
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 

 

O prefeito do Município de Palestina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que são 

conferidas pela legislação em vigor, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas para a 

realização do Concurso Público, para provimento de empregos do quadro permanente de servidores. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais retificações, e sua 

execução caberá à Méritos Gestão e Concursos - ME. 

1.2. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília. 

1.3. O Regime Jurídico dos empregos oferecidos neste Edital será de acordo com a CLT - 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DOS EMPREGOS 

 

2.1. Especificações e Atribuições 

2.1.1. Empregos, número de vagas, requisitos, remuneração e carga horária semanal, constam do 

Anexo I deste Edital. 

2.1.2. Principais atribuições dos empregos constam do Anexo II deste Edital. 

 

3. REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS EMPREGOS 

 

3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital, 

será investido no emprego de acordo com as disposições do item 13 deste Edital, se atendidas às seguintes 

exigências: 

a) Possuir, até a data da nomeação, os requisitos para provimento exigidos para o 

emprego pretendido; 

b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedida 

igualdade nas condições previstas no artigo 12, inciso II, § 1º, da Constituição Federal de 1.988; 

c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da nomeação; 

d) Ser eleitor e estar em dia com suas obrigações eleitorais; 

e) Estar em dia com as obrigações militares (se do sexo masculino); 

f) Não registrar antecedentes criminais; 



 

g) Não ter sofrido no exercício da função pública penalidade por prática de atos 

desabonadores, nem haver sido demitido ou exonerado a bem do serviço público (federal, estadual 

ou municipal) em consequência de processo administrativo disciplinar; 

h) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria 

compulsória, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal; 

i) Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de necessidades especiais 

incompatível com o exercício das funções que competem ao emprego a que concorre; 

j) Ser julgado apto em exame de sanidade física e mental, a emprego do Médico do 

Trabalho; 

3.2. A comprovação de que o candidato(a)s possui os requisitos exigidos dar-se-á com a apresentação 

dos documentos hábeis, por ocasião da convocação. 

3.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 3.1 deste Edital 

impedirá a posse do candidato. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO 

 

4.1. A divulgação do Edital do Concurso Público será da seguinte forma: 

a) O Edital Resumido será publicado na Imprensa Oficial do Município.  

b) O Edital Completo será publicado no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Palestina, no 

endereço eletrônico da empresa Méritos Gestão e Concursos - ME www.meritosgestaoconcursos.com.br 

 

4.2. Os demais atos pertinentes ao certame serão publicados no Quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal de Palestina, no endereço eletrônico da empresa Méritos Gestão e Concursos - ME 

www.meritosgestaoconcursos.com.br 

 

4.3. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais, avisos e comunicados referentes a este Concurso Público que sejam publicados através dos 

meios de divulgação acima citados. 

 

4.4. Não haverá avisos pelos correios dos atos do certame, presumindo-se que os candidatos estão 

cientificados dos atos concernentes ao concurso público nos termos dispostos nos itens 4.1. à 4.4. deste 

Edital. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

  

5.1. Disposições Gerais 



 

 

5.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.  

5.1.2. Antes de efetuar a inscrição e o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar 

conhecimento do disposto neste Edital e certificar-se que preenche todos os requisitos exigidos.  

5.1.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

5.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.  

5.1.5. A inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis. 

5.1.6. Os candidatos poderão concorrer para mais de um emprego, devendo indicá-lo no ato da 

Inscrição, conforme discriminado no Anexo I deste Edital, observando os GRUPOS de empregos em que 

as provas serão realizadas simultaneamente, evitando-se assim, inscrever-se para empregos em que a 

aplicação da prova seja no mesmo período, conforme segue: 

GRUPO DE PROVAS "A" GRUPO DE PROVAS "B" 

Agente de Controle de Vetores Agente Comunitário de Saúde - ESF 

Assistente Social Auxiliar de Recepção 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil  Eletricista 

Cirurgião Dentista Enfermeiro 

Encarregado de Serviços e Cadastro Imobiliário Escriturário 

Farmacêutico Fiscal de Posturas 

Fiscal de Obras Fisioterapeuta 

Médico – Programa ESF  Inspetor de Alunos 

Nutricionista Médico  

Operador de Máquina Agrícola Médico Clínico-Geral  

Operador de Máquinas Médico Especialidade: Cardiologia  

Professor de Educação Básica I – PEBI – 1ª à 4ª série Médico Especialidade: Pediatria  

Professor de Educação Básica II – PEBII - Educação 
Física Motorista 

Professor de Educação Básica II – PEBII - Geografia Professor de Educação Básica II – PEBII - Ciências  

Professor de Educação Básica II – PEBII - 
Letras/Inglês Professor de Educação Básica II – PEBII - História 

Psicólogo (a) Professor de Educação Básica II – PEBII - Letras  

Técnico de Enfermagem Professor de Educação Básica II – PEBII - Matemática 

Tesoureiro Professor de Educação Infantil – PEI – Pré-Escola 

Guarda Noturno Trabalhador braçal (sexo: feminino) 

Merendeira Trabalhador braçal (sexo: masculino) 

Técnico em Radiologia Segurança 

 

5.1.6.1 As provas do "Grupo de Provas A", serão aplicadas em período distinto das provas do 

"Grupo de Provas B", portanto, a Prefeitura de Palestina e a Méritos Gestão e Concursos, não se 

responsabilizarão por inscrições feitas para empregos onde a prova ocorre no mesmo horário, caso o 

candidato tenha feito inscrições para provas do mesmo grupo, deverá optar por um dos empregos. 

5.1.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de alteração de opção referente ao emprego.  



 

5.1.8. Em nenhuma hipótese será aceita transferência de inscrições entre pessoas, alteração de 

locais de realização das provas e alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla 

concorrência para a condição de portador de deficiência.  

5.1.9. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Formulário de Inscrição determinará o 

cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo 

das sanções civis e penais cabíveis.  

 

5.2. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO.  

5.2.1. As inscrições serão realizadas através do endereço eletrônico 

www.meritosgestaoconcursos.com.br, das 09h do dia 15/11/2014 até às 15h do dia 12/12/2014. Os 

interessados deverão preencher formulário eletrônico disponível no site da empresa realizadora do 

Concurso Público, informando todos os dados exigidos no referido formulário, que serão transmitidos à 

Méritos Gestão e Concursos via Internet e imprimir o boleto bancário, que deverá ser pago na rede 

bancária autorizada, lotéricas ou correspondentes bancários. 

5.2.2. Os candidatos que tiverem dificuldades para a realização das inscrições poderão obter auxilio 

através do seguinte endereço de e-mail: meritos@meritosgestaoconcursos.com.br.  

5.2.3. O valor da Taxa de Inscrição a ser pago em moeda corrente para participação neste 

CONCURSO PÚBLICO será descrito no Anexo I.  

5.2.4. Após a emissão do boleto, o candidato deverá efetuar o pagamento impreterivelmente até o 

dia 15 de dezembro de 2014. A impressão do boleto estará disponível somente no prazo previsto no item 

5.2.1. Terminado o prazo de inscrições não haverá disponibilidade para impressão de 2ª via de boleto. 

5.2.5. O não pagamento do boleto na data nele especificada, acarretará o cancelamento da 

inscrição do candidato.  

