público que exija aptidão plena 
do candidato. 
4.12 – As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais, participarão do Concurso Público em 
igualdade de condições com demais candidatos no que concerne: 
 I – ao conteúdo das provas; 
 I – à avaliação e dos critérios de aprovação; 
 III – ao horário e ao local de aplicação de provas, com condições para viabilizar a participação das 
pessoas com  deficiência e; 
 IV – à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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4.13 – Após a convocação, as pessoas com deficiência serão encaminhadas a uma junta médica, para 
verificação da deficiência alegada e a sua compatibilização com o cargo público e a especialidade para o qual foi 
aprovado em Concurso Público. 
4.14 – Na hipótese da junta médica concluir pela não confirmação da deficiência alegada, encaminhará parecer 
circunstanciado ao órgão responsável pela gestão de pessoal solicitando sua descaracterização como pessoa 
portadora de deficiência, para efeito do certame e, neste caso, ao tomar ciência, o candidato terá direito ao 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
4.14.1 – Na hipótese da junta médica concluir pela incompatibilidade da deficiência com a especialidade, o 
candidato estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 
4.14.2 – O candidato eliminado na forma do subitem anterior poderá recorrer da decisão no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contados da ciência do resultado, ficando a matéria técnica analisada pela junta restrita à análise, na 
forma do disposto do Estatuto do Servidor de Hortolândia/SP. 
4.14.3 – O disposto nos subitens anteriores não exime o candidato das demais exigências previstas no Edital, 
bem como as do referido estatuto. 
4.15 – A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda conterá somente a 
pontuação dos candidatos portadores de deficiência, conforme o art. 42 do Decreto 3.298/99. 
 

5 – DA PROVA ESCRITA OBJETIVA: 

5.1 – A avaliação será realizada com base em instrumentos que mensuram as habilidades e conhecimentos 
exigidos pelo cargo público: prova escrita objetiva de conhecimentos básicos (POCB) e prova escrita objetiva de 
conhecimentos específicos (POCE); 
5.2 – O programa relativo à prova escrita objetiva de conhecimentos básicos (POCB), bem como de 
conhecimentos específicos (POCE) é o estabelecido no Anexo III do presente Edital; 

5.1.1 – A prova objetiva será avaliada na escala de 00 (zero) a 100 (cem) pontos para os todos os cargos 
5.1.2 - A prova conterá 40 (quarenta) questões, sendo atribuídos 2,5 (dois e meio) pontos para cada 
questão conforme tabela abaixo: 
 

CARGO PÚBLICO ESPECIALIDADE 
QUANTIDADE DE 

QUESTÕES 
(POCB) 

QUANTIDADE DE 
QUESTÕES 

(POCE) 

FORMAS DE 
AVALIAÇÃO 

AGENTE DE GESTÃO 

Assistente 
Administrativo 

10 Português 
10 Matemática 

20 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) 

Programador de 
Computador 

10 Português 
10 Matemática 

20 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) 

Técnico de Informática 
10 Português 

10 Matemática 
20 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) 

AGENTE DE 
INFRAESTRUTURA 

Ajudante Geral 
15 Português 

15 Matemática 
10 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) 

Carpinteiro 
15 Português 

15 Matemática 
10 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) 

Desenhista Projetista 
10 Português 

10 Matemática 
20 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) 

Eletricista 
15 Português 

15 Matemática 
10 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB) + (POCE) 

Encanador 
15 Português 

15 Matemática 
10 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB) + (POCE) 

Motorista de Veículos 
Leves 

15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB) + (POCE) + (PP) 

Pedreiro 
15 Português 

15 Matemática 
10 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) 

Pintor 
15 Português 

15 Matemática 
10 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) 

Serralheiro 
15 Português 

15 Matemática 
10 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) 

Soldador 
15 Português 

15 Matemática 
10 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) 

Técnico em 
Edificações 

10 Português 
10 Matemática 

20 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) 

Técnico em Meio 
Ambiente 

10 Português 
10 Matemática 

20 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) 

Zelador 
15 Português 

15 Matemática 
10 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) 
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CARGO PÚBLICO ESPECIALIDADE 
QUANTIDADE DE 

QUESTÕES 
(POCB) 

QUANTIDADE DE 
QUESTÕES 

(POCE) 

FORMAS DE 
AVALIAÇÃO 

AGENTE DE 
POLÍTICAS SOCIAIS 

Auxiliar de Farmácia 
10 Português 

10 Matemática 
20 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) 

Auxiliar de Saúde 
Bucal 

15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) 

Instrutor de Cursos 
Livres 

20 Português 
20 Matemática 

------------------ (POCB) 

Monitor Social 
10 Português 

10 Matemática 
20 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) 

Técnico de Controle 
de Zoonoses 

10 Português 
10 Matemática 

20 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) 

Técnico de 
Laboratório 

10 Português 
10 Matemática 

20 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) 

Técnico em 
Imobilização 
Ortopédica 

10 Português 
10 Matemática 

20 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) 

Técnico em Saúde 
Bucal 

10 Português 
10 Matemática 

20 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) 

AGENTE DE 
TRÂNSITO E 

TRANSPORTE 

Oficial de Manutenção 
de Sinalização Viária 

15 Português 
15 Matemática 

10 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) 

Assistente de 
Sinalização 
Semafórica 

10 Português 
10 Matemática 

20 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) 

ASSISTENTE SOCIAL 

 
------------------ 15 Português 

25 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) + PTi 

ANALISTA DE 
SISTEMAS 

 

------------------ 15 Português 
25 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) + PTi 

ECONOMISTA 

 
------------------ 15 Português 

25 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) + PTi 

EDUCADOR SOCIAL 

 
------------------ 15 Português 

25 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) + PTi 

ENGENHEIRO 

Eletricista 15 Português 
25 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) + PTi 

Segurança do 

Trabalho 
15 Português 

25 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) + PTi 

FARMACÊUTICO 

 
------------------ 15 Português 

25 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) + PTi 

FISIOTERAPEUTA 

 
------------------ 15 Português 

25 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) + PTi 

FONOAUDIÓLOGO 

 
------------------ 15 Português 

25 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) + PTi 

JORNALISTA 

 
------------------ 15 Português 

25 Conhecimentos 
Específicos 

(POCB + POCE) + PTi 

NUTRICIONISTA 
 

------------------ 15 Português 
25 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) + PTi 

PEDAGOGO 
 

------------------ 15 Português 
25 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) + PTi 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA  

História 15 Português 
25 Conhecimentos 

Específicos 
(POCB + POCE) + PTi 

Legenda: POCB = Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos / POCE = Prova Objetiva de Conhecimentos 
Específicos / PP = Prova Prática e PTi = Provas de Títulos. 

 
5.1.3. – As provas escritas objetivas desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 
escolha, com 4 (quatro) alternativas para respostas, na forma estabelecida no presente Edital; 
5.1.4 – Haverá, na Folha de Resposta, para cada questão, quatro campos de marcação correspondentes às 
quatro opções (A, B, C e D), sendo que o candidato deverá preencher apenas aquele correspondente à resposta 
que julgar correta. 
5.1.5 – Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos 
presentes à prova. 
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5.3 – Serão considerando habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinquenta) por 
cento da prova.  
 

6 – DA EXECUÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA: 

6.1 – A realização da Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 20 de julho de 2014.  
6.1.1 – A convocação para a Prova Escrita Objetiva será feita através de jornal com circulação no 
município e afixada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal (Rua José Claudio Alves dos Santos, 
585 – Remanso Campineiro-Hortolândia/SP), Câmara Municipal (Rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250 
(Antiga Rua 02) - Pq. Gabriel - Hortolândia/SP) e no Departamento de Gestão de Pessoas (Rua José 
Camargo, 21 – Remanso Campineiro - Hortolândia/SP), e divulgada nos sites www.hortolandia.sp.gov.br 
e www.rboconcursos.com.br a partir do dia 11 de julho de 2014, contendo informações quanto ao horário 
e local de realização da prova. 

6.1.2 - A tabela a seguir apresenta as divisões de realização das provas, em horários diferenciados, o que 
possibilita aos candidatos realizar mais de uma inscrição:  
 

PERÍODO 1 – MANHÃ 
CARGOS 

PERÍODO 2 – TARDE 
CARGOS 

AGENTE DE GESTÃO - Assistente Administrativo 
AGENTE DE GESTÃO - Técnico de Informática 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Ajudante Geral 
AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Carpinteiro 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Desenhista Projetista 
AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Pintor 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Soldador 
AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Zelador 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS - Auxiliar de Farmácia 
AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS - Auxiliar de Saúde Bucal 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS - Instrutor de Cursos Livres 
AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS - Monitor Social 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS - Oficial de Manutenção de 
Sinalização Viária 

ASSISTENTE SOCIAL 
FARMACÊUTICO  

FISIOTERAPEUTA 
FONOAUDIÓLOGO 

NUTRICIONISTA 
PEDAGOGO 

AGENTE DE GESTÃO - Programador de Computador 
AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Eletricista 
AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Encanador 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Motorista de Veículos Leves 
AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Pedreiro 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Serralheiro 
AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Técnico em Edificações 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Técnico em Meio Ambiente 
AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS - Técnico de Controle de Zoonoses 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS - Técnico de Laboratório 
AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS - Técnico de Imobilização Ortopédica 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS - Técnico de Saúde Bucal 
AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS - Assistente de Sinalização Semáfora 

ANALISTA DE SISTEMAS 
ECONOMISTA 

EDUCADOR SOCIAL 
ENGENHEIRO – ELETRICISTA 

ENGENHEIRO - SEGURANÇA TRABALHO 
JORNALISTA  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - História 

 

6.2 – Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova, pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora 
marcada para a abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento original e oficial de 
identidade com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha, que não contenham gravação 
informação privilegiada em relação ao conteúdo programático do certame. 
6.2.1 –São considerados documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; 
Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe 
que, por Lei Federal, valem como documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, 
CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). Não serão aceitos quaisquer outros documentos diferentes dos acima 
definidos. Não serão aceitos quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos. 
6.3 – Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o 
fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis previstos no subitem 
6.2.1 
6.4 – Não será permitida ao candidato no local da prova, a posse de telefone celular, maquinas fotográficas, 
agenda eletrônica, notebook, tablets, ipods, pen drive, mp3, palmtop, gravador, maquina calculadora, relógio 
digital, receptor ou transmissor de dados e mensagem e outros aparelhos eletrônicos que se assemelham, 
enquanto estiver no recinto da aplicação da prova. 
6.5 – O candidato que não respeitar o disposto no subitem anterior será automaticamente eliminado do certame, 
ficando consignado em ATA os fatos e aplicação coercitiva ao candidato. 
6.6 – Não será permitida, durante a realização da prova, a utilização de vestuário não condizente como óculos 
escuros (exceto para correção visual ou fotofobia) assessórios de chapelaria (boné, viseira, touca, gorro etc..). 
6.7 – O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema necessidade, 
desde que acompanhado por Fiscal Credenciado e autorizado pelo Fiscal da Sala. 
6.8 – As instruções dadas pelos Fiscais, assim como as contidas na prova, deverão ser respeitadas pelos 
candidatos. 
6.9 – A Folha de Respostas será identificada, em campo específico, pelo próprio candidato com sua assinatura e 
sua identificação digital. 
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6.10 – As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos com caneta esferográfica azul ou preta. 
6.11 – Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta 
(mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis, ou ainda aquelas respondidas a 
lápis. 
6.12 – Não haverá, em hipótese alguma, substituição da Folha de Resposta. 
6.13 – A duração da prova será de 03 (três) horas, já incluído o tempo para preenchimento da Folha de 
Resposta. 
6.14 – O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas após 30 (trinta) minutos do início das 
mesmas, devendo entregar ao Fiscal da Sala o Caderno de Questões e respectiva Folha de Respostas, e 
somente poderá levar o Caderno de Questões depois de 02 (duas) horas do início da prova. Em nenhuma outra 
situação será fornecido o Caderno de Questões. 
6.15 – Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que não devolver a Folha de Respostas.  
6.16 – Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, vista, revisão de provas, seja qual for o motivo 
alegado. 
6.17 – As provas não serão aplicadas em outra data, local e/ou horário, senão aqueles previstos no Edital de 
Convocação.  
6.18 – Havendo candidata lactante, esta poderá ausentar-se temporariamente, acompanhada por um fiscal, para 
amamentar durante a realização da prova, e permanecerá em sala reservada para esta finalidade. 
6.18.1 – Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
6.18.2 – O lactente deverá ser acompanhado de adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado 
pela candidata). 
6.18.3 – Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, o lactente e um fiscal, 
sendo vedada a permanência de babá ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de 
amizade com a candidata. 
6.19 – Em casos de comportamentos inadequados, desobediência a qualquer regulamento constante deste 
Edital, persistência em comunicação entre os candidatos e consultas vedadas no subitem 6.4, deste Edital, o 
candidato será eliminado do Concurso Público. 
 

7 – DA PROVA DE TÍTULOS 

7.1 – Os pontos dos títulos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”. 
7.2 – O candidato deverá enviar via postal por Carta Registrada, para a empresa RBO Assessoria Pública e 
Projetos Municipais Ltda., localizada na Rua Itaipu nº 403, Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-010, 
até o último dia do período de inscrição identificando o nome do Concurso Público, no envelope: Concurso 
Público Nº 01/2014 –Município de Hortolândia – Ref: Títulos, bem como os seguintes documentos: 

a) cópia reprográfica simples dos Títulos a que venha possuir, assim como seus respectivos históricos 
escolares. 
b) Cópia do Documento de Identificação CI – RG.  

7.2.1 – A comprovação de envio dos Títulos será feita pelo comprovante de postagem emitido pelos Correios, 
onde consta o número de identificação do objeto. 
7.3 – Não será pontuado nenhum outro Título além dos relacionados na tabela abaixo, no item 7.7, assim como 
Títulos enviados sem seu respectivo Histórico Escolar. 
7.4 – O total de pontos alcançados na prova de títulos será somado à nota obtida na Prova Escrita Objetiva. 
7.5 – Os candidatos deverão enviar os respectivos títulos acompanhados do formulário de entrega de títulos, 
cujo modelo é o constante do Anexo VII deste Edital, em via original, identificado e assinado, neste formulário 
deverá ser descrito cada título enviado. 
7.6 – Enviado a relação dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese 
ou alegação. 
7.7 – Constituem Títulos somente os a seguir indicados, desde que devidamente comprovados e relacionados à 
área para a qual o candidato está se candidatando: 
 

Títulos 
Valor 

Unitário 
Valor 

Máximo 

A) Título de Doutor na área/disciplina a que está concorrendo 7,5 7,5 

B) Título de Mestre na área/disciplina a que está concorrendo 5,0 5,0 

C) Diploma ou Certificado de Conclusão de curso de Pós-Graduação lato sensu 
(mínimo de 360 horas) na área/disciplina a que está concorrendo acompanhado do 
Histórico Escolar 

2,5 5,0 

 
7.8 – Os documentos descritos na tabela acima poderão ser enviados em cópia reprográfica simples. 

7.9 – O(s) diploma(s) e/ou certificados dos títulos mencionados deverá/deverão ser expedido(s) por instituição 
oficial e/ou privada de ensino devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação. 
7.10 – Somente serão aceitos documentos nos quais constem todos os dados necessários à sua perfeita 
avaliação.  
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7.11 – Somente serão pontuados os cursos reconhecidos, estando vedada a pontuação de qualquer 
curso/documento que não preencher todas as condições previstas neste Edital.  
7.12 – Cada título será considerado uma única vez.  
7.13 – Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos constantes da 
Tabela apresentada, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e comprovada a culpa do mesmo, este 
será excluído do Concurso Público. 
 

8– DA PROVA PRÁTICA: 

8.1 - A Prova Prática (PP), será de caráter classificatório e eliminatório, e contra ela não caberá recurso. 

8.2 - Serão convocados para a Prova Prática os candidatos habilitados na Prova Escrita Objetiva, para o cargo 
de Motorista de Veículos Leves. 

8.3 - A Prova Prática consiste na realização de tarefa correlata sob orientação e fiscalização, onde será avaliada 
a habilidade, eficiência do candidato na execução da tarefa no seu respectivo cargo. 
8.4 – O Exame Prático será aplicado em data, horário e local a ser divulgado no Edital de Convocação para o 
Exame Prático. O Município de Hortolândia publicará através da imprensa local, endereço eletrônico do 
município no site (www.hortolandia.sp.gov.br) e será afixada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
(Rua José Claudio Alves dos Santos, 585 – Remanso Campineiro - Hortolândia/SP), Câmara Municipal 
(Rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250 (Antiga Rua 02) - Pq. Gabriel - Hortolândia/SP) e no Departamento 
de Gestão de Pessoas (Rua José Camargo, 21 – Remanso Campineiro - Hortolândia/SP) e divulgado no 
endereço eletrônico da RBO (www.rboconcursos.com.br). 
8.4.1 - A realização da prova pratica está prevista para o dia 10 de agosto de 2014. 