5.2.6. A Prefeitura Municipal de Palestina e a Méritos Gestão e Concursos não se responsabilizam, 

quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições não recebidas por falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem 

técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios que 

impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto bancário e da 2ª via do boleto bancário. 

5.3. São condições de inscrição. 

5.3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado;  

5.4. O valor da taxa de inscrição não será devolvido ao candidato, salvo nas hipóteses de 

cancelamento ou não realização do Concurso Público.  

5.5. O candidato é o único responsável pelos dados informados por ele no ato da inscrição.  

5.6. Não serão aceitas inscrições via postal, fac-símile, condicional e/ou extemporânea, bem 

como, não serão aceitos pedidos de alteração de empregos, verificando, a qualquer tempo, o 

recebimento da inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, será ela cancelada.  

http://www.meritosgestaoconcursos.com.br/


 

5.7. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde 

que verificadas falsidades de declarações ou documentos.  

5.8. Compete à Comissão Municipal para Execução e Acompanhamento do Concurso Público, o 

indeferimento das inscrições quando ocorrerem irregularidades.  

5.9. Do indeferimento do pedido, caberá recurso dirigido a Comissão Municipal para Execução e 

Acompanhamento do Concurso Público, a ser interposto no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data 

de divulgação do resultado.  

5.10. Interposto o recurso, e não tendo havido decisão, o candidato poderá participar 

condicionalmente das provas que se realizarem.  

5.11. Qualquer dúvida que o candidato tenha, que não esteja esclarecida neste edital, deverá 

ser encaminhada a Méritos Gestão e Concursos, através do seguinte endereço de e-mail: 

meritos@meritosgestaoconcursos.com.br. 

5.12. Os candidatos deverão assinalar, quando da inscrição, ser portadores de deficiência, 

especificando-a, e submeterem-se quando convocados, a exame médico, que concluirá sobre a 

qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência compatível para o exercício 

do emprego.  

 

6. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD 

 

6.1. Disposições Gerais 

6.1.1. Das vagas oferecidas neste Edital e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade 

deste Concurso Público, 5% (cinco por cento) por emprego, serão destinadas as pessoas com deficiência, e 

providas na forma do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.  

6.1.2. As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou 

recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o emprego. 

6.1.3. A PCD, ao se inscrever no Concurso Público, deverá observar a compatibilidade das 

atribuições do emprego ao qual pretende concorrer com a sua deficiência. 

6.1.4. As PCD, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas 

alterações, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 

aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida. 

6.1.5. Para fins de reserva de vagas prevista no item 6.1.1. deste Edital, somente serão consideradas 

como pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem nas situações previstas no art. 4º do Decreto 

Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, conforme as seguintes definições: 

a) Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 



 

monoplegia, monoparesia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação 

ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, 

exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções; 

b) Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (db) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

c) Deficiência Visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 

com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5, no melhor olho, 

com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos 

for igual ou menor que 60º, ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores; 

d) Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recursos da 

comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho;  

e) Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

 

6.2. Procedimentos Especiais para Inscrição 

6.2.1. A PCD, durante o preenchimento do Formulário de Inscrição, além de observar os 

procedimentos descritos no item 5. e seus subitens deste Edital, deverá indicar qual o tipo de deficiência, 

passando assim concorrer às vagas destinadas à PCD; 

6.2.2. O candidato PCD que não preencher os campos específicos do Formulário de Inscrição e não 

cumprir o determinado neste edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência 

e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 

6.2.3. O candidato PCD que desejar concorrer a vagas de ampla concorrência poderá fazê-lo por 

opção e responsabilidade pessoal, informando a referida opção no Formulário de Inscrição, não podendo, a 

partir de então, concorrer às vagas reservadas para PCD, conforme disposição legal. 

6.2.4. O candidato deverá apresentar até o último dia de inscrição o Laudo Médico, original ou cópia 

autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de Notas), expedido no prazo máximo de 90 

(noventa) dias antes do término das inscrições, o qual deverá atestar a espécie e o grau ou nível de 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - 

CID, bem como a provável causa da deficiência, da seguinte forma: 

I) pessoalmente, através de terceiros ou via SEDEX para: Prefeitura Municipal de Palestina, Rua 

Irmãos Brandini nº 503, Centro  –  Palestina-SP, das 8h às 11h e das 13h às 17h. 

II) o Laudo deverá ser enviado/entregue em envelope identificado (lado exterior) com: 

 nome do candidato;  

 número de inscrição; 

 concurso em que está inscrito;  



 

 emprego para o qual está inscrito. 

6.2.4.1. O Laudo Médico mencionado terá validade somente para este Concurso Público e não será 

devolvido, ficando a sua guarda sob a responsabilidade da Méritos Gestão e Concursos. 

6.2.4.2. Os candidatos PCD poderão ser submetidos à perícia médica, com vistas a verificar 

existências e a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do emprego, de acordo com o 

Decreto Federal nº 3298/1999 e suas alterações, para fins de confirmação da inscrição a ser realizada por 

Equipe Multiprofissional designada pela Méritos Gestão e Concursos, em período estabelecido. 

6.2.4.3 As PCD participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais 

candidatos no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação das provas. 

6.2.4.4 Concluindo a Equipe Multiprofissional pela inexistência da deficiência, o candidato 

concorrerá juntamente com os demais candidatos. 

6.2.4.5. Em caso de não ser realizada perícia médica no ato da inscrição, fica reservado Prefeitura 

Municipal de Palestina o direito de ser realizada antes da posse do candidato, nos termos previstos na 

cláusula 6.4.2. e comprovada a inexistência ou incompatibilidade da deficiência com o exercício das 

atribuições do emprego, o candidato será eliminado. 

6.2.4.6. Não ocorrendo à aprovação de candidatos PCD em número suficiente para preencher as 

vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados no respectivo Concurso 

Público, nos termos da legislação vigente, respeitada a ordem de classificação. 

 

6.3. Solicitação de Condições Especiais para Realização das Provas 

6.3.1. O candidato PCD poderá requerer a condição especial para a realização das provas, indicando 

a condição de que necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º do 

Decreto Federal nº. 3.298/1999 e suas alterações. 

6.3.2. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato PCD, assim 

considerada aquela que possibilita a prestação do exame respectivo, será condicionada à solicitação do 

candidato e à legislação específica. 

6.3.3. O candidato PCD deverá apresentar até o último dia de inscrição, a Solicitação para 

Condições Especiais para a realização da prova (Anexo VIII), acompanhada do Laudo Médico, para: 

Prefeitura Municipal de Palestina, Rua Siqueira Campos, 1.380 - Centro - Palestina-SP, das 8h às 11h e 

das 13h às 17h. 

6.3.4. Os candidatos deverão observar o período para solicitação das condições especiais para 

realização das provas, nos termos no item 6.3.3. deste Edital, sob pena de não terem concedidas às 

condições solicitadas, seja qual for o motivo alegado. 

6.3.5. Na falta do Laudo Médico ou não contendo este as informações indicadas no item 6. e seus 

subitens ou for entregue fora do prazo, o candidato perderá o direito de concorrer às vagas destinadas neste 



 

Edital, aos candidatos portadores de deficiência, mesmo que declarada tal condição no Formulário de 

Inscrição, bem como não terá atendida a condição especial para realização das provas. 

6.3.6. O candidato PCD que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá 

entregar parecer emitido por especialista da área de sua deficiência justificando a necessidade de tempo 

adicional, nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, juntamente 

com a Solicitação para Condições Especiais para a realização da prova (Anexo VIII). 

6.3.7. Aos deficientes visuais (cegos), que solicitarem prova especial em Braile, serão oferecidas 

provas nesse sistema. 

6.3.8. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas 

provas com tamanho de letra correspondente a corpo 22. 

6.3.9. O deferimento dos pedidos de condições especiais para realização das provas fica 

condicionado à indicação constante no Laudo Médico de que trata o item 6.2.4. deste Edital. 

 

6.4. A Méritos publicará conforme subitem 4.2., a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições 

como PCD e/ou pedido de condições especiais indeferidos, de acordo com o Laudo Médico e parecer da 

Equipe Multiprofissional quando for o caso. 

6.4.1. O candidato disporá de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia subseqüente da data de 

publicação da relação citada no item 6.4., para contestar o indeferimento por meio de recurso. 

6.4.2. O recurso direcionado à Méritos deverá ser entregue, diretamente pelo candidato ou por 

terceiro, com indicação precisa do objeto em que o candidato se julgar prejudicado, no prazo determinado 

no item 6.4.1., Prefeitura Municipal de Palestina, Rua Siqueira Campos, 1380 - Centro Palestina-SP, das 

10h às 12h e das 14h às 16h. 

6.4.3. Os Recursos deverão ser entregues digitados, em 02 (duas) vias (original e cópia) em envelope 

fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados: 

a) Concurso Público da Prefeitura Municipal de Palestina - Edital nº. 001/2014; 

b) Referência: INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO; 

c) Nome completo e número de inscrição do candidato; 

d) Emprego para o qual o candidato está concorrendo. 

6.4.4. Não serão considerados os recursos encaminhados via fax, telegrama, internet ou qualquer 

outra forma que não esteja prevista neste edital, assim como aqueles apresentados fora do prazo 

determinado no item 6.4.1. deste Edital. 

6.4.5. Não serão aceitos pedidos de revisão após o prazo determinado no item 6.4.1. deste Edital. 

 

7. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 

 

7.1. O Concurso Público será composto de: 



 

 

a) PROVA OBJETIVA, de caráter classificatório e eliminatório, para os candidatos a todos os 

empregos, sendo desclassificado o candidato que em qualquer das provas tiver pontuação zero.  

b) PROVA PRÁTICA, de caráter classificatório e eliminatório, para os candidatos classificados aos 

cargos de Eletricista, Merendeira, Motorista, Operador de Máquinas, Operador de Máquina Agrícola, 

Técnico em Radiologia, Trabalhador Braçal - Feminino e Trabalhador Braçal - Masculino. 

 

8. DAS PROVAS  

 

8.1. DA PROVA OBJETIVA – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA  

 

8.1.1. A realização da Prova Escrita está prevista para o dia 18 de janeiro de 2014, em horário e 

local a ser divulgado após a Homologação das Inscrições, por meio do Edital de Covocação para Provas 

Objetivas. 

8.1.1.1. As Provas objetivas para todos os empregos constantes do anexo I, tem caráter eliminatório 

e classificatório sendo composta de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) 

opções de resposta, das quais apenas uma preenche corretamente os requisitos da questão. 

 

8.1.2. As provas serão realizadas no Município de Palestina, caso haja qualquer impedimento para 

realização das provas na data especificada, será publicada retificação nos meios previstos no item 4.2. 

 

8.1.3. As provas objetivas de múltipla escolha terão duração máxima de 03 (três) horas, para todos 

os empregos. 

 

8.1.4. O presente Edital tem o conteúdo programático especificado em seu Anexo IV. 

 

8.1.5. A prova objetiva de múltipla escolha será atribuída um valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

O candidato deverá obter o mínimo de 50 (cinquenta) pontos para ser considerado classificado. 

 

8.1.6. O nível de complexidade e exigência quanto ao conteúdo das provas variará de acordo com o 

grau de escolaridade exigido para preenchimento do emprego ao qual o candidato estiver concorrendo. 

 

8.1.7. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente e, quando convocado pessoalmente 

para a assunção do respectivo emprego serão submetidos à avaliação médica, que tem caráter eliminatório.  

8.1.8. Na hipótese de anulação de questões da prova, serão pontuadas para os candidatos que não 

estiverem com a pontuação correta em determinada questão.  



 

8.1.9. Não serão contados os pontos: 

A – Das questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, 

ainda que legíveis; 

B – Das questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de 

respostas; 

C – Das questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas; 

D – Da prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou 

nas instruções da prova. 

 

8.1.10. Para a realização da prova, respondida em cartão de respostas, os candidatos deverão dispor 

de caneta esferográfica de escrita preta ou azul (escrita normal). 

 

8.1.11. Os candidatos somente poderão se retirar do local da prova depois de transcorrido o tempo 

mínimo de 1h (uma hora) de seu início. 

8.1.12. Para realização das provas, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta, lápis e borracha; 

 

8.1.13. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente 

poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente. 

 

8.1.14. Não haverá segunda chamada para a Prova Objetiva. O não comparecimento na Prova 

Objetiva, qualquer que seja a alegação, acarretará a eliminação automática do candidato do certame. 

 

8.1.15. É vedado ao candidato prestar a prova objetiva fora do local, data e horário, divulgados pela 

organização do Concurso Público, e nem haverá segunda chamada para prova. 

 

8.1.16. Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que, durante a realização da 

prova: 

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 

b) for surpreendido dando ou recebendo auxilio na resolução da prova; 

c) utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta; 

d) utilizar-se ou deixar ligados quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento 

ou a comunicação de dados e informações; 

e) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as 

autoridades presentes ou candidatos; 

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 



 

g) ausentar-se da sala, durante a prova, portando o Cartão de Respostas, 

h) descumprir as instruções contidas no formulário intitulado Instruções para Realização da Prova; 

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 

8.1.17. Não será permitido, durante o período de prova, o porte de arma, não podendo o candidato 

adentrar ao recinto da realização das provas portando arma de fogo ou outra. 

 

8.1.18. Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar: 

A – Comprovante de Inscrição; 

B – Documento de identidade original com foto (Entende-se por documento de identidade original: 

Carteiras e/ou cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças 

Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para 

Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei 

Federal valem como documento de identidade (OAB, CRM, CREA, CRC, etc.); Certificado de Reservista; 

Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação na forma 

da Lei nº 9.503/1997. 

 

8.1.19. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 30 

(trinta) minutos em relação ao início da mesma. Não será admitido ingresso de candidatos no local de 

realização das provas após o horário fixado para o seu início. 

 

8.1.20. Os portões dos locais de realização das provas serão trancados no horário fixado para o 

seu início, em hipótese alguma será permitida a entrada após este horário. 

 

8.1.21. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o Cartão de Respostas, 

que será o único documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão de Respostas é de inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas 

contidas na capa do Caderno de Questões. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do 

candidato. 

8.1.22. Após receber o Caderno de Questões, o candidato deverá verificar: 

a) se o Caderno é referente ao emprego pleiteado; 

b) se está com os dados impressos de forma legível; 

c) se está com o total de questões estipulado neste Edital; 

d) se o Caderno de Questões é o referente ao emprego ao qual o candidato está inscrito. 