8.4.2 – A data prevista no item 8.4.1 deste Edital poderá, eventualmente, sofrer alterações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para a 
prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
8.5 - A Prova Prática terá o valor máximo de 100 (cem) pontos, considerando-se habilitados os candidatos que 
obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 50 
(cinquenta) pontos será desclassificado, independente da nota obtida na Prova Escrita Objetiva. 
8.5.1 – Serão convocados para a Prova Prática os cinco primeiros candidatos e os empatados em quinto. 
8.6 - Os pontos obtidos na Prova Prática somam-se aos pontos obtidos pelo candidato na Prova Escrita Objetiva. 
8.7 - O candidato que não comparecer à Prova Prática ou que não puder realizá-la, por qualquer motivo, será 
automaticamente desclassificado, independente da nota obtida na Prova Escrita Objetiva. 
8.8 - Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, alteração de data ou horário para realização da Prova 
Prática, seja qual for o motivo alegado. 
8.9 - Para a realização da Prova Prática, os candidatos deverão apresentar-se munidos dos seguintes 
documentos de identidade original com foto: 
8.9.1 – MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES:- Para a realização da Prova Prática de Motorista, os candidatos 

deverão apresentar-se munidos do documento de identidade original com foto, CNH Categoria no mínimo C ou D 
e xerox simples deste mesmo documento, que deverá ser entregue ao coordenador no momento em que for 
assinada a lista de presença. Também deverão apresentar-se fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) 
quando houver tal exigência na CNH.  
8.10 - O candidato que não apresentar o documento exigido para realização da Prova Prática ficará impedido de 
realizá-la, e será excluído do Concurso Público. 
7811 - Não será aceito qualquer declaração, protocolo ou documento diferente do disposto neste Edital, mesmo 
em caso de troca de categoria de CNH. 
7812 - Critérios de Avaliação da Prova Prática: 
Para os candidatos ao cargo de Motorista de Veículos Leves 

Tarefas Pontuação 
Tempo Máximo para 
Realização 

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

0 a 50 pontos 10min 

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

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

0 a 25 pontos 05min 

Total de Pontos e Tempo 100 pontos 20min 

 

9 – DA CLASSIFICAÇÃO:  

9.1 – A Lista de Classificação será em ordem decrescente de acordo com a nota final. 
9.1.1 – Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final obtida através da 
somatória de pontos da prova objetiva; 
9.1.2 – Os candidatos serão classificados de acordo com a opção no ato da inscrição por cargo público e 
especialidade; 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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9.1.3 – O Município de Hortolândia publicará através da imprensa local, endereço eletrônico do município 
(www.hortolandia.sp.gov.br) e será afixada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal (Rua José 
Claudio Alves dos Santos, 585 – Remanso Campineiro - Hortolândia/SP), Câmara Municipal (Rua Joseph 
Paul Julien Burlandy, 250 (Antiga Rua 02) - Pq. Gabriel - Hortolândia/SP) e no Departamento de Gestão de 
Pessoas (Rua José Camargo, 21 – Remanso Campineiro - Hortolândia/SP), a lista referente à classificação 

dos candidatos; 
9.1.4 – Haverá 1 (uma) lista  de classificação final para todos os candidatos aprovados, destacando-se, na 
mesma, os portadores de deficiência  e 1 (uma) lista contendo a classificação desses últimos. 
9.2 – No momento da contratação serão chamados sequencial e alternadamente os candidatos das duas listas, a 
que se refere o subitem 9.1.4, devendo ser observado o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) para garantir 
a contratação dos candidatos portadores de deficiência dos candidatos chamados para a contratação. 
9.3 – Em atendimento a Lei municipal 2004 de 07 de fevereiro de 2008 a classificação inicial e final entre 
candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os seguintes: 
a) O candidato que tiver maior número de dependentes conforme as regras do Regime Geral da Previdência 
Social;  
b) O candidato que for mais idoso. 
9.3.1 – Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicado o critério do subitem 8.4 o desempate se 
dará através de sorteio: 
9.3.2 – O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu 
número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração 
da Loteria Federal do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Escrita Objetiva, conforme os 
seguintes critérios: 
a) – Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será 
a crescente;  
b)- Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 
 

10 – DOS RECURSOS: 

10.1 – O candidato que desejar interpor recurso em face dos atos previstos no presente Edital disporá de 03 
(três) dias úteis ininterruptos para fazê-lo, com início no dia seguinte à publicação do evento, o qual deverá ser 
endereçado à Comissão Organizadora do Concurso Público que o julgará no mesmo prazo. 
10.2 – O recurso deverá ser feito por escrito e em formulário próprio para recursos, conforme Anexo VI, 
devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, a opção do cargo público, o número de inscrição e 
telefone, dirigido à Comissão do Concurso Público e protocolado, pelo próprio candidato, junto ao Setor de 
Protocolo do Município de Hortolândia/SP, localizada na Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585 – Bairro 
Remanso Campineiro. 
10.3 – Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo pré-estabelecido e que 
possuírem fundamentação e argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação.  
10.4 – Não serão aceitos recursos interpostos por fax, internet, telegrama ou outro meio que não seja o 
especificado no subitem 10.2. 
10.5 – Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.  

10.6 – Recebido o recurso, a Comissão Organizadora do Concurso Público decidirá pela manutenção ou não do 
ato recorrido, dando-se ciência da referida decisão ao interessado. 
10.7 – Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recursos de recursos e recurso de 
gabarito oficial definitivo. 
10.8 – Se do exame de recursos contra questões da Prova Escrita Objetiva resultar sua anulação, a pontuação 
correspondente à questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não. 
10.9 – A Comissão Organizadora do Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 

11. DA CONTRATAÇÃO: 

11.1 – A contratação é pelo regime estatutário, tendo como salário o menor vencimento da classe estabelecido 
pela Lei Complementar nº 12/2010.  
11.2 – O candidato deverá comparecer impreterivelmente no dia, horário e local estipulado no Edital de 
Convocação publicado no jornal de circulação do município, na Internet no endereço eletrônico 
(www.hortolandia.sp.gov.br) e no Departamento de Gestão de Pessoas do Município de Hortolândia, o não 
comparecimento acarretará na perca do direto a vaga. 
11.3 – A aprovação no Concurso Público não gera direito à contratação, reservando-se ao Município de 
Hortolândia o direito de contratar os candidatos aprovados na medida de suas necessidades, e com estrita 
observância da ordem de classificação. 
11.4 – A contratação será feita respeitando-se a ordem da Lista de Classificação Final. 
11.5 – Para efeito de contratação, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico e psicológico, 
realizado e/ou requerido pela Divisão de Saúde Ocupacional do Município de Hortolândia, que avaliará sua 
aptidão física e mental para o exercício do cargo público. 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.hortolandia.sp.gov.br/
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11.6 – No ato de sua contratação, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se é ou já foi funcionário 
público (municipal, estadual ou federal), seja como celetista, estatutário ou contratado.  
11.7 – Se convocado, o candidato que desinteressar-se pela contratação, deverá comparecer no 
Departamento de Gestão de Pessoas do Município de Hortolândia, situado na Rua José Camargo nº 21, 
Remanso Campineiro, e assinar o Termo de Desistência de Vaga. 
 

12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

12.1 – A inscrição do candidato implica no conhecimento das presentes instruções e na tácita aceitação das 
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, 
bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais 
não poderá alegar desconhecimento. 
12.2 – Decorridos 12 (doze) meses da homologação do Concurso Público, e não havendo óbice administrativo, 
judicial ou legal, é facultada a incineração dos registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de 
validade do Concurso Público, os registros eletrônicos a ele referentes. 
12.3 – Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito. 
12.4 – A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificada posteriormente, 
eliminará o candidato do Concurso Público, cancelando-se todos os atos decorrentes da inscrição respeitando-se 
o contraditório e a ampla defesa. 
12.5 – O prazo de validade do Concurso Público será contado a partir da data de sua homologação, e com 
duração de 02 (dois) anos prorrogável por igual período segundo interesse da Administração. 
12.6 – O Concurso Público será homologado pelo Senhor Prefeito Municipal de Hortolândia e nos termos da 
Legislação vigente. 
12.7 – A Comissão Fiscalizadora do Concurso Público e a Empresa Organizadora não se responsabilizam pela 
comercialização de apostilas, bem como pelo teor das mesmas. 
12.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Fiscalizadora do Concurso Público. 
12.9 – Nos termos do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98, é vedada a percepção simultânea de vencimentos com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 
12.10 – Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam, com qualquer dos membros do quadro 
societário da empresa contratada para aplicação e correção do presente certame, a relação de parentesco 
definida e prevista nos arts. 1591 a 1595 do código civil, valorizando-se assim os princípios de moralidade e 
impessoalidade que devem nortear a Administração Pública. Constatada a tempo será a inscrição indeferida pela 
Comissão Organizadora e, posterior à homologação será o candidato eliminado do Concurso Público, sem 
prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa. 
12.11 – Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Comissão Organizadora poderá 
anular a inscrição, prova, ou admissão do candidato, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou 
irregularidade a prova. 
12.12 – Os vencimentos constantes no Anexo I são referentes aos da data do presente Edital. 
12.13 – O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao Município de 
Hortolândia, após o resultado final, devendo ser protocolizado no Setor de Protocolo Geral do Município l de 
Hortolândia, com a cópia do novo endereço em anexo. 
12.14 – A Organização do presente Concurso Público, bem como a aplicação e correção das provas ficarão a 
cargo da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. 

 
 
 
 
 

Hortolândia, 04 de junho de 2014. 
 
 
 
 
 

Antônio Meira 
Prefeito Municipal de Hortolândia/SP 
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ANEXO I – DOS REQUISITOS 
 
 

CARGO 

PÚBLICO 
ESPECIALIDADE CLASSE REF VAGAS 

REQUISITOS EXIGIDOS 

(CONFORME 

LEGISLAÇÃO VIGENTE) 

CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO 

BASE 

VALOR 

DA 

INSCRIÇÃO 

AGENTE DE 

GESTÃO 

Assistente 

Administrativo 
F P17 10 Ensino Médio Completo 

40 horas 

semanais 
R$1.581,16 R$45,00 

Programador de 

Computador 
I P26 01 

Ensino Médio Completo e 

Curso Específico em 

Técnico em Processamento 

de Dados 

40 horas 

semanais 
R$2.063,05 R$45,00 

Técnico de 

Informática 
I P26 01 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico em 

Informática ou 

Processamento de Dados 

ou Tecnologia da 

Informação 

40 horas 

semanais 
R$2.063,05 R$45,00 

AGENTE DE 

INFRAESTRU-

TURA 

Ajudante Geral A P01 05 
Ensino Fundamental 

Incompleto (4ª Série) 

40 horas 

semanais 
R$985,32 R$25,00 

Carpinteiro C P08 01 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

(4ª Série) 

40 horas 

semanais 
R$1.211,82 R$25,00 

Desenhista 

Projetista 
I P26 02 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico na área e 

Registro no Conselho 

Profissional 

40 horas 

semanais 
R$2.063,05 R$45,00 

Eletricista D P11 01 
Ensino Fundamental 

Completo 

40 horas 

semanais 
R$1.324,19 R$30,00 

Encanador C P08 01 
Ensino Fundamental 

Incompleto (4ª Série) 

40 horas 

semanais 
R$1.211,82 R$25,00 

Motorista de 

Veículos Leves 
D P11 02 

Ensino Fundamental 

Completo e CNH Classe C 

ou D 

40 horas 

semanais 
R$1.324,19 R$30,00 

Pedreiro C P08 01 
Ensino Fundamental 

Incompleto (4ª Série) 

40 horas 

semanais 
R$1.211,82 R$25,00 

Pintor C P08 01 
Ensino Fundamental 

Incompleto (4ª Série) 

40 horas 

semanais 
R$1.211,82 R$25,00 

Serralheiro C P08 01 
Ensino Fundamental 

Incompleto (4ª Série) 

40 horas 

semanais 
R$1.211,82 R$25,00 

Soldador C P08 01 
Ensino Fundamental 

Incompleto (4ª Série) 

40 horas 

semanais 
R$1.211,82 R$25,00 

Técnico em 

Edificações 
I P26 03 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico em 

Edificações e Registro no 

Conselho Profissional 

40 horas 

semanais 
R$2.063,05 R$45,00 

Técnico em Meio 

Ambiente 
I P26 02 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico em Meio 

Ambiente Registro no 

Conselho Profissional 

40 horas 

semanais 
R$2.063,05 R$45,00 

Zelador B P05 10 
Ensino Fundamental 

Incompleto (4ª Série) 

40 horas 

semanais 
R$1.108,99 R$25,00 

AGENTE DE 

POLÍTICAS 

SOCIAIS 

Auxiliar de 

Farmácia 
F P17 01 

Ensino Médio Completo e 

Curso de Formação 

específico na Área 

40 horas 

semanais 
R$1.581,16 R$45,00 

Auxiliar de Saúde 

Bucal 
E P14 01 

Ensino Fundamental 

Completo e Registro no 

Conselho Profissional CRO 

40 horas 

semanais 
R$1.446,98 R$30,00 

Instrutor de 

Cursos Livres 
C P08 02 

Ensino Fundamental 

Completo 

40 horas 

semanais 
R$1.211,82 R$30,00 

Monitor Social F P17 02 Ensino Médio Completo 
40 horas 

semanais 
R$1.581,16 R$45,00 
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CARGO 

PÚBLICO 
ESPECIALIDADE CLASSE REF VAGAS 

REQUISITOS EXIGIDOS 

(CONFORME 

LEGISLAÇÃO VIGENTE) 

CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO 

BASE 

VALOR 

DA 

INSCRIÇÃO 

Técnico de 

Controle de 

Zoonoses 

I P26 01 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico em 

Agropecuária e Registro no 

Conselho Profissional 

Competente 

40 horas 

semanais 
R$2.063,05 R$45,00 

Técnico de 

Laboratório 
I P26 01 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico na Área de 

atuação e Registro 

Profissional quando couber 

40 horas 

semanais 
R$2.063,05 R$45,00 

Técnico em 

Imobilização 

Ortopédica 

I P26 03 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico ou 

Profissionalizante de 200 a 

400 Horas-aula ou Ensino 

Médio Completo, mais 

experiência anterior 

comprovada de dois anos. 

40 horas 

semanais 
R$2.063,05 R$45,00 

Técnico em Saúde 

Bucal 
I P26 01 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico em Higiene 

Dental ou Saúde Bucal e 

Registro no Conselho 

Profissional CRO 

40 horas 

semanais 
R$2.063,05 R$45,00 

AGENTE DE 

TRÂNSITO E 

TRANSPORTE 

Assistente de 

Sinalização 

Semafórica 

H P23 01 
Ensino Médio Completo e 

CNH. Categoria “C” 

40 horas 

semanais 
R$1.887,98 R$45,00 

Oficial de 

Manutenção de 

Sinalização Viária 

G P20 01 

Ensino Fundamental 

Incompleto e CNH, 

categoria “C”. 

40 horas 

semanais 
R$1.727,77 R$25,00 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

 

------------------ K P41 05 

Graduação em Curso 

Superior de Assistente 

Social e Registro 

Profissional no Conselho 

da Categoria 

30 horas 

semanais 
R$3.214,16 R$60,00 

ANALISTA DE 

SISTEMAS 

 

------------------ K P41 01 

Graduação Curso Superior 

em Ciência da Computação 

ou Análise de Sistemas 

40 horas 

semanais 
R$3.214,16 R$60,00 

ECONOMISTA 

 
------------------ K P41 01 

Graduação em Curso 

Superior de Economia e 

Registro Profissional no 

Conselho da Categoria 

40 horas 

semanais 
R$3.214,16 R$60,00 

ENGENHEIRO 

Eletricista K P41 02 

Graduação em Curso 

Superior de Engenharia 

Elétrica e Registro no 

Conselho da Categoria 

40 horas 

semanais 
R$3.214,16 R$60,00 

Segurança do 

Trabalho 
K P41 01 

Graduação em qualquer 

modalidade de Engenharia 

ou Arquitetura e Curso de 

Formação Complementar 

em Segurança do Trabalho 

e Registro Profissional no 

Conselho da Categoria 

40 horas 

semanais 
R$3.214,16 R$60,00 

EDUCADOR 

SOCIAL 

 

------------------ K P41 02 

Graduação em Educação 

Artística ou Educação 

Física ou Pedagogia ou 

Psicopedagogia ou Serviço 

Social ou Sociologia e 

Registro Profissional no 

Conselho de Categoria, 

quando for o caso. 