 

8.1.22.1. O candidato deverá notificar o Fiscal de Sala para que ele tome as devidas providências, 

caso o Caderno de Questões esteja em desacordo com disposto neste Edital ou com o disposto na Capa do 

Caderno de Questões. 

8.1.22.2. É de total responsabilidade do candidato verificar se o Caderno de Questões é referente ao 

emprego ao qual está inscrito, devendo comunicar imediatamente ao Fiscal de Sala requerendo a 

substituição no caso de erro. 

8.1.22.3. O candidato não poderá reclamar qualquer das irregularidades de que trata o item 

8.1.22., após transcorrido o tempo de realização da prova. 

 

8.1.23. Ao terminar a Prova, o fiscal da sala irá colher a assinatura do candidato na Lista de 

Confirmação de Dados, para confirmação de que tanto o Cartão de Respostas, quanto o Caderno de 

Questões do candidato estão em acordo com o disposto neste Edital. 

8.1.23.1. Ao assinar a Lista de Confirmação de Dados o candidato fica ciente de que não poderá, 

posteriormente, postular sobre dados incorretos impressos no Cartão de Respostas e/ou Caderno de 

Questões. 

 

8.1.24. O candidato, ao encerrar a prova, entregará ao fiscal de sala o cartão resposta e o caderno 

de prova. 

 

8.1.25.  Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões depois de transcorrido o tempo 

mínimo de 1h30 (uma hora e trinta minutos) do início da prova. 

8.1.25.1. O candidato que optar por não levar consigo o Caderno de Questões não poderá requerê-lo 

posteriormente.  

 

8.1.26.  O caderno de questões é de propriedade intelectual da Méritos Gestão e Concursos e seus 

diretos autorais são reservados. É expressamente vedada a reprodução, comercialização, publicação ou 

distribuição, da totalidade ou de parte das informações do caderno de questões. 

 

8.2. DA PROVA PRÁTICA – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

8.2.1. Para a prova prática serão convocados os primeiros habilitados, conforme discriminado 

abaixo e classificados na prova objetiva, ou seja, aqueles que atingiram 50 (cinquenta) pontos ou mais, 

atingido o limite, e havendo empate nesta última colocação todos os candidatos nestas condições serão 

convocados. Serão submetidos à Prova Prática os candidatos classificados, até o limite especificado, 

para os cargos de:  

a) Eletricista, os 20 (vinte) primeiros candidatos;     

b) Jardineiro, os 20 (vinte) primeiros candidatos;   



 

c) Merendeira, os 30 (trinta) primeiros candidatos;        

d) Motorista, os 30 (trinta) primeiros candidatos;      

e) Operador de Máquina Agrícola, os 15 (quinze) primeiros candidatos;   

f) Operador de Máquinas, os 15 (quinze) primeiros candidatos;     

g) Técnico em Radiologia; 

h) Trabalhador Braçal - Feminino, os 30 (trinta) primeiros candidatos;           

i) Trabalhador Braçal - Masculino, os 30 (trinta) primeiros candidatos.              

       

8.2.2. As provas práticas serão realizadas no município de Palestina, em data e horários a serem 

agendados após a divulgação da Lista de Classificação nos meios previstos neste Edital. 

8.2.3. A prova prática será valorada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

8.2.4. A Média Final será feita pela somatória das notas nas Provas Objetivas e Práticas. 

8.2.5. O Detalhamento das Provas Práticas está descrito no Anexo V deste Edital. 

 

8.3. DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA  

8.3.1. Serão submetidos ao Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, os candidatos 

classificados para ao cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Lei Federal 11.350/2006, inciso II do 

Art. 6º.  

8.3.2. Os candidatos classificados serão chamados na ordem de classificação final, a participar de 

um curso oferecido pela Secretaria de Saúde, sem ônus para o candidato, no qual deverão ter a freqüência 

mínima de 70 (setenta) por cento.  

8.3.3. Os candidatos convocados que não realizarem sua matrícula no curso, no prazo estabelecido 

no Edital de Convocação, ou que não tiverem a freqüência mínima exigida, serão automaticamente 

eliminados do certame.  

8.3.4. Não haverá nova convocação, turmas fora da data ou horário estabelecido pela Prefeitura 

Municipal ou reposição de aulas. 

 

9. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE PARA TODAS AS FASES. 

 

9.1. A classificação final dos candidatos, em ordem decrescente de nota final, será feita de acordo 

com a pontuação obtida. 

 

9.2. Havendo empate na totalização dos pontos, o candidato terá preferência nos seguintes termos: 

9.2.1. O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no 

parágrafo único do art. 27 da Lei Federal n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, na data 

do término das inscrições;  



 

9.2.2. Aplicado o disposto no item 9.2.1. e persistindo o empate, o desempate beneficiará o 

candidato que, na ordem a seguir, tenha obtido, sucessivamente: 

a) o maior número de pontos na prova de Conhecimento Específico. 

b) o maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa. 

9.2.3. Aplicado o disposto no item anterior e persistindo o empate, será dada preferência, para 

efeito de classificação, ao candidato de maior idade, assim considerando “dia, mês e ano do nascimento”, e 

desconsiderando “hora de nascimento”; 

9.2.4. Ainda assim, persistindo o empate com aplicação do item 9.2.3., será dada preferência ao 

candidato que possuir maior número de dependentes (cônjuge e filhos); 

9.2.5. Persistindo o empate com aplicação do item 9.2.4., será dada preferência ao processado que 

estiver desempregado ou há mais tempo em tal situação; 

9.2.6. Não sendo possível a aplicação do dispositivo 9.2.5., ou ainda persistindo o empate, será 

efetuado sorteio para definição de ordem de classificação. 

9.2.7. A relação com o resultado dos candidatos classificados será disponibilizada conforme subitem 

4.2. 

9.2.8. O candidato PCD irá figurar na lista de classificação correspondente às vagas de ampla 

concorrência, porém seu nome será publicado com a indicação de pessoa com deficiência. 

9.2.9. O Resultado Final deste Concurso Público contendo as relações discriminadas nos itens 9.2.7. 

e 9.2.8. será disponibilizado conforme o item 4. 

 

10. DOS RECURSOS 

 

10.1. Caberá interposição de recurso fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados 

do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto do recurso, nas seguintes situações: 

a) de qualquer questão da prova objetiva, a contar da publicação do gabarito;  

b) contra a totalização dos pontos obtidos na prova Objetiva, desde que se refira a erro de 

cálculo das notas. Não serão aceitos recursos referentes à alínea anterior; 

c) do indeferimento contra erros ou omissões na atribuição de notas ou na classificação, a contar 

da data da divulgação do resultado final das provas. Não serão aceitos recursos referentes à alínea 

anterior; 

d) da Classificação final desde que seja comprovado erro material, a contar da data da 

divulgação do resultado. Não serão aceitos recursos referentes à alínea anterior. 

10.1.1. Os prazos e as datas para interposições de recurso encontram-se estabelecidos no 

Cronograma e devem ser rigorosamente observados e cumpridos.  

10.1.2. Não serão aceitos recursos fora do prazo previsto. 

 



 

10.2. Os prazos exigidos neste Edital só iniciarão e terminarão em dias úteis, e serão contados da 

seguinte forma: incluir-se-á o dia de início e o dia do final. 

 

10.3. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 

 

10.4. Os recursos mencionados no item 10.1. deste Edital, direcionados à Prefeitura Municipal de 

Palestina deverão ser entregues, diretamente pelo candidato ou por terceiro, com indicação precisa do 

objeto em que o candidato se julgar prejudicado, no prazo determinado no item 10.1., Na Prefeitura 

Municipal de Palestina, sito à Siqueira Campos, 503 - Centro Palestina-SP, das 8h às 11h e das 13h às 

17h. 

 

10.5. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, Internet, via Correios 

ou qualquer outra forma que não esteja prevista neste edital, assim como aqueles apresentados fora do 

prazo determinado no item 10.1. deste Edital. 

 

10.6. Os Recursos deverão ser entregues digitados, em 02 (duas) vias (original e cópia) em envelope 

fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados: 

a) Concurso Público da Prefeitura Municipal de Palestina – Edital nº. 01/2014; 

b) Nome completo e número de inscrição do candidato; 

c) Emprego para o qual o candidato está concorrendo. 

 

10.7. O recurso deverá obedecer às seguintes determinações: 

a) ser digitado e entregue em 02 (duas) vias, original e cópia (para protocolo);  

b) ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescida de indicação da bibliografia 

pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos; 

c) ser apresentado de forma independente para cada questão, ou seja, cada questão recorrida 

deverá ser apresentada em folha separada conforme modelo do Anexo VII. 

 

10.8. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento mencionado no item 10.1. 

deste Edital, devidamente fundamentado. 

 

10.9. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer 

outros instrumentos similares, cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 10.1. 

 

10.10. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será disponibilizada conforme 

subitem 4.2. 



 

 

10.11. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a 

todos os candidatos presentes na prova, independente de interposição de recurso. 

 

10.12. Alterado o gabarito oficial, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão 

corrigidas de acordo com o novo gabarito. 

 

10.13. Na ocorrência dos dispostos nos itens 10.11. e 10.12. deste Edital, poderá haver alteração da 

classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer a 

desclassificação.  

11. HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. O Resultado Final do concurso será homologado pela Prefeitura Municipal de Palestina  

11.2. O ato de homologação do resultado final deste Concurso Público será publicado na Imprensa 

Oficial do Município, por afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e endereço eletrônico da 

Prefeitura www.palestina.sp.gov.br,  e no endereço eletrônico da Méritos Gestão e Concursos - 

www.meritosgestaoconcursos.com.br. 

 

12. NOMEAÇÃO 

 

12.1. Concluído este Concurso Público e homologado o resultado final, a concretização do ato de 

nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertado neste Edital obedecerá à estrita 

ordem de classificação, ao prazo de validade deste Concurso Público e, eventual prorrogação segundo a 

oportunidade e conveniência da Prefeitura Municipal e, cumprimento das disposições legais pertinentes. 

 

12.2. A nomeação dos candidatos portadores de deficiência aprovados e classificados neste Concurso 

Público observará, para cada emprego, a proporcionalidade e a alternância com os candidatos de ampla 

concorrência. 

 

12.3. Em qualquer hipótese, a classificação neste concurso público não implica na obrigatoriedade 

de nomeação e eventual e respectiva posse, por parte da Prefeitura Municipal de Palestina, cujas 

convocações obedecerão aos critérios de conveniências e oportunidades a vista do interesse público. 

 

13. POSSE 

 

http://www.saojoaoddpontes.sp.gov.br/


 

13.1. O candidato eventualmente nomeado deverá tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data da publicação do ato de sua nomeação. 

 

13.2. O Candidato que não tomar posse dentro do prazo mencionado no item 13.1. deste Edital terá 

seu ato de nomeação tornado sem efeito. 

 

13.3. Para tomar posse no emprego em que foi nomeado, o candidato deverá atender aos requisitos 

de investidura dispostos no item 3 deste Edital e apresentar obrigatoriamente, os originais e as respectivas 

fotocópias simples dos seguintes documentos: 

 

a) Uma foto 3x4 recente; 

b) Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia; 

c) Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição, ou certidão de regularidade emitida 

pelo respectivo cartório eleitoral; 

d) Cadastro nacional de pessoa física – CPF. 

e) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino; 

f) Comprovante de conclusão da habilitação exigida para o emprego, de acordo com o Anexo I deste 

Edital, devidamente reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais e municipais de ensino; 

g) Comprovante de registro em órgão de classe, bem como Certidão de estar quites com a respectiva 

entidade, quando se tratar de profissão regulamentada;  

h) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; 

i) Certidão de casamento, quando for o caso; 

j) Certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso; 

k) Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, ou 

certidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento que legalmente comprove a 

condição de dependência; 

l) Atestado de que não possui registro de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria de 

Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos, assim como certidão negativa dos 

cartórios criminais nas mesmas condições; 

m) Declaração de bens ou valores que integram o patrimônio até a data da posse, devidamente 

instruída, ou a última declaração de imposto de renda conforme Lei Federal n.º: 8.730/93; 

n) Declaração, informando se exerce ou não outro emprego ou função pública no âmbito federal, 

estadual ou municipal; 

o) Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de previdência 

social; 



 

p) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público 

ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal. 

 

13.4. Estará impedido de tomar posse o candidato que deixar de apresentar qualquer um dos 

documentos especificados no item 13.3. deste Edital, bem como deixar de comprovar qualquer um dos 

requisitos para investidura no emprego estabelecido no item 3. deste Edital. 

 

14. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 

 

14.1. A validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de homologação do 

resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de 

Palestina. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento nomeada pela Portaria nº 053/2014, 

acompanhará e supervisionará todo o Concurso Público, e terá a responsabilidade de julgar os casos omissos 

ou duvidosos, ouvido a Méritos Gestão e Concursos. 

 

15.2. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e irrenunciável das normas para este 

Concurso Público contidas nos comunicados, neste Edital, em editais complementares, avisos e comunicados 

a serem publicados. 

 

15.3. A Prefeitura Municipal de Palestina e a Méritos Gestão e Concursos - ME não assumem 

qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e/ou alimentação dos candidatos, ou despesas 

afins, quando da realização das etapas deste certame. 

 

15.4. O candidato que fizer declaração falsa ou inexata ao se inscrever, ou que não possa satisfazer 

todas as condições enumeradas neste Edital, terá a qualquer tempo, cancelada sua inscrição e serão 

anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que tenha sido aprovado nas provas e exames ou nomeado. 

 

15.5. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 

enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação para 

as provas correspondentes. Nesses casos, a alteração será mencionada em edital complementar, retificação, 

aviso ou errata a ser publicada conforme subitem 4.2. 

 



 

15.6. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação ao 

candidato, valendo, para esse fim, a publicação oficial. 

 

15.7. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a 

notas de candidatos, valendo para quaisquer finalidades as respectivas publicações oficiais. 

 

15.8. Os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os 

candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de recursos e/ou de 

documentos após as datas estabelecidas. 