40 horas 

semanais 
R$3.214,16 R$60,00 
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CARGO 

PÚBLICO 
ESPECIALIDADE CLASSE REF VAGAS 

REQUISITOS EXIGIDOS 

(CONFORME 

LEGISLAÇÃO VIGENTE) 

CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO 

BASE 

VALOR 

DA 

INSCRIÇÃO 

FARMACÊUTI-

CO 

 

------------------ 

 

L 

P46 02 

Graduação em Curso 

Superior de Farmácia e 

Registro Profissional no 

Conselho da Categoria 

40 horas 

semanais 
R$3.726,10 R$60,00 

FISIOTERA-

PEUTA 

 

------------------ K P41 01 

Graduação em Curso 

Superior de Fisioterapia e 

Registro Profissional no 

Conselho da Categoria 

40 horas 

semanais 
R$3.214,16 R$60,00 

FONOAUDIÓ-

LOGO 

 

------------------ K P41 01 

Graduação em Curso 

Superior de Fonoaudióloga 

e Registro Profissional no 

Conselho da Categoria 

40 horas 

semanais 
R$3.214,16 R$60,00 

JORNALISTA 

 
------------------ K P41 01 

Graduação em Curso 

Superior de Jornalismo  ou 

Comunicação Social e e 

Registro no Conselho  

Profissional da Categoria 

40 horas 

semanais 
R$3.214,16 R$60,00 

NUTRICIONIS-

TA 

 

------------------ K P41 01 

Graduação em Curso 

Superior de Nutrição e 

Registro Profissional no 

Conselho da Categoria 

40 horas 

semanais 
R$3.214,16 R$60,00 

PEDAGOGO 

 
------------------ K P41 01 

Graduação em Pedagogia 

e Registro Profissional no 

Conselho da Categoria 

40 horas 

semanais 
R$3.214,16 R$60,00 

PROFESSOR 

DE 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

História K P41 01 

Curso Superior Completo 

com Licenciatura Plena em 

História ou Curso Superior 

Completo com Licenciatura 

em Estudos Sociais e 

Ciências Sociais com 

Habilitação Plena em 

História 

18 a 40 

horas 

semanais 

conforme 

atribuição 

R$1.446,37 a 

R$3.214,16 

conforme 

Jornada 

R$60,00 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES 
 

AGENTE DE GESTÃO - Assistente Administrativo 

Executar serviços gerais administrativos, exercendo trabalhos de digitação e cálculos, efetuando controle de arquivos 
e fichários e outras tarefas que dependam de interpretar e aplicar leis, normas e regulamentos gerais e municipais. 
Atender o usuário com presteza, por telefone ou pessoalmente, ouvindo, orientando e encaminhando-o ao 
atendimento, por tipo de solicitação e, quando for possível, indicar os caminhos mais adequados de solução ou, 
registrar as reclamações. Identificar os usuários e registrar as visitas e telefonemas para possibilitar o controle do 
fluxo de entrada e saída de usuários nas dependências. Manter contatos com usuários e instituições, preencher 
relatórios codificando e cadastrando as solicitações. Elaborar índices, separando e classificando expedientes e 
documentos, controlando requisições e recebimento de materiais, atendendo a chamadas telefônicas, fornecendo 
informações relativas à sua unidade de trabalho. Atualizar tabelas e quadros demonstrativos, bem como, elaborar 
relatórios, pesquisas, estatísticas e levantamentos, além de outras atividades correlatas. Verificar o conteúdo e a 
finalidade de documentos em geral a fim de organizar informações, executando a digitação de dados, segundo 
modelos determinados, ou gerando relatórios. Receber e enviar correspondências e documentos, bem como, 
cadastrar, organizar, arquivar, consultar, elaborar e digitar, controlar e corrigir planilhas, textos, correspondências, 
relatórios e outros documentos. Ler e arquivar publicações, receber e dar encaminhamento às reclamações, bem 
como, organizar e confeccionar quadros de avisos. Orientar os servidores quanto às normas disciplinares e as rotinas 
de funcionamento da unidade. Receber e prestar contas de verbas de adiantamento, requisitar, receber, armazenar, 
controlar e distribuir materiais e, solicitar a manutenção predial e de equipamentos. Assistir dirigentes municipais, 
acompanhar reuniões de trabalho, tirar cópias, enviar e receber fax e outras mensagens e, manter contatos com 
usuários e instituições. Elaborar e digitar editais licitatórios, encaminhar processos para reserva de dotação 
orçamentária, fazer abertura dos envelopes de documentação e de proposta e, averiguação preliminar acerca da 
regularidade da licitação, sob o aspecto legal. Manter cadastro e pesquisar novos fornecedores, emitir mapas de 
preços, analisar pedidos de compras e serviços, bem como as propostas comerciais. Realizar tarefas envolvidas na 
organização, controle de pessoal, através da definição de normas e políticas, que visem dotar a Prefeitura de uma 
força de trabalho qualificada e eficaz. Auxiliar nas diretrizes para implantação e/ou desenvolvimento de programas de 
administração de salários e benefícios, treinamentos, desenvolvimento, avaliação de desenvolvimento, planos de 
carreiras e sucessões. Auxiliar na execução de atividades e assuntos pertinentes à área de pessoal, tais como o 
atendimento cotidiano, cadastramento, auxílios e outros direitos, previstos na legislação vigente. Efetuar pagamentos 
e recebimentos, receber documentos relativos a pagamento e recebimento a efetuar, verificando sua exatidão em 
observância as normas específicas, registrar e observar atos suspensivos ou impeditivos de pagamentos e 
recebimentos. Proceder a depósitos e retiradas de valores remetendo os comprovantes aos órgãos de contabilidade 
e, elaborar e encaminhar de diversos relatórios, bem como, o controle do movimento de caixa com a respectiva 
prestação de contas. Localizar e entregar livros, auxiliando na procura dos temas, bem como, manter organizados e 
atualizados os arquivos e seus controles. Armazenar os materiais recebidos em conformidade com as 
recomendações dos fabricantes e, quando for necessário, controlar a temperatura interna e, manter controle de lotes, 
observando prazos de validade e quantidades. Preparar e instruir processos de natureza tributária, promover a 
manutenção do cadastro fiscal por meio informatizado, controlando dados e planilhas e, elaborar relatórios 
circunstanciados sobre aspectos tributários e natureza cadastral. Agendar entrevistas, consultas e retorno dos 
usuários, localizar prontuários e fichas de atendimento e, quando for o caso, controlar o fluxo de entrada e saída de 
usuários nas dependências. Auxiliar na realização das demais atividades administrativas da unidade em que estiver 
lotado. Orientar estagiários e ajudantes na execução de seus serviços. Zelar pela limpeza e conservação de 
ferramentas, equipamentos e do local de trabalho. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE GESTÃO – Programador de Computador 

 Executar sob orientação as tarefas relativas à elaboração de programas de computação, estabelecendo os 
diferentes processos operacionais, operando os equipamentos de uso da administração; Codificar, compilar e 
implantar programas e sistemas e, quando for o caso, instalar equipamentos e montagem de servidores;  Verificar a 
integridade dos sistemas e, realizar suporte aos usuários em software e, quando couber, em hardware; Executar sob 
orientação as tarefas relativas  à implantação de sistemas de computação, adquiridos de terceiros, operando os 
equipamentos de uso da administração e instruindo os usuários diretos dos mesmos; Executar sob orientação as 
tarefas relativas à elaboração e funcionamento das redes municipais de informática, operando os equipamentos de 
uso da administração; Executar a operação de equipamentos de informática de diversos portes, utilizando, 
procedimentos de segurança; Participar da implantação de programas e treinamentos de sistemas e equipamentos 
da administração a usuários; Realizar experiências, empregando dados de amonstra do programa desenvolvido, para 
testar a validade do mesmo e efetuar as modificações oportunas; Proceder ao controle de utilização dos 
equipamentos maximizando sua capacidade de operação; Promover a capacitação de usuários; Preparar manuais, 
instruções de operação e descrição dos serviços, listagem, gabaritos de entrada e saída e outros informes sob os 
sistemas e programas; Orientar estagiários e ajudantes de seus serviços;  Zelar pela limpeza e conservação de 
ferramentas, equipamentos e do local do trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional 
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AGENTE DE GESTÃO - Técnico de informática 

Atuar na recuperação, conservação e manutenção em equipamentos de informática e redes de transmissão de 
dados; Verificar regularmente as condições de funcionamento dos equipamentos sob sua responsabilidade; Instalar e 
manter programas e sistemas já desenvolvidos; Instalar e manter redes de transmissão de dados já desenvolvidos; 
Orientar estagiários e ajudantes na execução de seus serviços; Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, 
equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Ajudante Geral 

Na área de atuação de limpeza e conservação: Efetuar a limpeza e conservação em prédios, dependências 
administrativas, escolas, creches, unidades de saúde, pátios, banheiros, vestiários, cozinhas e outros locais; Executar 
a higienização em salas, móveis, objetos e outros equipamentos; Coletar e acondicionar o lixo e materiais 
contaminados apropriadamente; Solicitar a reposição dos produtos de higiene utilizados; Executar serviços de copa e 
cozinha; Zelar pela ordem e limpeza interna do local de trabalho e desinfecção dos equipamentos utilizados; Executar 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. Na área de atuação de manutenção e obras civis: Efetuar a conservação e manutenção de 
logradouros públicos, abertura de valas e bueiros em vias públicas e outras atividades relativas às obras civis e 
manutenção do asfalto; Atuar em atividades de manutenção, conservação e recuperação de edificações municipais e 
do patrimônio público auxiliando mecânicos, eletricistas, encanadores, marceneiros, pedreiros, topógrafos, 
agrimensores e outros profissionais; Operar equipamentos e máquinas de manutenção e obras civis; Realizar, 
manualmente ou com o auxílio de máquinas ou equipamentos, os serviços de capinagem, podas e extração de 
árvores; Carregar e descarregar veículos de transporte de cargas; Operar bomba de combustível para abastecer 
veículos, controlar o nível de combustível nos tanques e, lavar, limpar e lubrificar veículos; Zelar pela limpeza e 
conservação de ferramentas, equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Carpinteiro 

Executar e controlar, sob supervisão, os serviços de carpintaria na oficina ou em canteiro de obras, selecionando e 
traçando a madeira, cortando, serrando, aplainando e armando, instalando e reparando peças de madeira;  
Confeccionar conjuntos ou peças de edificações, bem como, compor tesouras, armações de telhados, andaimes, 
armações de portas, janelas, caixilhos e outras esquadrias; Confeccionar conjuntos ou peças em edificações, 
divisórias e similares ou efetuar a manutenção das mesmas;  Montar e reparar peças de madeira, bem como, 
recompor peças desgastadas, utilizando ferramentas ou equipamentos manuais, elétricos e mecânicos;  Escolher e 
preparar a madeira que deve ser empregada, quando não houver indicação superior, elaborar croquis ou esquemas 
de peças e estruturas de madeira; Afiar as ferramentas de corte, utilizando ferramentas ou equipamentos manuais, 
elétricos e mecânicos; Orientar os ajudantes na execução de seus serviços;  Zelar pela limpeza e conservação de 
ferramentas, equipamentos, materiais utilizados e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza 
ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Desenhista Projetista 

Elaborar desenhos, projetos, cadastros, gráficos, diagramas e outros relativos a obras em geral, bem como 
desenvolver o detalhamento de edificações, reforma/ampliação baseando-se em especificações técnicas e sob 
supervisão superior; Elaborar os desenhos definitivos dos projetos, valendo-se de instrumentos, manuais e 
eletrônicos, apropriados e observando a escala adequada, para definir as características do projeto e determinar os 
estágios da execução e outros, elementos técnicos de relevo, bem como, copiar, ampliar e/ou reduzir plantas 
topográficas e desenhos cartográficos; Elaborar esboços do projeto, utilizando instrumentos de desenho e aplicando 
os cálculos efetuados para demonstrar as características  técnicas e funcionais da obra, submetendo-os à apreciação 
superior, fornecendo as explicações oportunas, para possibilitar correção e ajustes necessários; Estudar o esboço ou 
a ideia mestra do plano, examinando croquis, rascunho, plantas, especificações técnicas, materiais, equipamentos 
disponíveis e outros elementos, para orientar-se na elaboração do projeto; Efetuar cálculos trigonométricos, 
geométricos e aritméticos, valendo de seus conhecimentos, tabelas e outros recursos, para determinar as dimensões, 
proporções e outras características do projeto; Relacionar e catalogar plantas de áreas, bem como, executar serviços 
de organização e manutenção de arquivos e da mapoteca para fins de documentação e pronta recuperação das 
informações existentes; Executar serviços referentes à instrução e documentação de processos e as tarefas 
desenvolvidas por outros técnicos e engenheiros; Desenhar croquis, layouts, logotipos, ilustrações, letras para 
cartazes e anúncios e cronogramas de trabalho, projetar placas de obras e executar artes finais e composições 
gráficas; Orientar estagiários e ajudantes na execução de seus serviços; Zelar pela limpeza e conservação de 
ferramentas, equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
Complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 
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AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Eletricista 

Executar e controlar, sob supervisão, os serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas, instalações e 
reparos de circuitos elétricos de prédios, equipamentos elétricos, painéis, conjuntos semafóricos e sistemas elétricos 
em geral; Atuar, dentro da sua especialidade, na construção, manutenção, conservação e recuperação de prédios 
públicos; Montar e reparar disjuntores, caixa de fusíveis, interruptores e outros dispositivos elétricos, de alta e baixa 
tensão, ajustando, reparando ou substituindo peças ou conjuntos, testando e fazendo os reajustes e regulagens 
convenientes, utilizando ferramentas e instrumentos de teste e medição, para assegurar a aparelhagem elétrica 
condições de funcionamento regular e eficiente, cumprindo as normas de segurança determinadas; Abrir rasgos em 
alvenaria para possibilitar a instalação de tubos e caixas dos sistemas elétricos, utilizando ferramentas e 
equipamentos adequados; Montar, testar e manter instalações elétricas e similares; Efetuar manutenção e reparos 
em instalações elétricas de alta tensão nas unidades e em equipamentos; Orientar os ajudantes na execução de seus 
serviços; Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local de trabalho; Executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Encanador 

Atuar, dentro da especialidade, na construção, manutenção, conservação e recuperação de prédios públicos; Montar, 
reparar, testar e efetuar manutenção de instalações hidráulicas; Montar e reparar sistemas de tubulações de água, 
esgoto, pias, tanques, vasos sanitários, registros, torneiras, caixas de água e outros; Orientar os ajudantes na 
execução de seus serviços; Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local de trabalho; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Motorista de Veículos Leves 

Executar sob orientação, os serviços relativos à condução de veículos leves, automóveis, ambulâncias e utilitários, 
para transporte de passageiros ou de cargas, no município e em viagens intermunicipais e interestaduais, 
manipulando os comandos e conduzindo-o no trajeto indicado, segundo as regras de trânsito para o transporte de 
particulares, funcionários e autoridades, para conduzi-los aos locais desejados; Examinar as ordens de serviço, 
efetuando a entrega ou recolhimento de malotes, pequenas cargas, para dar cumprimento à programação 
estabelecida, controlando as mercadorias, documentos e outros; Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, 
o nível de combustível, água e óleo de cárter e testando os freios e parte elétrica, e demais condições para perfeita 
utilização do equipamento e certificar-se de suas condições de funcionamento, zelando pela manutenção do mesmo; 
Emitir relatórios de trabalho, preencher as planilhas e documentos de controle e zelar pela documentação e 
conservação do veículo; Zelar pela segurança das pessoas e dos materiais e equipamentos transportados; Recolher 
o veiculo, após a jornada de trabalho conduzindo-o ao local designado para guarda do mesmo; Zelar pela limpeza e 
conservação de ferramentas, equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Pedreiro 

Executar sob supervisão, os serviços de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas 
e especificações, utilizando processos e instrumentos apropriados, para construir, reformar ou reparar prédios e 
obras similares, dando-lhes o revestimento e acabamento definido; Atuar, dentro da sua especialidade, na 
construção, manutenção, conservação e recuperação de prédios públicos; Assentar ladrilhos, cerâmicos, azulejos, 
tijolos, esquadrias, batentes, etc.; Assentar aparelhos sanitários e demais peças utilitárias; Assentar telhas, realizar 
reparos, adequações, revestimentos e acabamentos em estruturas hidráulicas e esgotos; Acompanhar a demarcação 
de terrenos e a abertura de alicerces e fundações; Orientar os ajudantes na execução de seus serviços; Zelar pela 
limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Pintor 

Executar e controlar, sob supervisão, os serviços relativos ao preparo e pintura de superfícies externas e internas de 
edifícios, muros e utensílios, raspando-os, limpando-os e cobrindo as camadas de tinta determinadas, para protegê-
las e/ou decorá-las; Atuar dentro da sua especialidade, na construção, manutenção, conservação e recuperação de 
prédios públicos; Fazer pequenos reparos e preparações necessárias do material a ser aplicado e da superfície a ser 
pintada, utilizando-se de materiais e equipamentos adequados; Executar serviços de pintura relativos à sinalização 
de trânsito, em placas e outros, como faixas de solo e fixação de elementos de fiscalização ou redutores de 
velocidade, tais como tachões ou tachinhos, refletivos ou cegos; Orientar os ajudantes na execução de seus serviços; 
Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 
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AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Serralheiro 

Atuar dentro de sua especialidade na manutenção, conservação e recuperação de próprios públicos. Confeccionar e 
reparar estruturas metálicas, esquadrias, portas, grades, portões, corrimão e estruturas para coberturas, vitrais e 
peças similares. Ajustar fechaduras, reparar portas metálicas, montar e desmontar divisórias  
metálicas. Orientar os ajudantes na execução de seus serviços. Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, 
equipamentos e do local de trabalho. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Soldador 

Atuar dentro de sua especialidade na manutenção, conservação e recuperação de próprios públicos;  Utilizando solda 
apropriada, oxigaz e elétrica;  Confeccionar e instalar grades, portões, corrimão e estruturas para coberturas;  Soldar 
equipamentos e mobiliários;  Ajustar fechaduras, reparar portas metálicas, montar e desmontar divisórias metálicas;  
Orientar os ajudantes na execução de seus serviços;  Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, 
equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Técnico em Edificações 

Elaborar plantas e desenhos detalhados de projetos; Elaborar gráficos comparativos, desenhos de organograma e 
outros estudos pertinentes; Realizar análises no local das obras; Preparar estimativas de quantidade de materiais 
utilizados na execução das obras; Efetuar pesquisas específicas nas áreas de possível utilização; Preparar pareceres 
em sua área de atuação; Orientar estagiários e ajudantes na execução de seus serviços; Zelar pela limpeza e 
conservação de ferramentas, equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA - Técnico em Meio Ambiente 

Efetuar experiências e estudos relativos à biodiversidade, preservação das espécies, manejo dos recursos naturais e 
recuperação de ambientes degradados, visando compreender as relações entre os seres vivos e o meio ambiente, 
para determinação dos fatos essenciais ao funcionamento dos ecossistemas terrestres e aquáticos, com o objetivo 
fundamental de descobrir melhores métodos de defesa, da fauna, da flora e da saúde do ser humano. Auxiliar 
engenheiros no desenvolvimento de projetos de meio ambiente, nas vistorias técnicas e atos de fiscalização. 
Participar da execução técnica dos projetos de meio ambiente. Participar da estruturação e acompanhamento do 
serviço de coleta de resíduos sólidos das obras, controlando os procedimentos de preservação do meio ambiente. 
Realizar, quando necessário, trabalhos de laboratório e padronizar procedimentos técnicos. Orientar estagiários e 
ajudantes na execução de seus serviços. Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local 
de trabalho. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Zelador 

Executar sob supervisão, os serviços relativos à zeladoria em próprios e instalações municipais e outros, provendo a 
limpeza, conservação e pequenos reparos do mesmo, vigiando o cumprimento do regulamento interno, para 
assegurar a ordem do prédio e o bem estar dos seus ocupantes. Verificar instalações hidráulicas e elétricas, 
comunicando a necessidade de manutenção. Atender o usuário com presteza, por telefone ou pessoalmente, 
indagando suas pretensões, para informar ou procurar localizar a informação, conforme seu pedido, prestando 
orientações, encaminhando aos setores e pessoas devidas, controlando seu fluxo conforme instruções recebidas. 
Identificar os usuários e registrar as visitas e telefonemas para possibilitar o controle do fluxo de entrada e saída de 
usuários nas dependências. Controlar a movimentação de veículos e materiais, registrando sua passagem, auxiliar 
na guarda diurna e noturna das dependências de unidades. Prestar informações, registrar reclamações, preencher 
relatórios, codificando e cadastrando as solicitações. Auxiliar o controle de entrada e saída de servidores, 
responsabilizando-se pelos equipamentos de controle de frequência instalados em seu posto de trabalho. Executar 
rondas, diurna e noturna, nas dependências, verificar se os portões e as outras vias de acesso estão fechados, 
examinar instalações hidráulicas e elétricas. Receber e distribuir correspondências e pequenos objetos, assim como 
atender telefonemas, recebendo e transmitindo recados; abrir e fechar prédios e repartições, responsabilizando-se 
por sua vigilância, bem como do mobiliário neles existentes. Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, 
equipamentos e do local de trabalho. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 
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AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Auxiliar de Farmácia 

Conferir e separar materiais e medicamentos; Repor e controlar estoques; Conferir temperatura de geladeiras e 
triagem de prescrição médica; Cuidar da entrada e saída de produtos; Realizar a dispensação direta; Preparar 
soluções e fracionamento; Realizar a selagem de materiais e medicamentos; Zelar pela organização e conservação 
de armários e prateleiras; Orientar os ajudantes na execução de seus serviços; Zelar pela limpeza e conservação de 
ferramentas, equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS - Auxiliar de Saúde Bucal 

Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal e organizar a sala para atendimento; Preparar o 
paciente para o atendimento, manipular materiais odontológicos, auxiliar o dentista e o técnico em saúde bucal; 
Processar filme radiográfico e, revelar e montar radiografias intra-orais; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas 
intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; Manipular materiais de uso odontológico, selecionar 
moldeiras e preparar modelos em gesso; Realizar trabalhos de prevenção e promoção em saúde e, participar de 
levantamentos epidemiológicos e visitas domiciliares; Organizar e executar atividades de higiene bucal, desenvolver 
ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; Atuar em equipe multiprofissional, 
realizar, nesta, levantamento de necessidades em saúde bucal, registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas à saúde bucal; Marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas e, organizar de 
arquivos, fichários e controle de estoque; Observar as normas de vigilância à saúde e à saúde ambiental e, adotar 
medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos visando ao controle de infecção; Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do 
instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho bem como, zelar pela conservação e 
manutenção dos mesmos; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Instrutor de Cursos Livres 

Na área de atuação de Artesanato: Ministrar aulas teóricas e ensinar praticas profissionais, no âmbito de sua 

especialidade, desenvolvendo nos alunos postura profissional, ética, de cidadania e de cuidado com o meio 
ambiente; Esclarecer duvidas, pesquisar e estudar produtos, técnicas artesanais e artísticas, para preparação de 
aulas e desenvolvimento de cursos orientados para a comunidade; Orientar os ajudantes na execução de seus 
serviços; Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local do trabalho; Executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional 
Na área de atuação de Cabeleireira: Ministrar aulas teóricas e ensinar praticas profissionais, no âmbito de sua 

especialidade, desenvolvendo nos alunos postura profissional, ética, de cidadania e de cuidado com o meio 
ambiente; Esclarecer duvidas, pesquisar e estudar produtos, técnicas artesanais e artísticas, para preparação de 
aulas e desenvolvimento de cursos orientados para a comunidade; Orientar os ajudantes na execução de seus 
serviços; Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local do trabalho; Executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional 
Na área de atuação de Corte e Costura: Ministrar aulas teóricas e ensinar praticas profissionais, no âmbito de sua 

especialidade, desenvolvendo nos alunos postura profissional, ética, de cidadania e de cuidado com o meio 
ambiente; Esclarecer duvidas, pesquisar e estudar produtos, técnicas artesanais e artísticas, para preparação de 
aulas e desenvolvimento de cursos orientados para a comunidade; Orientar os ajudantes na execução de seus 
serviços; Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local do trabalho; Executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional 
Na área de atuação de Manicura e Pedicura: Ministrar aulas teóricas e ensinar praticas profissionais, no âmbito de 

sua especialidade, desenvolvendo nos alunos postura profissional, ética, de cidadania e de cuidado com o meio 
ambiente; Esclarecer duvidas, pesquisar e estudar produtos, técnicas artesanais e artísticas, para preparação de 
aulas e desenvolvimento de cursos orientados para a comunidade; Orientar os ajudantes na execução de seus 
serviços; Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local do trabalho; Executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional 
Na área de atuação de Marcenaria: Ministrar aulas teóricas e ensinar praticas profissionais, no âmbito de sua 

especialidade, desenvolvendo nos alunos postura profissional, ética, de cidadania e de cuidado com o meio 
ambiente; Esclarecer duvidas, pesquisar e estudar produtos, técnicas artesanais e artísticas, para preparação de 
aulas e desenvolvimento de cursos orientados para a comunidade; Orientar os ajudantes na execução de seus 
serviços; Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local do trabalho; Executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional 
Na área de atuação de Panificação e Confeitaria: Ministrar aulas teóricas e ensinar praticas profissionais, no 

âmbito de sua especialidade, desenvolvendo nos alunos postura profissional, ética, de cidadania e de cuidado com o 
meio ambiente; Esclarecer duvidas, pesquisar e estudar produtos, técnicas artesanais e artísticas, para preparação 
de aulas e desenvolvimento de cursos orientados para a comunidade; Orientar os ajudantes na execução de seus 
serviços; Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local do trabalho; Executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 
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AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Monitor Social 

Atuar na comunidade aplicando conhecimentos de gestão e dinâmicas participativas, dirigindo atividades formativas 
com grupos e organizações sociais; Monitorar e acompanhar projetos e empreendimentos sociais nos espaços 
públicos e comunitários; Monitorar e aplicar atividades programadas a partir dos objetivos de projetos, programas e 
serviços sociais, visando reabilitação psicossocial, formação para a cidadania, proteção e acolhimento; Acompanhar 
usuários de abrigos em consultas médicas e/ou pronto socorro; Acompanhar e preparar a população usuária de 
abrigos para atividades de vida diária e atividades de vida social(AVD/AVS); Incentivar e participar de atividades e 
oficinas sócio educativas grupais e individuais com a população usuária; Desenvolver trabalhos com a comunidade 
dentro da sua região de atuação e relacionados ao atendimento às crianças, adolescentes, adultos e idosos, a partir 
do planejamento de projetos; Orientar os ajudantes na execução de seus serviços; Zelar pela limpeza e conservação 
de ferramentas, equipamentos e do local do trabalho;  Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional  

 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Técnico de Controle de Zoonoses 

Ajudar a examinar animais afetados por alguma enfermidade ou lesão; Estudar as causas que originam os surtos 
epidêmicos realizando necropsias de animais; Controlar o manejo de distribuição de carnes e alimentos de origem 
animal; Inspecionar periodicamente o gado e outros animais, efetuando exames somáticos; Orientar os criadores 
sobre as medidas sanitárias e alimentares a serem tomadas; Proceder à vacinação de diferentes espécies animais; 
Orientar e fiscalizar os trabalhos referentes ao tratamento e desenvolvimento de espécies de peixes adultos cativos; 
Orientar e fiscalizar os trabalhos referentes ao tratamento e desenvolvimento de animais, vegetais e outras espécies 
aquáticas; Orientar estagiários e ajudantes na execução de seus serviços; Zelar pela limpeza e conservação de 
ferramentas, equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Técnico de Laboratório 

Atuar na área de citologia patológica: Realizar coletas, recebimento, distribuição e preparação de amostras de 

material biológico de pacientes, realizar exames conforme protocolo, operar equipamentos analíticos e de suporte, 
executar, checar, calibrar e fazer manutenção dos equipamentos, preparar soluções e reagentes, participar do 
desenvolvimento e da avaliação de novos procedimentos laboratoriais, participar de atividades de monitoria, 
educativas e de pesquisa em citologia. Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta 
complexidade nas áreas, ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. 
Atuar na área patologia clínica: Executar atividades em estudos e pesquisas no setor analítico envolvendo 

hematologia, bioquímica, urinálise, parasitologia, imunologia e microbiologia, realizar coletas e preparar amostras, 
matérias primas, soluções, reagentes, meios de cultura e outros, utilizando conhecimentos técnicos para manuseio 
de aparelhos de automação, realizar exames conforme protocolo, executar, checar, calibrar e fazer manutenção dos 
equipamentos, atuar e cooperar nas atividades de ensino e pesquisa dentro de seu nível de conhecimento, 
desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, 
epidemiológica e saúde do trabalhador. 
Atuar na área de anatomia patológica: Fixar, incluir, cortar, corar e montar preparos histológicos, utilizar corantes e 

métodos especiais no preparo de laminas, conhecer os fundamentos de técnicas pertinentes à confecção de preparo 
anatomopatológica, executar preparação coroada de líquido obtido por paracentese, atuar e cooperar nas atividades 
de ensino e pesquisa de seu nível de conhecimento, desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e 
alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, orientar estagiários e 
ajudantes na execução de seus serviços, zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local 
de trabalho, Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Técnico de Imobilização Ortopédica 

Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com uso de material 
convencional e sintético (resina de fibra de vidro); Executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais 
(imobilizações para os dedos); Preparar e executar trações cutâneas e, auxiliar o médico ortopedista na instalação de 
trações esqueléticas e nas manobras de redução manual; Preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro 
cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia local para manobras de redução manual, punções e infiltrações; 
Orientar estagiários e ajudantes na execução de seus serviços; Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, 
equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 
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AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS - Técnico em Saúde Bucal 

Recepcionar e identificar os pacientes, explicando os procedimentos a serem realizados e, orientar e educar sobre 
prevenção e tratamento odontológico; Orientar e supervisionar sob delegação, os trabalhos do auxiliar em saúde 
bucal e participar da sua capacitação e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; Ensinar técnicas 
de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme 
orientação do dentista; fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo dentista; 
Realizar fotografias e tomadas de uso odontológico exclusivamente em ambiente clínico odontológico; Inserir e 
distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e 
instrumentos não indicados pelo dentista; Proceder à limpeza e à anti-sepsia  do campo operatório, antes a após atos 
cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares, realizar isolamento do campo operatório e remover suturas; Aplicar 
substâncias restauradoras e de prevenção de cárie dental e, polir restaurações; Aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; Participar  das ações educativas 
atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; Identificar prioridades para instrumentalizar um 
planejamento participativo, colaborar, avaliar e reavaliar programas educativos de saúde bucal, bem como, participar 
na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; Realizar ações 
administrativas ligadas à pratica clínica e atenção em saúde coletiva e, desenvolver ações de vigilância em saúde de 
baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; Atuar em 
equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde e, orientar estagiários e 
ajudantes na execução de seus serviços; Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como 
instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares; Zelar pela guarda, limpeza e conservação de 
ferramentas, equipamentos, materiais e do local do trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional 

 

AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – Assistente de Sinalização Semafórica 

Passagem de nível, desde a colocação de colunas e braços semafóricos ate a instalação de toda rede elétrica desde 
a ligação na rede até a ligação completa do controlador semafórico. Instalar, programar e operar controladores 
semafóricos, determinando tempo de estágios de passagem de veículos e pedestres, planos, etc.. Programar e 
operar controlador de passagem em nível. Executar estudos de pesquisas quantitativas de veículos para 
programação semafórica. Executar toda a manutenção rotineira como troca de lâmpadas dos grupos semafóricos, 
placas, transistor ou similares, valendo- se, quando necessário da utilização de equipamentos elevatórios tais como 
escadas giratórias ou plataformas pantográficas de forma a atingir o foco existente no braço projetado. Executa 
pesquisa com contagem de veículos e/ou pedestres para programação semafórica. Verifica, rotineiramente, as 
condições de veículos e equipamentos notificando ao seu superior qualquer falha existente. Zelar pela limpeza e 
conservação de ferramentas, equipamentos e do local de trabalho. Executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – Oficial de Manutenção de Sinalização Viária 

Programar as tarefas de implantação de sinalização para a equipe de implantação a partir de projetos e/ou 
orientações recebidas de seu superior, visando realizar desde pré-marcação a alinhamento de legendas, colocação 
de tachões, colunas metálicas, placas, entre outras tarefas. Verificar o trabalho a ser executado, observando o estado 
do pavimento a ser pintado, identificando os procedimentos e materiais a serem utilizados. Preparar o pavimento para 
sinalização de trânsito com pintura, implantação de tachões, colagem de laminados, aplicação de micro-esferas, 
pintura de placas de sinalização vertical e utilização de gabaritos de pintura. Verificar todo o material necessário para 
cada implantação de sinalização, tais como tinta, solvente, placas, entre outros, bem como identificar, separar, 
carregar e descarregar dos veículos, materiais, ferramentas, acessórios e equipamentos utilizados nos 
procedimentos de implantação de sinalização viária. Preparar o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, 
óleos e substâncias diluentes e secantes em proporções adequadas, para obter a qualidade especificada. Desenhar 
letras ou utilizar gabaritos para orientar a pintura, operar a movimentação dos gabaritos para a aplicação da pintura 
de solo (sinalização viária). Operar máquina de pintura de sinalização viária, conduzindo e operando seus comandos 
para sinalização viária, bem como operar rolo de pintura ou ainda outros meios para se aplicar sinalização viária tais 
como laminado, entre outros. Retocar a pintura, empregando tinta adequada e equipamento. Efetuar a limpeza da via 
e do passeio após os trabalhos realizados de forma a manter a ordem, bem como a conservação dos gabaritos de 
pintura. Executar serviços de pintura em placas de trânsito, aplicando uma ou mais camadas de tinta no material para 
conseguir o efeito desejado. Providenciar o abastecimento de combustível e de lubrificantes na máquina sob sua 
responsabilidade, bem como dos reservatórios da máquina com tinta viária para sinalização horizontal, além de 
efetuar serviços de manutenção na máquina, lubrificando e executando pequenos reparos, para assegurar o bom 
funcionamento. Zelar para que durante os trabalhos de implantação de sinalização os materiais, ferramentas, 
gabaritos, veículos e outros fiquem dispostos de forma a evitar transtornos desnecessários a motoristas e pedestres. 
Preparar concreto para implantação de colunas metálicas para sinalização vertical e/ou semafórica. Executar 
colocação de colunas metálicas para sinalização vertical e/ou semafórica, inclusive efetuando a furação na via ou 
passeio, a concretagem e o alinhamento (prumo) das colunas. Executar acabamento, com massa de cimento, no 
calçamento onde foram implantadas ou retiradas colunas metálicas. Executar retirada e implantação de placas de 
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sinalização, seja em coluna metálica ou em postes diversos. Auxiliar na manutenção semafórica como implantação 
ou retirada de lâmpadas, grupos focais, suportes, braços projetados fiação elétrica e afins. Verificar, rotineiramente, 
as condições de ferramentas, gabaritos, equipamentos, máquinas e veículos, notificando aos seus superiores 
qualquer falha existente, de forma a serem tomadas todas as medidas cabíveis ao bom funcionamento desses 
materiais. Preencher diariamente as planilhas de: (a) entrada e saída de material de forma a ter permanentemente o 
estoque e o consumo no período; (b) implantação de sinalização viária desenvolvida pelo departamento. Zelar pela 
limpeza, conservação, manutenção e acomodação de máquinas, ferramentas, gabaritos de pintura e equipamentos, 
como também pela acomodação e conservação de todo material do local de trabalho. Executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