 

15.9. É de responsabilidade do candidato, após a homologação e durante o prazo de validade deste 

Concurso Público, manter seu endereço atualizado junto à Prefeitura Municipal de Palestina, por meio de 

correspondência registrada endereçada à Prefeitura Municipal de Palestina - Concurso Público Edital 

01/2014, Rua Siqueira Campos, 1.380 - Centro - CEP 15470-000, das 8h00m às 11h00 ou das 13h às 17h00; 

assumindo a responsabilidade eventual do não recebimento de qualquer correspondência a ele encaminhada 

pela Prefeitura Municipal de Palestina, decorrente de insuficiência, equívoco ou alteração dos dados 

constantes da inscrição. 

 

15.10. A Prefeitura Municipal de Palestina e a Méritos Gestão e Concursos - ME, não se 

responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outros materiais impressos ou digitais referentes 

às matérias deste Concurso Público ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto 

neste Edital. 

 

15.11. A comprovação da tempestividade dos recursos e documentações será feita por protocolo de 

recebimento, junto ao setor de pessoal da Prefeitura atestando exclusivamente a entrega. 

 

15.12. Não serão considerados os recursos intempestivos ou interpostos em desacordo com este 

Edital. 

 

15.13. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, atos, 

avisos e convocações, relativos a este Concurso Público, que vierem a ser publicados pela Prefeitura 

Municipal de Palestina, publicada conforme subitem 4.2. 

 

15.14. O candidato convocado para o exercício de sua atividade fica obrigado a participar de todos 

os cursos e treinamentos oferecidos pela Prefeitura ou por ela indicados. 

 



 

 

16. Anexos que compõem o Edital: 

 

a) Anexo I – Empregos, Número de Vagas, Referência, Remuneração, Carga Horária, Requisitos; 

b) Anexo II – Principais Atribuições dos Empregos; 

c) Anexo III – Detalhamento das Provas Objetivas; 

d) Anexo IV – Conteúdos Programáticos; 

e) Anexo V – Detalhamento das Provas Práticas; 

f) Anexo VI- Etapas do Concurso; 

g) Anexo VII- Modelo de Formulário para Recurso; 

h) Anexo VIII- Solicitação de Condições Especiais para a realização das provas. 

 

 

 
 
 

Palestina - SP, 15 de novembro de 2014. 
 

_________________________________ 
Fernando Luiz Semedo 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2014 – ANEXO I 

 

QUADRO DE EMPREGOS  
 

EMPREGO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
VAGAS REFERÊNCIA/SALÁRIO 

ESCOLARIDADE E PRÉ-
REQUISITOS 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

Agente Comunitário de Saúde -   
Reg. Urbana - ESF Theófilo Antonio 
Garcia - COHAB. 

40 01+CR 01 (R$ 921,17) 

Residir na área de 
comunidade em que atuar 
desde a data da publicação 
do edital do processo 
seletivo público e haver 
concluído o ensino 
fundamental. 

R$ 29,75 

Agente Comunitário de Saúde - ESF 
Distrito de Duplo Céu  - ESF UBS 
Duplo Céu. 

40 01+CR 01 (R$ 921,17) 

Residir na área de 
comunidade em que atuar 
desde a data da publicação 
do edital do processo 
seletivo público e haver 
concluído o ensino 
fundamental. 

R$ 29,75 

Agente de Controle de Vetores 44 01+CR 06 (R$ 772,07) 
Ensino Fundamental 
Completo 

R$ 29,75 

Assistente Social 20 01+CR 22 (R$ 1.630,90) 

Ensino Superior com 
formação específica e 
registro no Conselho Regional 
de Assistência Social 

R$ 46,75 

Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil 

40 06+CR 07 (R$ 791,87) 

Ensino Fundamental 
Incompleto e Experiência no 
trabalho com crianças de 0 a 
6 anos. 

R$ 29,75 

Auxiliar de Recepção 40 01+CR 09 (R$ 893,78) 

Ensino Fundamental 
Completo e formação básica 
em informática, Windows 
Office, e digitação – todos a 
nível usuário. 

R$ 29,75 

Cirurgião Dentista 20 02+CR 33 (R$ 2.882,54) 
Ensino Superior Completo e 
registro no Conselho Regional 
de Odontologia. 

R$ 46,75 

Eletricista 44 01+CR 25 (R$ 1.930,34) 
Ensino Fundamental 
Completo com curso de 
formação técnica na área. 

R$ 38,25 

Encarregado de Serviços e Cadastro 
Imobiliário 

40 CR 22 (R$ 1.630,90) 

Ensino Médio Completo e 
formação básica em 
informática, Windows Office, 
e digitação – todos a nível 
usuário. 

R$ 38,25 

Enfermeiro 40 01+CR 25 (R$ 1.930,34) 
Ensino Superior Completo e 
registro no Conselho Regional 
de Enfermagem. 

R$ 46,75 

Escriturário 40 01+CR 22 (R$ 1.630,90) 

Ensino Médio Completo e 
formação básica em 
informática, Windows Office, 
e digitação – todos a nível 
usuário. 

R$ 38,25 

Farmacêutico 40 01+CR 22 (R$ 1.630,90) 
Ensino Superior Completo e 
registro no Conselho Regional 
de Farmácia 

R$ 46,75 

Fiscal de Obras 40 01+CR 20 (R$ 1.523,98) 

Ensino Médio Completo e 
formação básica em 
informática, Windows Office, 
e digitação – todos a nível 
usuário 

R$ 38,25 

Fiscal de Posturas 40 01+CR 20 (R$ 1.523,98) 

Ensino Médio Completo e 
formação básica em 
informática, Windows Office, 
e digitação – todos a nível 
usuário 

R$ 38,25 

Fisioterapeuta 20 01+CR 22 (R$ 1.630,90) 
Ensino Superior Completo e 
registro no Conselho Regional 
de Fisioterapia 

R$ 46,75 



 

Guarda Noturno 44 01+CR 06 (R$772,07) 
Ensino Fundamental 
Completo 

R$ 29,75 

Inspetor de Alunos 40 01+CR 09 (R$ 893,78) 
Ensino Fundamental 
Completo. 

R$ 29,75 

Médico 20 04+CR 35 (R$ 4.245,39) 
Ensino Superior Completo e 
registro no Conselho Regional 
de Medicina 

R$ 46,75 

Médico – Programa ESF 40 02+CR 01 (R$ 7.671,33) 
Ensino Superior Completo e 
registro no órgão de classe. 

R$ 46,75 

Médico Clínico-Geral 20 01+CR 35 (R$ 4.245,39) 
Ensino Superior Completo e 
registro no Conselho Regional 
de Medicina. 

R$ 46,75 

Médico Especialidade: Cardiologia 20 01+CR 35 (R$ 4.245,39) 

Ensino Superior Completo e 
registro no Conselho Regional 
de Medicina – com 
especialidade em 
Cardiologia. 

R$ 46,75 

Médico Especialidade: Pediatria 20 01+CR 35 (R$ 4.245,39) 

Ensino Superior Completo e 
registro no Conselho Regional 
de Medicina – com 
especialidade em Pediatria. 

R$ 46,75 

Merendeira 44 01+CR 06 (R$772,07) 
Ensino Fundamental 
Completo 

R$ 29,75 

Motorista 44 02+CR 16 (R$ 1.257,63) 

Ensino Fundamental 
Incompleto e possuir carteira 
de habilitação da categoria 
“D”. 