.Prestar serviços de âmbito social a indivíduos, famílias grupos e comunidades, identificando e analisando problemas 
e necessidades materiais, psíquicas, bem como potencialidades e habilidades, aplicando métodos e processos 
básicos do serviço social; Planejar e executar programas de serviço social, realizando atividades de caráter 
educativo, recreativo, cultural e assistencial; Atuar na comunidade aplicando conhecimentos de gestão e dinâmicas 
participativas, dirigindo atividades, prestando assessoria e apoiando grupos e organizações sociais; Atuar no 
processo de formulação, gestão e controle das políticas sociais de forma articulada e intersetorial: Elaborar planos, 
programas, projetos e atividades de trabalho, buscando a participação de indivíduos e grupos nas definições 
alternativas para problemas identificados; Interpretar, de forma diagnóstica, a problemática  sócio educacional, para 
atuar na prevenção e tratamento de questões de origem sócio econômica, que interferem na saúde, aprendizagem e 
trabalho; Identificar fatores que limitam a potencialidade dos alunos, atuando no sentido de melhorar o processo 
ensino aprendizagem; Realizar estudos, pesquisas, levantamentos e diagnósticos nas áreas de concursos, 
recrutamento, seleção, capacitação, avaliação de desempenho, cargos, salários, benefícios e rotinas trabalhistas; 
Emitir pareceres parciais ou conclusivos relacionados a área  e elaborar relatórios e manuais de normas e de 
procedimentos, material didático e divulgação de projetos desenvolvidos; Acolher o usuário, identificando o mesmo, 
apresentando-se e explicando os procedimentos a serem realizados; Prestar serviços a indivíduos ou grupos em 
tratamento de saúde física ou mental, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas 
e aplicando processos básicos de serviço social, visando promover a sua recuperação e sua inclusão social; 
Identificar os problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento de saúde; Realizar o 
acompanhamento social e individual, em tratamento na instituição, buscando a participação do mesmo no processo 
de cura, na manutenção do seu vinculo empregatício e na preservação da unidade familiar; Participar com a equipe 
multidisciplinar no processo de alta de saúde, facilitando o retorno do usuário ao meio familiar com condições 
adequadas; Promover e organizar a atualização do cadastro dos recursos comunitários, com vistas a sua 
democratização e facilidade de acesso dos usuários; Participar na formulação e execução dos programas de saúde, 
promovendo e divulgando os meios profiláticos, preventivos e assistenciais; Prestar serviço de assistência ao 
trabalhador com problemas referentes à readaptação profissional, acompanhando os indivíduos em reabilitação; 
Contribuir na criação e, facilitar o acesso e participação do usuário e seus familiares ao tratamento, incentivando o 
auto cuidado e, as práticas de educação em saúde; Realizar ações individuais e coletivas na educação em saúde; 
Participar do planejamento e contribuir, nas atividades desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários e 
voluntários de acordo com a legislação e normas do conselho de classe; Aplicação da metodologia de serviço social 
junto a indivíduos grupos e comunidades, com o objetivo de atendimento da demanda por moradia; Utilizar 
instrumentos de pesquisas e, fornecer subsídios para formulação de politicas habitacionais; Promover integração e 
convênios com autarquias, organizações governamentais de financiamento de moradia popular ou de politica 
habitacional; Atuar na equipe multiprofissional e, orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais na 
execução de seus serviços; Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de trabalho; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 

 

ANALISTA DE SISTEMA 

Analisar e estabelecer a utilização de sistemas de processamento de dados. Estudar e pesquisar o desenvolvimento 
de equipamentos, programas, aplicativos e adequação dos sistemas de programação. Propor a organização e o 
gerenciamento da informação, de modo racional e automatizado. Elaborar planos e manutenção preventiva e 
corretiva dos sistemas. Prestar assistência aos usuários. Atuar em equipe multiprofissional e, orientar e supervisionar 
estagiários e outros profissionais na execução de seus serviços. Zelar pela limpeza e conservação de materiais, 
equipamentos e do local de trabalho. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 
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ECONOMISTA 

Elaborar estudos, pesquisas, análises, avaliações, planejamentos, pareceres técnicos e relatórios econômicos. 
Acompanhar e analisar a conjuntura e os indicadores relevantes às decisões governamentais, no âmbito do 
município, da região metropolitana, do estado ou do país, bem como dos diversos setores econômicos. Desenvolver 
projetos de investimentos e de programas sociais, financeiros e orçamentários, conciliando projetos e/ou 
complementares. Emitir pareceres parciais e/ou conclusivos sobre assuntos relacionados à área de sua competência 
e, elaborar relatórios, manuais de normas e de procedimentos, material didático e divulgação de projetos 
desenvolvidos. Atuar em equipe multiprofissional e, orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais na 
execução de seus serviços. Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de trabalho. 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 

 

ENGENHEIRO - Eletricista 

Desenvolver, atuar, executar, dirigir e fiscalizar projetos da área civil, de automação e controle, computação, 
microeletrônica, circuitos integrados, tele comunicações e desenvolvimento de equipamentos, acompanhando as 
fases de construção, montagem, reparos e manutenção, determinando modificação no projeto inicial, inspecionando 
a execução de projetos, propondo correção e solução de procedimentos; Participar de estudos e trabalhos de 
otimização e reorganização referentes as atividades de engenharia elétrica e eletrônica; Desenvolver ou orientar 
estudos preliminares referentes a obras; Elaborar especificações de projetos básicos de engenharia e preparar o 
detalhamento dos mesmos; Especificar materiais, equipamentos, instalações e demais componentes do projeto; 
Avaliar projetos de engenharia, estimando custos e tempo necessário à realização de cada fase ou etapa dos 
trabalhos previstos; Elaborar relatórios de acompanhamento d execução de obras com a indicação dos dados 
estatísticos, referentes ao desenvolvimento dos serviços e considerações a respeito de eventuais discrepâncias entre 
o planejado e o executado; Elaborar normas e padrões referentes a atividades de engenharia da prefeitura; dar 
parecer técnico em assuntos  relacionados com aquisições ou desapropriação de imóveis ou áreas, vistoriando e 
estimando valores de conformidade com as instruções vigentes; Manter-se atualizado quanto as modernas técnicas 
de sua especialidade, realizando estudos visando a aplicação de inovações surgidas; Desenvolver projetos de 
infraestrutura e estruturais de loteamentos e urbanização de favelas; Elaborar orçamentos de empreendimentos; 
Preparar pastas técnicas para obtenção de recursos externos e processos licitatórios; Dirigir e acompanhar a 
execução de obras e, orientar e coordenar equipes de trabalho junto as obras e reformas; Emitir pareceres em 
protocolos de reformas, demolições e construções em áreas envoltórias e bens tombados; Promover vistoria técnica, 
avaliar imóveis e, emitir e calcular laudos e cálculos; Analisar protocolos e plantas do município, estabelecer diretrizes 
e, atender e orientar o publico em geral; Atuar em equipe multiprofissional e, orientar e supervisionar estagiários e 
outros profissionais na execução de sues serviços;  Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e 
do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

 

ENGENHEIRO - Segurança do Trabalho 

Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho investigando riscos e causas de acidentes e analisando 
esquemas de prevenção de acidentes; Atuar, orientar e desenvolver projetos visando à preservação da integridade 
física dos servidores; Estabelecer  normas e dispositivos de segurança, sugerindo modificações nos equipamentos e 
instalações, verificando sua observância para prevenir acidentes; Analisar e propor a reformulação em processo de 
trabalho que se apresentam alta periculosidade: Analisar e propor alterações em disposição de máquinas e 
equipamentos, distribuição de mobiliário, manipulação de produtos químicos e outros nocivos à saúde: Atuar na 
preservação do meio ambiente e na melhoria das condições de trabalho e da qualidade de vida: Fiscalizar e fazer a 
legislação pertinente a sua área; Inspecionar locais, instalações e equipamentos, observando as condições de 
trabalho para determinar fatores e riscos de acidentes; Inspecionar postos de combate de incêndio, examinando 
mangueiras, hidrantes, extintores e outros equipamentos de proteção contra incêndios, a fim de certificar-se de suas 
perfeitas condições de funcionamento e sugerir medidas corretivas e preventivas ;Comunicar ou elaborar relatórios 
sobre as inspeções; Investigar acidentes ocorridos, para identificar causas e propor as providencias  necessárias, 
para aperfeiçoar o sistema existente: Registrar irregularidades, anotando-as em formulários próprios e elaborando 
estatísticas de acidentes: Instruir os servidores sobre normas de segurança e demais medidas para prevenção de 
acidentes: Ministrar palestras ou treinamentos sobre medidas de prevenção de acidentes: Coordenar a publicação de 
matérias sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos sobre a 
prevenção de acidentes; Participar de reuniões sobre segurança do trabalho fornecendo informações sobre o assunto 
e apresentando sugestões para aperfeiçoar o sistema existente; Desenvolve ações de vigilância  em saúde de baixa, 
media e alta complexidade na área da saúde do trabalhador; Fiscalizar ambientes públicos e privados, promovendo a 
vigilância de produtos e serviços que afetam a saúde; Articular ações com centros de saúde, departamentos, 
secretarias e outros órgãos públicos e privados, visando a promoção a saúde; Investigar surtos, acidentes e 
ambientes de risco; Planejar e atuar em ações de controle e prevenção a agravos, epidemias e endemias; promover 
atividades de capacitação, formação e educação , materiais; Atuar em equipe multiprofissional e, orientar e 
supervisionar estagiários e outros profissionais na execução de seus serviços; Zelar pela limpeza e conservação de 
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materiais, equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

EDUCADOR SOCIAL 

Monitorar e acompanhar projetos e empreendimentos sociais nos espaços públicos e comunitários. Diagnostica as 
situações de risco relacionadas às crianças, adolescentes e seus familiares e, elaborar estratégias para participação 
destes nas atividades desenvolvidas na comunidade. Elaborar estratégias para participação de crianças, 
adolescentes e seus familiares nas atividades desenvolvidas em sua comunidade e, planejar e desenvolver 
atividades sócio educativas com crianças, adolescentes e respectivas famílias em risco pessoal e/ou social. Propor 
ações articuladas com a rede intersetorial de serviços de proteção social à criança e ao adolescente e suas famílias 
e, participar as diversas comissões ou grupos de trabalho intersetoriais que visem ao planejamento das ações de 
assistência social. Organizar, acompanhar e orientar as ações desenvolvidas com grupos familiares para projetos de 
geração de trabalho e renda, bem como, atuar na comunidade aplicando conhecimentos e dinâmicas participativas, 
dirigindo atividades formativas com grupos e organizações sociais Monitorar e aplicar atividades programadas a partir 
dos objetivos de projetos, programas e serviços sociais visando reabilitação psicossocial, formação para a cidadania, 
proteção e acolhimento e, incentivar e participar de atividades e oficinas sócio–educativas grupais e individuais com a 
população usuária. Desenvolver trabalhos com a comunidade relacionados ao atendimento às crianças, 
adolescentes, adultos e idosos, a partir do planejamento e desenvolvimento de projetos. Acompanhar e orientar as 
ações desenvolvidas pelos monitores sociais. Atuar em equipe multiprofissional e, orientar e supervisionar estagiários 
e outros profissionais na execução de seus serviços. Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e 
do local de trabalho. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

 

FARMACÊUTICO 

Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados 
semelhantes; Atuar na assistência farmacêutica ao usuário e a equipe de saúde; Atuar no controle e gerencia de 
produtos farmacêuticos relacionados à saúde, desenvolvendo atividades de planejamento, pesquisa, seleção 
(padronização), aquisição (planejamento, licitação, analise técnica), desenvolvimento de produtos, produção, 
manipulação, controle de qualidade e também no planejamento, logística e controle de armazenamento, distribuição, 
transporte, guarda e dispensação dos produtos farmacêuticos; Desenvolver projetos terapêuticos e participar da 
elaboração, coordenação e implantação de politicas de saúde e relativas a produtos farmacêuticos; Ser responsável 
técnico ou supervisor de um numero  pré-determinado de unidades de saúde, conforme características das mesmas 
e deliberação da Secretaria Municipal de Saúde;  Fiscalizar ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância 
de ´produtos e serviços que afetam a saúde e, desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, media e alta 
complexidade nas áreas ambiental e sanitária; Articular ações com unidades de saúde, departamentos, secretarias e 
outros órgãos públicos e privados, visando à promoção à saúde; Planejar e atuar em ações de controle e prevenção 
a agravos, epidemias e endemias, bem como, promover atividades de capacitação, formação e educação, matérias; 
Participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários ou 
voluntários, atuar sem equipe multiprofissional e, orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais na 
execução de seus serviços, ; Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de trabalho; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 

 

FISIOTERAPEUTA 

Atuar em projetos terapêuticos, avaliar, reavaliar e promover alta fisioterapêutica; Elaborar diagnósticos, tratamento e 
prognósticos fisioterápicos, emitir laudos, atestados e relatórios fisioterapêuticos,  analisar e prescrever órteses e 
próteses; Desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão; Desenvolver ações de Vigilância em 
saúde de baixa, media e alta complexidade, nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; 
Atuar em ações de educação, prevenção e assistência fisioterapêutica coletiva, na atenção primaria em saúde; Atuar 
em equipe multiprofissional e, orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais na execução de seus 
serviços; ; Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de trabalho; Executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 
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FONOAUDIÓLOGO 

Atuar em equipes multiprofissionais, no desenvolvimento de projetos terapêuticos e ações preventivas; Abordar os 
distúrbios da comunicação, prevenindo, avaliando, diagnosticando e reabilitando alterações na audição, voz, 
linguagem oral e escrita, motricidade oral, oferecendo atendimento a todas as idades; Realizar ações individuais e 
coletivas na assistência, vigilância e educação em saúde, facilitando o acesso e a participação do paciente e seus 
familiares no processo do tratamento, incentivando o auto cuidado e as praticas de educação em saúde; Atuar na 
comunidade através de ações intersetoriais; Participar do planejamento, coordenação e supervisão de atividades 
desenvolvidas na instituição por estagiários e voluntários; Atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos e, orientar  e supervisionar estagiários e outros profissionais na execução de seus serviços; 
Coordenar grupos, preparar reuniões, promover cursos, desenvolver projetos, organizar e elaborar materiais 
educativos, promover discussões de caso e realizar pesquisas; Emitir pareceres, laudos e/ou relatórios sobre 
assuntos relacionados a área; Elaborar relatórios e manuais de normas e procedimentos, materiais didáticos e 
divulgação de projetos desenvolvidos; Atuar no gerenciamento, diagnostico, planejamento, execução e avaliação de 
programas/projetos comunitários, numa perspectiva interdisciplinar e intersetorial; Participar de eventos, seminários, 
conferencias e cursos para aperfeiçoamento e atualização; Atuar em equipe multiprofissional e, orientar e 
supervisionar estagiários e outros profissionais na execução de seus serviços; Zelar pela limpeza e conservação de 
materiais, equipamentos e do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

JORNALISTA 

Redigir, interpretar e organizar notícias a serem divulgadas. Realizar reportagens de rádio e televisão ao vivo e 
matérias gravadas, acompanhar eventos culturais e, redigir matérias especiais. Comentar os fatos, suas causas, 
resultados e possíveis consequências de interesse público. Selecionar, revisar, preparar e distribuir matérias para 
publicação, atender e manter contato com a imprensa, orientar os fotógrafos sobre fatos e/ou assuntos de interesse, 
bem como, coletar assuntos a serem abordados. Atuar em equipe multiprofissional e, orientar e supervisionar 
estagiários e outros profissionais na execução de seus serviços. Zelar pela limpeza e conservação de materiais, 
equipamentos e do local de trabalho. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

NUTRICIONISTA 

Coordenar e supervisionar as atividades relativas aos serviços e programas de nutrição promovidos pela 
administração, analisando carência alimentares e o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos; Coordenar e 
supervisionar as atividades relativas ao controle da compra, da estocagem, preparação, conservação e distribuição 
dos alimentos, a fim de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares 
nos programas; Supervisionar e avaliar os programas de nutrição em saúde pública e serviços de alimentação e 
dietética junto à merenda escolar, creches, postos de saúde e outros locais de atividades determinadas pela 
administração; Realizar cálculo de dietas para indivíduos sadios ou com patologias, desenvolvimento de fórmulas de 
novas dietas ou cardápios alimentícios, bem como, o planejamento e execução de cardápios e dietas especiais; 
Elaborar e acompanhar programas de educação nutricional; Controlar a estocagem, preparação, conservação e 
distribuição dos alimentos, garantindo as condições higiênico-sanitárias; Prestar assistência dietoterápica hospitalar, 
ambulatorial, domiciliar e em programas específicos destinados à coletividade; Desenvolver ações de vigilância em 
saúde e, fiscalizar ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de produtos e serviços que afetam a 
saúde; Articular ações com unidades de saúde, departamentos, secretarias e outros órgãos públicos e privados, 
visando à promoção à saúde; Coordenar e supervisionar as atividades relativas às atividades de merendeiras e 
ajudantes; Atuar em equipe multiprofissional e, orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais na execução 
de seus serviços; Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de trabalho; Executar 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 

 

PEDAGOGO 

Estudar e propor medidas que visem melhorar os processos pedagógicos. Elaborar e desenvolver projetos 
educacionais. Participar da elaboração de instrumentos específicos de orientação pedagógica e educacional e 
cultural. Participar de estudos de revisão de currículo e programas de ensino e elaborar e desenvolver projetos de 
ensino, pesquisa e extensão. Elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho, buscando a participação 
de indivíduos e grupos, nas definições de alternativas para os problemas identificados. Interpretar, de forma 
diagnóstica, a  problemática sócio educacional para atuar na prevenção e tratamento de problemas de origem social, 
psicológica e educacional, que interferem na saúde, na aprendizagem e no trabalho. Participar da elaboração de 
programas para a comunidade, nos campos educacional, social e da saúde, analisando os recursos disponíveis e as 
carências dos grupos, com vistas ao desenvolvimento social. Realizar atividades de caráter educativo, recreativo e 
assistencial, objetivando a facilitar a integração e inserção social. Realizar estudos, pesquisas, levantamentos e 
diagnósticos nas áreas de concursos, recrutamento, seleção, capacitação, avaliação de desempenho, cargos e 
salários, benefícios e rotinas trabalhistas. Elaborar projetos, planos e programas na área de gestão de pessoal. 
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Coordenar o desenvolvimento de projetos, acompanhando sua operacionalização. Emitir pareceres parciais ou 
conclusivos. Elaborar relatórios e manuais de normas e procedimentos, material didático e divulgação de projetos 
desenvolvidos. Realizar pesquisas, estudos e análise, buscando a participação de indivíduos e grupos nas definições 
de alternativas para problemas identificados. Prestar serviços de educação para a saúde a indivíduos e famílias e 
grupos comunitários, como forma de proteção à saúde e prevenção de doenças. Programar a ação básica da 
comunidade nos campos da saúde, do ensino e da convivência social, analisando os recursos disponíveis e as 
carências sócio econômicas, com vistas ao desenvolvimento comunitário. Realizar atividades de caráter educativo, 
recreativo, cultural, assistência à saúde e outros que facilitem os processos de estabelecimento da saúde integral de 
indivíduos, famílias e grupos. Atuar em equipe multiprofissional e orientar e supervisionar estagiários e outros 
profissionais na execução de seus serviços. Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local 
de trabalho. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional.  

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – História 

Preparar e ministrar aulas nas series ou anos finais do ensino fundamental, transmitindo através de recursos e 
métodos inovadores e desafiadores, conhecimentos de sua especialidade, almejando o alcance dos objetivos gerais 
e específicos da disciplina; Exercer as atividades comuns a todas as Especialidades do Cargo do Professor de 
Educação Básica, descrita neste anexo: Participar de forma efetiva da elaboração do projeto pedagógico, discutir a 
proposta da escola, fixando metas, definindo objetivos, cronogramas e selecionando conteúdos: Promover programas 
e métodos relacionados à sua especialidade, com o objetivo de definir os recursos metodológicos; Executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à  sua especialidade e ambiente organizacional. 
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ANEXO III – PROGRAMA 
 

AGENTE DE GESTÃO – Assistente Administrativo 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos:- Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): 

operações, propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, 
quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) 
– sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Noções de Informática: Sistema Operacional Windows: 

Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook, Microsoft Office: Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo 

 

AGENTE DE GESTÃO – Programador de Computador 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos:- Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): 

operações, propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, 
quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) 
– sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos:- Linguagens de programação: PHP, JavaScript e JAVA; 

Construção de algoritmos: algoritmos estruturados; itens fundamentais: constantes, variáveis, comentários, 
expressões, estrutura sequencial, estrutura condicional e estrutura de repetição; estrutura de dados: variáveis 
compostas homogêneas e heterogêneas, arquivos; modularização; Estruturas de dados: listas lineares; árvores 
binárias de busca; árvores balanceadas; lista de prioridades; estruturas auto-ajustáveis; tabelas de dispersão; busca 
digital; processamento de cadeia;. Programação orientada a objetos;. Banco de Dados: conceitos; modelo entidade-
relacionamento; normalização; modelo relacional; definição de tabelas; tipos de chaves; mapeamento do modelo 
entidade-relacionamento para o modelo relacional; implementação de um banco de dados; linguagem SQL: 
comandos básicos; Sistemas operacionais: conceitos; multiprogramação; programação concorrente; gerência do 
processador; entrada e saída; gerência de memória; memória virtual; sistema de arquivos; segurança; Linux; 
Windows XP;. Manutenção e Configuração de Software e Hardware nos Equipamentos de Informática: 
reconhecimento, configuração e forma correta de conexão de componentes; instalação de periféricos, tais como: 
modem, kit multimídia, impressora, scanner, webcam, pen drive, entre outros; formatação e particionamento do disco 
rígido para a instalação e configuração dos sistemas operacionais Windows e Linux Slackware/Debian/Ubuntu; 
manutenção básica de impressoras; . Conhecimentos básicos de aplicativos para edição de textos, planilha eletrônica 
e editor de apresentação utilizando software(s) livre e software(s) comercial(is); Conceito de Internet e Intranet: visão 
geral da arquitetura OSI; visão geral de LANs e WANs; visão geral da arquitetura TCP/IP; camada de aplicação da 
arquitetura TCP/IP; camada de transporte da arquitetura TCP/IP - TCP e UDP; camada interface de rede da 
arquitetura TCP/IP - ARP; endereçamento da arquitetura TCP/IP; camada Internet da arquitetura TCP/IP - IP; 
operação de protocolos de comunicação; organização de informação para uso na Internet; transferência de 
informação e arquivos; aplicativos de áudio, vídeo, multimídia; Redes de Dados: histórico; classificação; padrões e 
protocolos; placa de rede; cabeamento; topologia de rede; servidores e estações de trabalho; interconexão; 
ferramentas e materiais; instalação de placas de rede, rack, hub/switch e patch panel; preparação de patch cords; 
instalação de cabos; cabos crossover; testes; configuração de sistemas operacionais Windows XP e Linux 
Slackware/Debian/Ubuntu; Normas da ABNT aplicáveis; Serviços de resolução de Nomes da Internet - DNS; . Serviço 
de Hospedagem de páginas; Serviços de autenticação de usuários; Serviços de Proxy. Noções de segurança de 
redes; Firewall; Sistemas de detecção de intrusão; Certificação digital; Criptografia. 
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AGENTE DE GESTÃO – Técnico de Informática 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos:- Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): 

operações, propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, 
quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) 
– sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Lógica de programação: Algoritmos, Estruturas de 

Controle, Estrutura de dados; Desenvolvimento de aplicações: princípios de engenharia de software, modelos de 
desenvolvimento, análise e técnicas de levantamento de requisitos, análise e projeto estruturados, análise e projetos, 
análise essencial e projeto de sistemas, ciclos de vida de um software; Sistema Operacional Windows (XP e Vista): 
conceitos, instalação, configurações, compartilhamento de recursos, modos de utilização; Sistema Operacional Linux: 
conceitos, GNU, arquitetura, componentes, instalação, configurações, permissões de acesso, servidores, 
gerenciamento de recursos e serviços, comandos; Redes de Computadores: conceitos de comunicação de dados, 
meios de comunicação, componentes e dispositivos de rede, tipos de rede, arquiteturas, protocolos, sistemas 
operacionais de rede, conceitos de Internet e Intranet; Segurança de Redes: Firewall, Criptografia, Certificação Digital 
e Antivírus; Banco de Dados: Conceitos e arquitetura para sistemas de banco de dados: características de um SGBD, 
modelagem de dados e projeto de banco de dados para ambiente relacional; Normalização de dados: conceitos, 
primeira, segunda e terceira formas normais. Linguagens SQL (ANSI) e PL/SQL: Conceitos gerais, principais 
instruções de manipulação de dados, noções de procedures, functions triggers, restrição, integridade, segurança em 
banco de dados. Backup e restauração de dados. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Ajudante Geral 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português: Compreensão de texto. Sinônimo e antônimo. Pontuação. As 
classes gramaticais: confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial. Matemática: 

Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações com números 
naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo; 
resolução de situações, problema.  
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos: Conhecimentos sobre equipamentos de proteção 

individual – EPIs; Conhecimentos Específicos: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. Boas Maneiras. 
Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Carregamento e descarregamento de 
mercadorias de veículos em geral. Serviços de capina em geral. Limpeza de vias públicas e praças municipais. 
Tarefas de construção. Instrumentos agrícolas. Serviços de lavoura. Aplicação de inseticidas e fungicidas. Lavagem 
de máquinas e veículos. Limpeza de peças e oficinas. Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação. Instrumentos e 
materiais utilizados na realização de limpezas em geral. Coleta de lixo e tipos de recipientes. Higiene pessoal e com 
todo o material mantido sobre a sua responsabilidade. Garantir a prestação qualitativa dos serviços em cada área de 
conhecimento, organizar e manter os equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho. Participar de reuniões, 
treinamento e desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de trabalho. Preparar o material adequado para 
realização dos trabalhos e Realizar tarefas correlatas a área específica. Noções de segurança no trabalho. Noções 
de primeiros socorros 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Carpinteiro 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português: Compreensão de texto. Sinônimo e antônimo. Pontuação. As 
classes gramaticais: confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial. Matemática: 

Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações com números 
naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo; 
resolução de situações, problema. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos: Conhecimentos sobre equipamentos de proteção 

individual – EPIs; Conhecimentos de maquinas e ferramentas comuns à carpintaria; Sistema métrico linear; 
Cubicação de madeira; Normas de segurança; Tipos de pregos e parafusos utilizados em madeira nos serviços de 
carpintaria; Tipos de madeiras e suas finalidades; Produtos utilizados para maior conservação da madeira e 
conhecimentos práticos de carpintaria; conhecimentos básicos em primeiros socorros. 
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AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Desenhista Projetista 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos:- Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): 

operações, propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, 
quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) 
– sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos: Desenho Técnico: projeção ortogonal, escala. Desenho 

Arquitetônico: fachada, cortes e implantação, leitura e interpretação. Desenho Geométrico/Desenho de Paisagismo. 
Cálculo de área e volume. Normas ABNT: NB 10068, NB 10582, NB 13142, NB 8196, NB 6492, NB 10126, ISSO 
14001 (SGA) Sistema de Gestão Ambiental. Curva de Nível. Elaboração de carta, representação do terreno a partir 
do cálculo de coordenadas. Terraplanagem. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
Noções de Informática: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook, Microsoft 

Office: Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições 
do cargo. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Eletricista 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. As classes 

gramaticais. Concordância verbal e nominal. Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções 
da norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. Matemática: Noções sobre conjuntos: definição, 

operações. Conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais (formas decimal e fracionária); propriedades e 
operações. Equações e sistemas de equações do 1º grau. Grandezas proporcionais: razão e proporção. Regra de 
três simples. Porcentagem e juro simples. Sistema Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, 
superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação de unidades). Figuras geométricas planas: perímetro 
e áreas. Resolução de situações-problema envolvendo todos os itens do programa. 
 (POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Conhecimentos sobre equipamentos de proteção 

individual – EPIs; Conhecimentos em manutenção preventiva, corretiva, instalações elétricas em edifícios. Noções na 
utilização de chaves, alicates e outras ferramentas, voltímetro e amperímetro. Noções  básicas de rede elétrica 
interna e externa e partes elétrica em geral, chaves e caixas de distribuição. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Encanador 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português: Compreensão de texto. Sinônimo e antônimo. Pontuação. As 
classes gramaticais: confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial. Matemática: 

Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações com números 
naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo; 
resolução de situações, problema. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Conhecimentos sobre equipamentos de proteção 

individual – EPIs; Conhecimentos sobre a instalação e manutenção de aquecedores solares, misturador de água, 
caixas d'água, bombas d'água, válvulas de descarga, filtros industriais e de piscina. Noções básicas sobre o trabalho 
de desentupimento de esgoto, abertura e fechamento de valetas para colocação de canos.  

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Motorista de Veículos Leves 

(POCB/Prova Conhecimentos Básicos: Português: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 

As classes gramaticais. Concordância verbal e nominal. Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e 
verbal. Noções da norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. Matemática: Noções sobre conjuntos: 

definição, operações. Conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais (formas decimal e fracionária); 
propriedades e operações. Equações e sistemas de equações do 1º grau. Grandezas proporcionais: razão e 
proporção. Regra de três simples. Porcentagem e juro simples. Sistema Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: 
comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação de unidades). Figuras geométricas 
planas: perímetro e áreas. Resolução de situações-problema envolvendo todos os itens do programa. 
  (POCE)Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos:- Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de 

circulação e conduta .Sinalização de Trânsito. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. 
Cidadania. Noções de  mecânica básica de autos. Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 
16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo... 
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AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Pedreiro 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português: Compreensão de texto. Sinônimo e antônimo. Pontuação. As 
classes gramaticais: confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial. Matemática: 

Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações com números 
naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo; 
resolução de situações, problema. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos: Conhecimentos sobre Equipamentos de Proteção 

Individual – EPIs; Conhecimento sobre demarcação da obra; materiais básicos de construção civil (areia, cimento, 
cal, pedra, etc); equipamentos e ferramentas; nível e prumo; concretos e argamassas; fundações; alvenarias; lajes; 
materiais de acabamento; impermeabilização e medidas.  

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Pintor 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português: Compreensão de texto. Sinônimo e antônimo. Pontuação. As 
classes gramaticais: confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial. Matemática: 

Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações com números 
naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo; 
resolução de situações, problema. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos: Conhecimentos sobre equipamentos de proteção 

individual – EPIs; Conhecimentos sobre equipamentos e materiais de pintura; Tintas: tipos e uso; Preparação, 
armazenamento, manuseio de  tintas e vernizes em geral; Uso correto de EPIs; Conhecimento e execução das 
normas de segurança do trabalho e de higiene e Preparação das superfícies para aplicação de pintura. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Serralheiro 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português: Compreensão de texto. Sinônimo e antônimo. Pontuação. As 
classes gramaticais: confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial. Matemática: 

Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações com números 
naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo; 
resolução de situações, problema.  
(POCE)Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos: Conhecimentos sobre equipamentos de proteção 

individual – EPIs; Atividades e conhecimentos básicos sobre a rotina  de trabalho compatível com a função; Noções 
de segurança no desempenho da função; Metrologia (escala, paquímetro, transferidor, graminho e esquadro); 
Orçamento (material e custo) Soldagem por arco voltaico (eletrodo revestido e MIG);Junções por parafusos e rebites; 
- Corte, dobra, solda e montagem; - Aços e ferros fundidos; Caixilhos e calandragem. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Soldador 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português: Compreensão de texto. Sinônimo e antônimo. Pontuação. As 
classes gramaticais: confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial. Matemática: 

Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações com números 
naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo; 
resolução de situações, problema. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos: Conhecimentos sobre equipamentos de proteção 

individual – EPIs; História da soldagem; Tipos de soldas utilizadas; Características do processo; Aplicação; 
Consumíveis; Eletrodos; Parâmetros de soldagem; Equipamentos de soldagem; Variantes do processo; Gases de 
proteção; Movimentos e posições; Preparação de juntas; Simbologia de soldagem; Descontinuidade; 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Técnico em Edificações 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos:- Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): 

operações, propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, 
quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) 
– sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
 (POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos:  Edificações: Controle tecnológico de concreto e 

materiais constituintes e controle tecnológico de solos. Conhecimento e interpretação de ensaios. Fundações e 
estruturas. Sondagens de solo. Movimentação de terra, formas, escoramento, armação e concretagem. Fundações 
superficiais e profundas. Tipos. Execução. Controle. Estruturas Pré-moldadas. Terraplenagem, drenagem, 
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AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Técnico em Edificações 

arruamento e pavimentação. Serviços topográficos. Execução e controle. Edificações. Materiais de construção. 
Instalações prediais: (hidráulicas, sanitárias e elétricas) e serviços complementares. Leitura e interpretação de 
projetos de instalações prediais e de plantas de locação, forma e armação. Noções de desenho em AutoCAD. 
Construção Civil. Controle e acompanhamento de obras, Levantamento de quantitativos, orçamentos. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Técnico em Meio Ambiente 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos:- Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): 

operações, propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, 
quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) 
– sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
 (POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Código Florestal Brasileiro – Lei nº 4771/65. Política 

Nacional do Meio Ambiente – Lei nº Estadual 6938/81. Resoluções do CONAMA 001/86 e 237/97. Lei Estadual sobre 
poluição nº 997/76. Lei de Crimes Ambientais – Lei nº 9605/98. Lei nº 731/1969 – Dispõe sobre a aprovação do Plano 
Diretor e da codificação das normas de loteamentos e o sistema de zoneamento e Leis nº 1057/1978 e 048/1994 que 
dão nova redação a alguns artigos da Lei nº 731/1969. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do 
cargo. 

 

AGENTE DE INFRAESTRUTURA – Zelador 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português: Compreensão de texto. Sinônimo e antônimo. Pontuação. As 
classes gramaticais: confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial. Matemática: 

Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações com números 
naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo; 
resolução de situações, problema. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos: Conhecimentos sobre equipamentos de proteção 

individual – EPIs;: Garantir a prestação qualitativa dos serviços, organizar e manter os equipamentos, ferramentas e 
materiais de trabalho; participar de reuniões, treinamento e desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de 
trabalho; realizar outras tarefas correlatas pela Chefia. 

 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Auxiliar de Farmácia 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos:- Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): 

operações, propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, 
quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) 
– sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - – Fundamentos e Técnicas de armazenamento, 

conservação e reposição de medicamentos; distribuição, registro e controle de remédios; ações e planejamento de 
saúde. Noções de Informática: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook, 

Microsoft Office: Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do cargo 
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AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Auxiliar em Saúde Bucal 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 

As classes gramaticais. Concordância verbal e nominal. Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e 
verbal. Noções da norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. Matemática: Noções sobre conjuntos: 

definição, operações. Conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais (formas decimal e fracionária); 
propriedades e operações. Equações e sistemas de equações do 1º grau. Grandezas proporcionais: razão e 
proporção. Regra de três simples. Porcentagem e juro simples. Sistema Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: 
comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação de unidades). Figuras geométricas 
planas: perímetro e áreas. Resolução de situações-problema envolvendo todos os itens do programa. 
 (POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Odontologia Preventiva – higiene dental, placa 

bacteriana, cárie e doença periodontal (etiologia, prevenção e controle); flúor (composição e aplicação); Processo 
Saúde/Doença – levantamentos epidemiológicos: noções de vigilância à Saúde, Educação em Saúde: Materiais, 
Equipamentos e Instrumentais – manutenção e conservação; Materiais dentários – forradores e restauradores; 
Esterilização e Desinfecção 

 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Instrutor de Cursos Livres 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 

As classes gramaticais. Concordância verbal e nominal. Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e 
verbal. Noções da norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. Matemática: Noções sobre conjuntos: 

definição, operações. Conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais (formas decimal e fracionária); 
propriedades e operações. Equações e sistemas de equações do 1º grau. Grandezas proporcionais: razão e 
proporção. Regra de três simples. Porcentagem e juro simples. Sistema Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: 
comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação de unidades). Figuras geométricas 
planas: perímetro e áreas. Resolução de situações-problema envolvendo todos os itens do programa. 