R$ 29,75 

Nutricionista 20 01+CR 20 (R$ 1.523,98) 
Ensino Superior Completo e 
registro no Conselho Regional 
de Nutrição 

R$ 46,75 

Operador de Máquina Agrícola 44 CR 19 (R$ 1.425,84) 

Ensino Fundamental 
Incompleto e possuir carteira 
de habilitação da categoria 
“D”. 

R$ 29,75 

Operador de Máquinas 44 CR 19 (R$ 1.425,84) 

Ensino Fundamental 
Incompleto e possuir carteira 
de habilitação da categoria 
“D”. 

R$ 29,75 

Professor de Educação Básica I – 
PEBI – 1ª à 4ª série 

30 03+CR Nível I (R$ 10,97) 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia 

R$ 46,75 

Professor de Educação Básica II – 
PEBII - Ciências 

30 CR Nível I (R$ 10,97) 
Licenciatura Plena em 
Ciências 

R$ 46,75 

Professor de Educação Básica II – 
PEBII - Educação Física 

30 CR Nível I (R$ 10,97) 
Licenciatura Plena em 
Educação Física 

R$ 46,75 

Professor de Educação Básica II – 
PEBII - Geografia 

30 02+CR Nível I (R$ 10,97) 
Licenciatura Plena em 
Geografia 

R$ 46,75 

Professor de Educação Básica II – 
PEBII - História 

30 01+CR Nível I (R$ 10,97) 
Licenciatura Plena em 
História 

R$ 46,75 

Professor de Educação Básica II – 
PEBII - Letras 

30 03+CR Nível I (R$ 10,97) Licenciatura Plena em Letras R$ 46,75 

Professor de Educação Básica II – 
PEBII - Letras/Inglês 

30 CR Nível I (R$ 10,97) 
Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês 

R$ 46,75 

Professor de Educação Básica II – 
PEBII - Matemática 

30 CR Nível I (R$ 10,97) 
Licenciatura Plena em 
Matemática 

R$ 46,75 

Professor de Educação Infantil – PEI 
– Pré-Escola 

25 03+CR Nível I (R$ 10,97) 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia 

R$ 46,75 

Psicólogo (a) 20 01+CR 25 (R$ 1.930,34) 
Ensino Superior Completo e 
Registro no Conselho 
Regional de Psicologia 

R$ 46,75 

Segurança 40 01+CR 09 (R$ 893,78) 
Ensino Fundamental 
Completo 

R$ 29,75 

Técnico de Enfermagem 40 01+CR 12 (R$ 1.034,65) 

Curso Técnico de 
Enfermagem e registro no 
Conselho Regional de 
Enfermagem. 

R$ 38,25 

Técnico em Radiologia 20 01+CR 
12 (R$ 1034,65) + 40% 

de Insalubridade 
Técnico em Radiologia R$ 38,25 

Tesoureiro 40 01+CR 29 (R$ 2.287,87) 

Ensino Médio Completo e 
formação básica em 
informática, Windows Office, 
e digitação – todos a nível 
usuário. Experiência mínima 

R$ 38,25 



 

de 12 meses na área 
financeira. 

Trabalhador braçal (sexo: 
feminino) 

44 03+CR 06 (R$ 772,07) Alfabetizado R$ 29,75 

Trabalhador braçal (sexo: 
masculino) 

44 03+CR 06 (R$ 772,07) Alfabetizado R$ 29,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2014 - ANEXO II 

 

ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS  

EMPREGO ATRIBUIÇÕES 

Agente Comunitário de 
Saúde - ESF 

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população 
adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; trabalhar com 
adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; estar em contato 
permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da 
saúde e à prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; 
cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; 
orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; desenvolver 
atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de 
vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e 
coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, 
principalmente a respeito daquelas em situação de risco; acompanhar, por meio de 
visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo 
com as necessidades definidas pela equipe; e cumprir com as atribuições atualmente 
definidas para os ACS em relação à prevenção e ao controle da malária e da dengue, 
conforme a Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002. 

Agente de Controle de 
Vetores 

Realizar a pesquisa larvária em imóveis para o levantamento de índice e o 
descobrimento de focos e em armadilhas e pontos estratégicos do Município; Realizar 
a eliminação de criadouros, tendo como método de primeira escolha, o controle 
mecânico (remoção, destruição, vedação etc.); Executar o tratamento focal e Peri 
focal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas 
autorizados conforme orientação técnica; Orientar a população com relação aos meios 
de evitar a proliferação dos vetores; Utilizar corretamente os equipamentos de 
proteção individual indicados para cada situação; Repassar ao supervisor da área os 
problemas de maior grau de complexidade não solucionados; Manter atualizado o 
cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona; Deixar seu itinerário diário de 
trabalho no posto de abastecimento; Encaminhar aos serviços de saúde todos os casos 
suspeitos; Exercitar relações interpessoais mobilizada no trabalho de orientação junto 
à comunidade, no que se refere à saúde e prevenção de doenças; Utilizar 
equipamentos de proteção individual e coletiva; Executar outras atribuições afins. 

Assistente Social 

Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos 
específicos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar 
municipal e servidores municipais; Elaborar e executar programas de capacitação de 
mão de obra e sua integração no mercado de trabalho; Participar da elaboração e 
execução de campanhas educativas no campo de saúde pública, higiene e 
saneamento; Organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e desamparados; 
Orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas, em face de problemas 
de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; Promover, 
por meio de técnicas próprias e por meio de entrevistas, palestras, visitas em 
domicílios e outros meios, a prevenção ou a solução de problemas sociais 
identificados entre outros grupos específicos de pessoas; Organizar e manter 
atualizadas as referências sobre as características socioeconômicas dos servidores 
municipais, bem como dos pacientes assistidos nas unidades de Assistência Social; 
Participar da elaboração, execução e avaliação dos programas de orientação 
educacional e pedagógica na rede escolar municipal; Aconselhar e orientar a 
população nos postos de saúde, escolas e creches municipais; Atender aos servidores 
da Prefeitura Municipal que se encontrar em situação-problema; Atuar junto a 
servidores municipais aposentados; Realizar visitas de supervisão nas creches, 
elaborando proposta de trabalho, relatórios de avaliação e discutindo alternativas e 
encaminhamentos de questões gerais junto à coordenação de creches; Programar 
atividades de integração e treinamento para gerentes, médicos, diretores de escola e 
servidores em geral das diversas áreas da Prefeitura Municipal; Executar outras 



 

tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Auxiliar de 
Desenvolvimento Infantil 

Auxiliar as crianças na execução de atividades pedagógicas e recreativas diárias; 
Cuidar da higiene, alimentação, repouso e bem-estar das crianças; Auxiliar o 
professor na construção de atitudes e valores significativos para o processo educativo 
das crianças; Planejar junto com o professor titular, atividades pedagógicas próprias 
para cada grupo infantil; Auxiliar o professor no processo de observação, registro das 
aprendizagens e desenvolvimento das crianças; Auxiliar o professor na construção de 
material didático, bem como na organização e manutenção deste material; 
Responsabilizar-se pela recepção e entrega das crianças junto às famílias, mantendo 
um diálogo constante entre família, creches etc.; Acompanhar as crianças, junto às 
professoras e demais funcionários em aulas-passeio programadas pela escola; Outras 
atribuições afins e correlatas ao exercício do EMPREGO que lhe forem solicitadas. 