 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Monitor Social 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos:- Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): 

operações, propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, 
quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) 
– sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas-. 
 (POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Estatuto da Criança e do Adolescente; A Recreação, Os 

Brinquedos de Roda, Rodas Cantadas, Pequenos Jogos, Contestes, Os Brinquedos; Os questionários; As pesquisas; 
As creches; As principais doenças da comunidade; Conhecimentos básicos da função; Noções de Comunidade; 
Conselhos Municipais, Projetos Sociais; Instrumentos e Técnicas desenvolvidas na área social; Conhecimentos 
Básicos em Microsoft Office: Word e Excel - Uso do correio eletrônico e Internet; Atendimento ao público; Noções de 
Protocolo; Arquivo e as Técnicas de Arquivamento. 

 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Técnico de Controle de Zoonoses 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos:- Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): 

operações, propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, 
quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) 
– sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos -. Noções básicas sobre zoonoses e animais, e/ou insetos 

transmissores, tais como: ratos (leptospirose, tifo murino, peste bubônica e hepatite. Mosquitos como o “Aedes 
Aegypti” – dengue). Baratas, moscas, pulgas, formigas, etc. Noções sobre o controle de animais e insetos 
(desratização e desinsetização). Combate a insetos e peçonhentos. Noções sobre as espécies de roedores e de 
raticidas anticoagulantes de dose única e dose múltipla nas formas de pó, peletizado e parafinado. Localização de 
foco de roedores. Inseticidas organo-fosforados e piretróides. Noções sobre higiene e necessidade da utilização de 
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AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Técnico de Controle de Zoonoses 

equipamentos de segurança. Manuseio de animais de grande e pequeno porte. 

 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Técnico de Laboratório 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos:- Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): 

operações, propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, 
quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) 
– sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Fundamentos Básicos: Materiais utilizados. Medidas de  

volume. Coleta e transporte de material para exames. Preparo de soluções diversas. Limpeza e esterilização.  
Registro de resultados e organização do material de consumo e permanente. Hematologia: Confecção e  coloração 
de esfregaços. Execução de exames rotineiros: hematócrito, hemoglobina, hemossedimentação, contagem de 
hemácias e leucócitos, tempo de sangria e coagulação. Bioquímica: Dosagens bioquímicas de  rotina: glicose, 
colesterol, uréia, creatinina, ácido úrico, triglicérides, transaminases. Imunologia. Sistema  ABO, RH, DU, COOMBS. 
Sorologia - AEO, PCR, LATEX, VDRL. Teste imunológico da gravidez. Urina rotina:  Caracteres gerais; Pesquisa de 
elementos anormais - tiras relativas e reações específicas; Obtenção do  sedimento urinário. Parasitologia: Métodos 
para exames de fezes - HPJ, Bauman Moraes, Kato e Graham.  Parasitas intestinais e extra-intestinais de interesse 
médico. Legislação Básica do Sistema Único de Saúde –  SUS (Constituição Federal /88, Seção II - Da Saúde, Lei 
Federal nº 8.080 de 19/09/1990, Lei Federal nº  8.142 de 26/12/1990. NOB 01/96. Sistema de saúde municipal. 
Relações entre os sistemas municipais, papel  do gestor estadual, papel do gestor federal. Princípios do SUS. Política 
de Saúde e Organização dos  Serviços. Consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS e suas Diretrizes 
Operacionais.  

 

AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Técnico de Imobilização Ortopédica 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos:- Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): 

operações, propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, 
quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) 
– sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
 (POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos: Aparelho locomotor: membros superiores, inferiores e 

coluna vertebral. Principais ossos, músculos, tendões, vasos, nervos e articulações (cartilagem articular, cápsula e 
ligamentos). Distúrbios ortopédicos principais: Contusões, entorses, luxações, fraturas, feridas, distensão ou 
estiramento muscular, roturas de músculo, tendão ou ligamento. Distúrbios osteoarticulares relacionados ao trabalho: 
tendinites, tenossinovites, mialgias, sinovites e bursites. Malformações congênitas e de desenvolvimento: luxação 
congênita do quadril, torcicolo, pés “tortos”, escolioses e cifoses. Sinais e sintomas comuns dos distúrbios 
ortopédicos: Dor (algias), parestesia (dormência, formigamento), palidez, cianose, ausência de pulso, paralisia 
sensitivo-motora. Tumefação, edema, hematoma, equimose, crepitação óssea, deformidades. Mobilidade anormal. 
Incapacidade funcional incompleta ou completa. Noções sobre tratamento: Tratamento conservador ou incruento ou 
não cirúrgico. Redução incruenta. Tratamento cruento ou cirúrgico. Redução cruenta + osteossíntese. Osteotomias. 
Artroplastias. Imobilizações provisórias ou definitivas: Materiais utilizados. Tipos de imobilizações. Enfaixamentos e 
bandagens. Talas ou goteiras gessadas ou não. Aparelhos gessados (gessos circulares). Trações cutâneas ou 
esqueléticas. Denominações conforme região ou segmentos imobilizados. Cuidados pré, durante e pós imobilizações. 
Complicações das imobilizações. Aberturas no gesso (janelas, fendas com alargamento ou estreitamento, cunhas 
corretivas no gesso). Retirada de talas, gessos ou trações.  
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AGENTE DE POLÍTICAS SOCIAIS – Técnico em Saúde Bucal 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos:- Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): 

operações, propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, 
quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) 
– sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Noções sobre anatomia e fisiologia do corpo humano. 

Anatomia das unidades dentárias. Funcionamento geral do consultório: organização de arquivos e fichários,  
atribuições e funções; noções básicas de manuseio de agendas para marcação de consultas e  preenchimento de 
fichas. Materiais dentários; radiologia odontológica: técnicas de revelação; isolamento do  campo operatório; 
instrumental odontológico; biossegurança; métodos de utilização do Flúor tópico; técnicas  de higienização bucal; 
métodos para limitar a propagação de microrganismos, controle da infecção. 

 

AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – Assistente de Sinalização Semafórica 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos:- Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): 

operações, propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e 
Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - 
transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, 
quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) 
– sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas.. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Constituição Federal de 1988 - Título II Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais. Capítulo I- Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997- Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Decreto nº 6.488, de 19 de junho de 2008 (Regulamenta os arts. 276 

e 306 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, disciplinando a margem de 
tolerância de álcool no sangue e a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeitos de crime de 
trânsito) Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 

 

AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – Oficial de Manutenção de Sinalização Viária 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português: Compreensão de texto. Sinônimo e antônimo. Pontuação. As 
classes gramaticais: confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial. Matemática: 

Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações com números 
naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo; 
resolução de situações, problema.  
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos – Tipos de tintas e bases; Solventes; Normas de 

segurança; Desintoxicação; Prática da função; Cores Canalizadas (NBR 6493 de Dez/80); Cores de Segurança 
(ABNT - NB/76 de 1959). 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção.  
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - O Serviço Social e a interdisciplinaridade. Legislação: Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS). Lei de criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e 
Adolescente, Saúde e Educação. Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, 
grupos sociais. O papel do assistente social. A prática do Serviço Social: referências teóricas-práticas. Políticas de 
gestão de assistência social: planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com comunidades. Atendimentos 
familiar e individual. O Serviço Social no atendimento terapêutico. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de 
ensino e ao Conselho Tutelar. O funcionamento municipal de assistência social. Legislação do Sistema Único de 
Saúde – SUS. Código de Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
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ASSISTENTE SOCIAL 

Estatuto do Idoso, Conselho Municipal de Saúde, o serviço social junto aos estabelecimentos públicos de saúde, 
papel do assistente social nas relações intersetoriais.  

 

ANALISTA DE SISTEMAS 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos -: Sistemas Operacionais: Windows XP, Linux. 

Desenvolvimento de Sistemas: Lógica de Programação, noções de técnicas de análise MER (modelo entidade-
relacionamento), DFD (diagrama de fluxo de dados). Linguagens de Programação: Delphi 6.0, PHP, HTML. Banco de 
Dados: Linguagem de Consulta Estruturada (SQL), conceitos de arquitetura do SGBD Firebird, noções de projeto de 
banco de dados orientados a objetos, modelo relacional de dados. Raciocínio Lógico: habilidade em entender a 
estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas e eventos fictícios; deduzir novas informações 
das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações; estruturas 
lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do 
cargo 

 

ECONOMISTA 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Análise Microeconômica: Teoria do Consumidor; Teoria 

da Firma. Estruturas de Mercado. Mercado de Fatores. Análise Macroeconômica: Contabilidade Social. Determinação 
da Renda. Modelo IS-LM. Demanda Agregada. Oferta Agregada. Macroeconomia Aberta. Políticas Públicas e 
Planejamento Educacional: Conceito de Planejamento; Importância do Planejamento; Abordagens do Planejamento; 
Níveis Tipos de Planejamento; Fases – Etapas do Planejamento Características e Princípios do Planejamento; 
Elaboração e Execução, Avaliação de Planos e Projetos. Contabilidade pública: Introdução a Técnica Orçamentária: 
funções básicas do Estado; meios para manutenção do Estado; princípios orçamentários. 
Orçamento Público: planejamento; características do orçamento; técnicas de elaboração orçamentária; recursos para 
execução dos programas; execução orçamentária. Receitas Públicas: definição; classificação; estágios da receita. 
Despesas Públicas: definição; classificação; estágios da despesa; despesas não submetidas ao processo normal de 
realização. Patrimônio na Administração Pública: conceito; aspecto qualitativo e quantitativo patrimônio inventário. 
Sistema de Contas: conceito, Resultado Financeiro, Resultado Econômico e aplicação. Plano de Contas: plano de 
contas dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Escrituração Contábil: lançamentos 
contábeis de abertura do exercício financeiro; lançamentos contábeis durante o exercício financeiro; lançamentos 
contábeis de encerramento do exercício financeiro. Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário; Balanço 
Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais .Responsabilidade Fiscal: Lei de 
Responsabilidade Fiscal; Anexo das Metas Fiscais; Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Licitações (Lei 
nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto 5.450/05): Conceito, Objetivos, Princípios, Fases da licitação, Modalidades 
de licitação, Tipos de licitação, Dispensa e Inexigibilidade. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do 
cargo. 

 

ENGENHEIRO - Eletricista 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Circuito Elétricos; Elementos de circuitos;. Leis de 

Kirchhoff;. Análise nodal e por malha;. Circuitos em corrente contínua e em corrente alternada;. Circuitos com 
acoplamentos;. Solução de circuitos no tempo e na freqüência;. Eletromagnetismo; Princípios gerais; Campos 
eletrostático, magnetostático e eletromagnetostático;. Energia, potência, tensão e momentos eletromagnéticos;. 
Ondas TEM;. Reflexão e refração de ondas planas;. Conversores CC-CC, CC-CA, CA-CC e CA- CA;. Controle 
Eletrônico de Máquinas Elétricas;. Teoria de Controle;. Análise e síntese de sistemas lineares escalares, contínuos e 
discretos, nos domínios do tempo e da freqüência;. Sistemas Lineares;. Controle Linear;. Sistemas Digitais;. Síntese 
Moderna de Circuitos Modernos;. Comunicações análogas;. Conservação de Energia;. Controle Digital; 
Comunicações Digitais;. Organização dos Computadores;. Materiais em Engenharia;. Comutação Analógica e 
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ENGENHEIRO - Eletricista 

Digital;. Microcomputadores;. Microeletrônica;. Circuitos de Potência;. Processamento de Sinais;. Conversão 
analógica digital e digital analógica; Princípios de Ciências dos Materiais; Características e propriedades dos 
materiais condutores, isolantes, e magnéticos;. Materiais estruturais;. Máquinas Elétricas;. Princípios fundamentais de 
conversão eletromecânica de energia; Características, aplicações, princípio de funcionamento, operação, ligações e 
ensaio de máquinas de corrente contínua (geradores e motores), transformadores (monofásicos e trifásicos), 
máquinas síncronas e trifásicas (geradores e motores), motores de indução monofásicos e trifásicos;. Acionamentos 
elétricos; Subestações e Equipamentos Elétricos;. Objetivos, custos, localização no sistema, diagramas unifilares 
básicos, arranjos típicos, tipos de barramento, malhas de terra, sistema auxiliares;. Equipamentos de manobra em 
alta tensão: chaves e disjuntores, pára-raios;. Transformadores de força;. Manutenção dos equipamentos elétricos;. 
Proteção de Sistemas de Energia;. Relés e suas funções; Princípios e características de operação dos relés 
eletromecânicos;. Tipos básicos de relés; Transformadores de corrente e transformadores de potencial;. Proteção de 
máquinas elétricas; Proteção de barramentos de baixa tensão domiciliares e industriais;. Projetos de instalações 
prediais e industriais;. Orçamentação. Composição de custos unitários, parciais e totais: levantamento de 
quantidades;. Planejamento e Cronograma físico-financeiro;. Informática aplicada a Engenharia (Excel, World, 
AutoCAD);. Fiscalização;. Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.);. Controle 
de materiais elétricos;  Controle de execução de obras e serviços;. Documentação da obra: diários e documentos de 
legalização. 

 

ENGENHEIRO – Segurança do Trabalho 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção.  
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Legislação específica; Lei n.º 6514, de 22/12/77;. Normas 

Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n.º 3214, de 08/06/78 e legislações complementares;. Consolidação 
das Leis do Trabalho;. Convenção OIT;. Acidente de trabalho: conceitos, legislação, registro, comunicação, análise e 
estatística;. Prevenção e controle de riscos; Proteção contra incêndios e explosões;. Gerenciamento de riscos; 
Higiene industrial; Ergonomia;. Doenças do trabalho;. Proteção ao meio-ambiente; Controle de resíduos e efluentes 
industriais; Legislação Ambiental;. Sistema de Gestão BS 8800, OHSAS 18001, ISO 14000;. Transporte de produtos 
perigosos; Transferência de Produtos Químicos;. Responsabilidade civil e criminal;. Política de Segurança e Saúde 
no Trabalho: planejamento, implementação e operação. 

 

EDUCADOR SOCIAL 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos:- Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos: Relação Estado e Sociedade Civil. Indivíduo e Sociedade. 

Família na sociedade brasileira atual. Cultura, Identidades culturais. Questões étnicas, racismo. Diferenças culturais e 
discriminação. Globalização, descentralização e participação social. Trabalho e desemprego na Sociedade de 
Classes. Democracia e participação política; Direitos civis, políticos e sociais. Direitos de cidadania no Brasil na 
atualidade. Constituição Federal de 1988. Plano de Defesa de Direitos Humanos. Assistência social como direito. 
Enfrentamento da pobreza. Direitos das crianças e adolescentes. Estatuto da Criança e do Adolescente, e a sua 
importância para a garantia de direitos. Erradicação do trabalho infantil. Políticas públicas de proteção social e a rede 
sócio-assistencial de proteção social. Atendimento a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
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FARMACÊUTICO 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção.  
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Avaliação da área física e condições adequadas de 

armazenamento. Conceitos: Sistema Único de Saúde, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e assistência 
farmacêutica. Controle de estoques de medicamentos e material de consumo. Educação em saúde - noções básicas. 
Farmacologia. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Organização de almoxarifados. Padronização dos itens 
de consumo. Política de medicamentos - legislação para o setor farmacêutico. Sistema de compra. Sistema de 
dispensação de medicamentos e materiais de consumo. Código de Ética Profissional. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do emprego. Conhecimentos em Saúde Pública: Constituição Federal 1988 - Art. 196 
a 200. Lei 8.080/90. Lei 8.142/90 Portaria 373, 27/02/2002 - NOAS 01/2002. Manual Técnico Regulação, Avaliação e 
Auditoria do SUS - Ministério da Saúde 2006, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS. 

 

FISIOTERAPEUTA 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do 

SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de 
doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde 
da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Código de Ética. Terapêuticas médicas, voltadas para funções de recuperação de luxações, 
pós fraturas, prevenção de incapacidades e atendimento a pacientes especiais. Conhecimento das principais 
patologias neurológicas infantis (conceitos das doenças, etimologia, quadro clínico). Conhecimento específico do 
tratamento fisioterápico aplicado às principais doenças: objetivos e planejamento de programas de tratamento, 
conhecimento de adaptações para pacientes especiais em casa, conhecimento do tipo de órteses a serem solicitadas 
quando necessário. Conhecimento do desenvolvimento neuropsicomotor normal de zero a cinco anos de idade. 
Conhecimento de conceitos básicos de promoção de saúde como puericultura e prevenção de doenças. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. Conhecimentos em Saúde Pública: Constituição Federal 
1988 - Art. 196 a 200. Lei 8.080/90. Lei 8.142/90 Portaria 373, 27/02/2002 - NOAS 01/2002. Manual Técnico 
Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS - Ministério da Saúde 2006, Departamento de Regulação, Avaliação e 
Controle de Sistemas, Departamento Nacional de Auditoria do SUS. 

 

FONOAUDIÓLOGO 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Desenvolvimento e aquisição de linguagem. Fisiologia da 

Fonação: processo de aquisição, percepção e produção dos sons da fala. Fisiologia da audição: patologias, exames 
audiológicos, próteses auditivas e implantes cocleares. Intervenção fonoaudiológica nos distúrbios da comunicação. 
trabalho em equipe multi e inter disciplinar. Planejamento e programas preventivos, fonoaudiologia hospitalar. Código 
de ética profissional do fonoaudiólogo. Programas fonoaudiólogos de triagem. Conhecimentos em Saúde Pública: 
Constituição Federal 1988 – Art. 196 a 200. Lei 8.080/90. Lei 8.142/90 Portaria 373, 27/02/2002 – NOAS 01/2002. 
Manual Técnico Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS – Ministério da Saúde 2006, Departamento de Regulação, 
Avaliação e Controle de Sistemas, Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Demais conhecimentos compatíveis 
com as atribuições do cargo 
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JORNALISTA 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Legislação e ética profissional, comunicação empresarial 

(Assessoria de Imprensa); teoria da legislação e ética profissional. Campanhas publicitárias. Elaboração de 
campanhas; propaganda em relações públicas. Relações com a imprensa. Comunicação oral em relações públicas. 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 

 

NUTRICIONISTA 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - Produção de alimentos, aspectos físicos dos serviços de 

alimentação, equipamentos para cozinhas institucionais programas de alimentação para coletividades. Administração 
de Serviços de Alimentação e Nutrição: planejamento, organização, direção e controle. Planejamento de cardápios, 
per capita, fator de correção e fator de cocção. Receituário padrão. Aspectos organolépticos. Logística e suprimentos: 
previsão para compras, estoque, política de compras, custo, recebimento e armazenamento de gêneros alimentícios 
e materiais de limpeza. Controle higiênico-sanitário em Serviços de Alimentação e Nutrição. Educação Alimentar e 
Nutricional. Segurança Alimentar e Nutricional. Políticas e Programas Públicos de Alimentação Escolar. Atividades de 
nutrição em programas integrados de Saúde Pública. Métodos de avaliação do estado nutricional. Diagnóstico, 
avaliação e monitoramento nutricional do aluno. Noções de epidemiologia. Epidemiologia da obesidade. Transição 
Nutricional. Transição Epidemiológica.  Nutrição em Saúde Pública. Vigilância nutricional. Nutrição Materno-Infantil: 
crescimento e desenvolvimento. Nutrição do lactente e da lactante. Dietoterapia. Carências e desvios nutricionais. 
Desnutrição, magreza, obesidade, queimaduras, alergias alimentares, doenças renais, cardiovasculares. Técnica 
dietética: conceitos, objetivos, relevância. Técnicas de pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Alimentos: 
conceito, classificação e composição química. Código de Ética Profissional. Legislação do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. Microbiologia dos Alimentos 

 

PEDAGOGO 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. 
(POCE) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos - O processo de elaboração da proposta pedagógica da 

escola. A atuação do coordenador pedagógico e o trabalho coletivo na escola: a articulação e a integração da equipe 
escolar. O processo de ensino e aprendizagem: a ação pedagógica. A relação escola/comunidade: A avaliação da 
aprendizagem. Legislação. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. Sugestão 
Bibliográfica: Brasil – Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros Curriculares Nacionais, Secretaria de 

Educação Fundamental: 1ª a 4ª séries. Brasília: MEC/SEF, 1997; Coll, César – Psicologia e Currículo, São Paulo: 
Ática, 1997; Coll, César e outros – O construtivismo na sala de aula , São Paulo: Ática, 1997; Hoffman, J. A. – 
Avaliação mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade, Porto Alegre: Mediação, 1995; 
Lerner, Délia – A didática da matemática – reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996; Maia, Eny 
e Akiko Oyafuso: Plano escolar: Caminho para autonomia – São Paulo: Cooperativa Técnico Educacional, 1998; 
Perrenoud, Phillippe – Novas Competências para ensinar – Porto Alegre: Artes Médicas, 2000; Perrenoud, Phillippe – 
Avaliação da excelência à regulação da aprendizagem – Cap. 4 e 9 – Porto Alegre: Artes Médicas, 1999; 
Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – Secretaria de Educação Fundamental – Brasília: 
MEC/SEF, 1998 – 3 volumes; Schön, Donald A. – Educando o profissional reflexivo: novo designer para o ensino e a 
aprendizagem – Porto Alegre: Artes Médicas, 2000 – Weiz, Telma e Sanches, Ana – O diálogo entre o ensino e a 
aprendizagem – São Paulo: Ática, 1999. Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – História 

(POCB) Prova Conhecimentos Básicos: Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de 

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia 
oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; 
Concordância verbal; Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação 
verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. 
Sugestão Bibliográfica:  

 ABAURRE, Maria Luiza; PONTARA, Marcela Nogueira; FADEL, Tatiana. Português: língua e literatura. 2ª 
ed. São Paulo: Moderna, 2003. 

 ALMEIDA, Nilson Teixeira. Gramática da Língua Portuguesa para Concursos e Vestibulares. 2ª Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

 CEREJA, William Roberto & MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: Linguagens. Vol. Único. São Paulo. 
Atual, 2003. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Novíssima Gramática Ilustrada Sacconi - Totalmente Organizada Pelo Novo Acordo 
Ortográfico. São Paulo: Nova Geração Paradid, 2008. 

 SARMENTO, Leila Lauar e TUFANO, Douglas. Português: Literatura, Gramática, Produção de texto. vol. 
único. São Paulo: Moderna, 2004. 

CE - Conhecimentos Gerais da Educação e Legislação: Psicologia do Desenvolvimento. Desenvolvimento e 

Aprendizagem. Educação e Novas Tecnologias. Planejamento e Proposta Pedagógica. Didática. Métodos de Ensino. 
Pedagogia de Projetos. Relação escola/comunidade. Integração/Inclusão. Relações sociais da escola. Teorias da 
aprendizagem. A prática educativa. A função social do Ensino e a concepção sobre processos de Aprendizagem. As 
relações interativas na sala de aula. A avaliação. O papel do professor. Referências essenciais à convivência 
democrática na escola. Temas transversais. Interdisciplinaridade. Currículo e Desenvolvimento Humano. Educandos 
e Educadores: Seus Direitos e o Currículo. Currículo, Conhecimento e Cultura. Diversidade e Currículo. Currículo e 
Avaliação. Gestão Democrática. Orientação Sexual na Escola. Ensino e Aprendizagem na perspectiva da pluralidade 
cultural. Educação Ambiental. Conceitos e Princípios da Educação Inclusiva. Fundamentos sócio-históricos e 
Políticos da Educação. 
Sugestão Bibliográfica:  

 ALARCÃO, Isabel. Professores Reflexivos em uma escola Reflexiva. 6ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 

 AQUINO, Júlio Groppa. Indisciplina: o contraponto das escolas democráticas. São Paulo: Moderna. 2003. 

 CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva - com os pingos nos is. 6ª ed. Porto Alegre: Editora 

Mediação. 2008. 

 COLL, César e outros. O construtivismo na sala de aula. 6ª ed. São Paulo: Ática. 2006. 

 COLL, César; MARTÍN, Elena [et al.]. Aprender conteúdos e desenvolver capacidades. Porto Alegre: 
ArtMed. 2004. 

 CORTELLA, Mário Sérgio. A Escola e o Conhecimento. 12ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 

 DELORS, Jacques. Educação: Um tesouro a descobrir - Relatório para a UNESCO da Comissão 
Internacional sobre Educação para o século XXI. 10ª ed. São Paulo: Cortez. 2006. 

 HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora - Uma prática em construção da pré-escola à universidade. 26ª 
ed. Porto Alegre: Editora Mediação. 2008. 

 LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar. 19ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 

 MANTOAN, Maria Teresa Égler. Inclusão Escolar. O que é? Por quê? Como fazer? 2ª ed. São Paulo: 
Editora Moderna. 2006. 

 MANTOAN, Maria Tereza Égler. Caminhos Pedagógicos da Inclusão. São Paulo: Memnon. 2002. 

 MATUI, Jiron. Construtivismo - Teoria Construtivista sócio-histórica aplicada ao ensino. São Paulo: Moderna. 
1995. 

 PERRENOUD, Philippe. A Prática Reflexiva no ofício de professor: Profissionalização e razão pedagógica. 
Porto Alegre: ArtMed. 2002. 

 PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas lógicas. Porto 
Alegre: ArtMed. 1999. 

 PERRENOUD, Phillippe. A escola de A a Z: 26 maneiras de repensar a educação. Porto Alegre: ArtMed. 
2005. 

 PICONEZ, Stela C. Bertholo. Educação Escolar de Jovens e Adultos. Campinas: Papirus. 2003. 

 RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e Competência. Questões da nossa época Vol. 16. 18ª ed. São Paulo: 
Cortez. 2008. 

 VASCONCELOS, Celso dos Santos. Avaliação da Aprendizagem: Práticas de mudança - por uma práxis 
transformadora. 5ª ed.(revista e ampliada). São Paulo: Libertad, 2003. 

 ZABALA, Antoni. A Prática Educativa: Como Ensinar. Porto Alegre: ArtMed. 1998. 
Legislação:  

 LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/20/12/1996 

 PNE – Plano Nacional de Educação – 10.172 de 2001 

 Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – História 

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

 MEC – Brasília. Parâmetros Curriculares Nacionais, Vol. 1 e Vol. 10 (10.1,10.2,10.3,10.4,10.5) 
CE - Conhecimentos Específicos da Disciplina: O caráter científico da História; O ofício do Historiador; A escrita 

da História; Metodologia de História; História Sociocultural e História Cultural; História do Brasil: Brasil Colônia: a 
colonização no processo de expansão ultramarina; sistema colonial; trabalho escravo e formas de resistência; 
peculiaridade do processo de independência do Brasil. Brasil Império: Primeiro Reinado; Período Regencial; Segundo 
Reinado e política externa; imigração e movimento abolicionista; a crise no império. Brasil República: sociedade e 
cultura na Primeira República; mecanismos políticos da República Velha e do Estado Novo; aspectos econômicos e 
políticos dos governos militares; a redemocratização e o panorama político atual. História Geral: Processo de 
humanização, Paleolítico e Neolítico. Antiguidade Oriental. Antiguidade Clássica: Grécia e Roma. Europa Medieval: 
os Reinos bárbaros; características do Feudalismo; o monopólio cultural da Igreja; as resistências populares; crise da 
Idade Média. Idade Moderna: Mercantilismo e o Antigo Sistema Colonial; Renascimento cultural e Reforma religiosa; 
Absolutismo e as Revoluções Inglesas; Iluminismo; Independência dos EUA; Revolução industrial. Idade 
Contemporânea: Revolução francesa; Napoleão Bonaparte e a reação do Congresso de Viena; Independência da 
América Latina; Revoluções liberais e movimentos sociais do século XIX; a segunda Revolução industrial e o 
Imperialismo; Primeira Guerra Mundial; Revolução Russa; Segunda Guerra Mundial; Guerra Fria; Descolonização da 
Ásia e da África; Conflitos na América Latina e no Oriente Médio. 
Sugestão Bibliográfica: 

 ABREU, Martha e SOIHET, Rachel (Orgs.). Ensino de História: conceitos, temáticas e metodologia. Rio de 
Janeiro: Casa da Palavra, 2003. 

 BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 2002. 

 BUENO, Eduardo. A viagem do descobrimento: a verdadeira história da expedição de Cabral. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 1998. (Coleção Terra Brasílis). 

 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 10º ed. São Paulo Edusp, 2002. 

 CHESNEAUX, Jean. Devemos fazer tábula rasa do passado? Sobre a história e dos historiadores. Trad. 
Marcos A. da Silva. São Paulo: Ática, 1995. 

 HOBSBAWN, Eric. A era das revoluções: Europa - 1789-1848. 12º ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.  

 ____. A era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução Marcos Santarrita. 2ª edição. São 
Paulo: Cia. das Letras, 1995. 

 MICELI, Paulo. O feudalismo. 14ª ed. São Paulo: Atual, 1994. 

 MINISTÉRIO da Educação, Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: história. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. (5ª a 8ª séries). 

 NOVAIS, Fernando (Coord.) História Privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. (volumes I, 

II, III e IV). 

 VICENTINO, Cláudio. História Geral. 8ª ed. São Paulo: Scipione, 1997. 
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ANEXO IV – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DATAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 
Dados do candidato: 
 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

CPF:  NIS/NIT/PIS:  

CARGO/ESPCIALIDADE   

TELEFONE:  CELULAR:  

 
 
 
DECLARAÇÃO 

 
Declaro, sob as penas da Lei, que sou economicamente hipossuficiente e isento do Imposto de Renda, e que 
atendo aos requisitos e condições estabelecidos no Edital nº 002/2014 e da Lei Municipal nº 2.100 de 11 de 
agosto de 2008. Requeiro a concessão de isenção de taxa de inscrição do Concurso Público realizado pelo 
Município de Hortolândia conforme documentação anexa a presente declaração. Comprometo em manter-me 
informado quanto ao deferimento ou não da isenção da inscrição, estando ciente que caso tenha meu pedido de 
isenção indeferido, terei que efetuar o pagamento dentro do prazo limite de vencimento do boleto. 
 
ATENÇÃO: Este Requerimento deverá ser encaminhado via postal por carta registrada (AR) para a empresa 

RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizada na Rua Ytaipu, nº 403 – Bairro Mirandópolis, São 
Paulo/SP, CEP: 04052-010, entre os dias 23 de junho a 25 de junho de 2014. 

 
 
 

Hortolândia, ________ de ___________________________de 2014. 
 
 
 
 

Assinatura do candidato 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 
 

Dados do candidato: 
 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

CARGO/ESPCIALIDADE  

TELEFONE:  CELULAR:  

 

DEFICIÊNCIA DECLARADA: CID 

  

 

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

  

 

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA? SIMNÃO 

 
 SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA) 
 MESA PARA CADEIRANTE 
 LEDOR 
 PROVA COM FONTE AMPLIADA – FONTE TAMANHO: _______ 
 INTERPRETE DE LIBRAS 
 OUTRA. 
 QUAL?________________________________________________________________________________ 
 

 
ATENÇÃO – Esta Declaração deverá ser enviada via postal (Carta Registrada), para a empresa RBO Assessoria 
Pública e Projetos Municipais Ltda., localizada na Rua Itaipu nº 403, Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 
04052-010, até o último dia do período de inscrição, juntamente com o Laudo Médico emitido por especialista na 
área da qual o candidato é portador de deficiência, atestando-se a espécie e o grau/nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
provável causa da deficiência.  
 
 

Hortolândia, ________ de ___________________________de 2014. 
 
 
 
 

Assinatura do candidato 
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ANEXO VI – MODELO DE FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
 
À Comissão Organizadora do Concurso Público 
 
Dados do candidato: 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

CARGO/ESPCIALIDADE  

TELEFONE:  CELULAR:  

 
 Assinale o tipo de recurso: 

X RECURSO 

 CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 

 CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA 

 CONTRA NOTA DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 

 CONTRA NOTA DA PONTUAÇÃO DE TÍTULOS  

 CONTRA A CLASSIFICAÇÃO  

 
 Justificativa do candidato – Razões do Recurso: 
  

  

  

  

  

  

  

 Preencher em letra de forma 
 
 

Hortolândia, ________ de __________________________de 2014. 
 
 

  
 
 

Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 
 
 

 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

CARGO/ESPCIALIDADE  

 
Assinale o tipo de recurso: 

X RECURSO 

 CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 

 CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA 

 CONTRA NOTA DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 

 CONTRA NOTA DA PROVA DE TÍTULOS  

 CONTRA A CLASSIFICAÇÃO  

 
 

Hortolândia, ________ de ___________________________de 2014. 
 

 
 

  

Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO VII - FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULO 
 
 

Dados do candidato: 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

CARGO/ESPCIALIDADE   

TELEFONE:  CELULAR:  

 
Relação de Documentos entregues (Assinalar com um ‘X’): 

 

Doutor em: 

 

 

Mestre em: 

 

-Graduação latu sensu (mínimo de 360 horas) na área a que está 
concorrendo acompanhados do Histórico Escolar. 

Pós-Graduação em: 
 

 

-Graduação latu sensu (mínimo de 360 horas) na área a que está 
concorrendo acompanhados do Histórico Escolar. 

Pós-Graduação em: 
 

 
ATENÇÃO: Somente serão pontuados os documentos constantes da relação acima, conforme Edital. A entrega 
destes documentos é de inteira responsabilidade do candidato, e tem como efeito pontuação extra, que será 
somada a nota da Prova Escrita Objetiva. Os diplomas de Graduação (que são requisitos básicos para os 
cargos) serão exigidos somente no ato da contratação. 
 
 
 

Hortolândia, ______ de ________________________________de 2014. 
 
 
 
 

   

Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 
 
 
 

ATENÇÃO: Este formulário deverá ser enviado via postal - Carta Registrada, para a empresa RBO Assessoria 

Pública e Projetos Municipais Ltda, localizada na Rua Itaipu nº 403, Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 
04052-010, até o último dia do período de inscrição, na via original ou cópia reprográfica simples dos Títulos que 
o candidato venha possuir, assim como seus respectivos históricos escolares.  

 