Auxiliar de Recepção 

Recepcionam e prestam serviços de apoio  a clientes; prestam atendimento telefônico 
e fornecem informações; marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou 
visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; 
agendam serviços; observam normas internas de segurança, conferindo documentos e 
idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas. 
Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano. 

Cirurgião Dentista 

Os cirurgiões dentistas atendem e orientam pacientes e executam procedimentos 
odontológicos, aplicam medidas de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde 
coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com profissionais de 
outras áreas. Podem desenvolver pesquisas na área odontológica. Desenvolvem 
atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades 
especiais, em diferentes níveis de complexidade. Podem atuar em consultórios 
particulares, instituições públicas ou privadas, ong´s. Exercem atividade de ensino e 
pesquisa. 

Eletricista 

Fazer a instalação, reparo ou substituições de lâmpadas, tomadas, fios, painéis e 
interruptores; Reparar a rede elétrica interna, conservando ou substituindo peças ou 
conjuntos; Fazer regulagens necessárias, utilizando voltímetro, amperímetro, 
extratores, adaptadores, solda e outros recursos; Efetuar ligações provisórias de luz e 
força em equipamentos portáteis e máquinas diversas; Substituir ou reparar refletores 
e antenas; Instalar fios e demais componentes, testando-os para permitir a utilização 
dos mesmos em trabalhos de natureza eventual ou temporária; Executar pequenos 
trabalhos em rede telefônica; Manter as máquinas, as ferramentas e o local de 
trabalho em bom estado de conservação e limpeza; Participar de reuniões e grupos de 
trabalho; Responsabilizar-se pelo controle e utilização de máquinas, equipamentos, 
utensílios e outros materiais colocados  a sua disposição; Proceder a instalação e 
manutenção de semáforos.  Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do 
EMPREGO que lhe forem solicitadas 

Encarregado de Serviços e 
Cadastro Imobiliário 

Zelar para o registro do cadastro imobiliário municipal; Mandar digitar e/ou 
datilografar relatórios, minutas e/ou memorando; Determinar a execução de serviços 
de recebimento de correspondências/documentos e/ou expedientes, separando, 
classificando, encaminhando ou arquivando adequadamente, a fim de facilitar seu 
acesso e manuseio; compilar ou elaborar dados estatísticos; atender a municipalidade 
e demais funcionários, prestando informações ou encaminhando aos responsáveis; 
solicitar, conferir, armazenar e controlar material de expediente; inserir dados nos 
sistemas informatizados; Auxiliar na higienização dos documentos, organização, 
guarda, confecção de índices, busca de documentos relativos ao cadastro imobiliário 
do Município de Palestina; e atendimento ao público do Arquivo Histórico e do Arquivo 
Intermediário. 



 

Enfermeiro 

Executar diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, 
controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros 
tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o 
bem-estar físico, mental e social aos pacientes; Prestar primeiros socorros no local de 
trabalho, em caso de acidentes ou doença, fazendo curativos ou imobilizações 
especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico;  
Supervisionar a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o 
uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a 
prescrição do Médico, para assegurar o tratamento ao paciente; Manter os 
equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente 
seu funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o 
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Supervisionar e manter salas, 
consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua 
higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos; Promover a 
integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os 
problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários 
e avaliando os trabalhos e as diretrizes; Desenvolver o programa de saúde da mulher, 
orientações sobre planejamento familiar, às gestantes, sobre os cuidados na gravidez, 
a importância do pré-natal etc.; Efetuar trabalho com crianças para prevenção da 
desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação alimentar; Executar 
programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de doenças 
como diabetes e hipertensão; Desenvolver o programa com adolescentes, trabalho de 
integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas etc.; Executar a 
supervisão das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais 
de consumo; Fazer cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do 
ano; Participar de reuniões de caráter administrativo técnico de enfermagem, visando 
o aperfeiçoamento dos serviços prestados 

Escriturário 

Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os 
dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; Coordenar e promover 
a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir 
os resultados da unidade; Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o 
cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, 
compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para garantir maior 
produtividade e eficiência dos serviços. Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. Digitar e/ou datilografar relatórios, minutas 
e/ou memorando; executar serviços de recebimento de correspondências/documentos 
e/ou expedientes, separando, classificando, encaminhando ou arquivando 
adequadamente, a fim de facilitar seu acesso e manuseio; compilar ou elaborar dados 
estatísticos; atender a municipalidade e demais funcionários, prestando informações 
ou encaminhando aos responsáveis; solicitar, conferir, armazenar e controlar material 
de expediente; inserir dados nos sistemas informatizados. 

Farmacêutico 

Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medicação, pesagem e 
mistura; Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico; 
Controlar entorpecentes e produtos equiparados; Analisar produtos farmacêuticos 
acabados e em fase de elaboração ou seus insumos; Analisar soros e outras 
substâncias; Fazer análises clínicas de exodatos e transudatos humanos; Realizar 
estudos, análises e testes com plantas medicinais; Proceder a análise de peças 
anatômicas, substâncias suspeitas de estarem envenenadas; Efetuar análises 
bromatológicas de alimentos; Fazer manipulação, análise, estudos de reações e 
balanceamento de fórmulas de cosméticos; Atuar junto aos demais elementos da área 
da saúde; Manipular o receituário e venda de produtos manufaturados. Outras 
atribuições afins e correlatas ao exercício do EMPREGO que lhe forem solicitadas. 



 

Fiscal de Obras 

Vistoriar imóveis em construção, verificar se os projetos estão aprovados e com a 
devida licença, para possibilitar e assegurar o uso dos mesmos; Fiscalizar e verificar 
reformas de estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais, observando se 
possuem o alvará expedido pela prefeitura, visando o cumprimento das normas 
municipais estabelecidas; Vistoriar os imóveis de construção civil em fase de 
acabamento, efetuando a devida medição e verificando se estão de acordo com o 
projeto, para expedição do “habite-se”; Fiscalizar pensões, hotéis, clubes, 
vistoriando e fazendo cumprir normas e regulamentos, para detectar ou prevenir 
possíveis irregularidades, intimando e notificando os infratores, para assegurar as 
condições necessárias de funcionamento; Providenciar a notificação aos contribuintes, 
comunicando-os para efetuar a retirada de projetos aprovados; Manter-se atualizado 
sobre política de fiscalização de obras, acompanhando as alterações e divulgações em 
publicações especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente; Autuar e 
notificar os contribuintes que cometeram infrações e informando-os sobre a legislação 
vigente, visando à regularização da situação e o cumprimento da Lei; Sugerir medidas 
para solucionar possíveis problemas administrativos ligados à fiscalização de obras de 
construção civil, elaborando relatório de vistorias realizadas, para assegurar a 
continuidade dos serviços; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do 
EMPREGO que lhe forem solicitadas. 

Fiscal de Posturas 

Fiscalizar o cumprimento da Lei de Posturas Municipais; Verificar, nas áreas sob sua 
fiscalização: alvarás de localização, comércio ambulante, fugas d’água, fossas, águas 
estagnadas, obstrução de esgotos, redes de iluminação e sinalização, calçamentos, 
vias e jardins públicos, depósitos de lixo, animais mortos e logradouros públicos e 
criação de animais vedada por lei; Fiscalizar a colocação de andaimes, tapumes, bem 
como o carregamento e descarregamento de material em via pública; Providenciar a 
apreensão, quando designado, de objetos e animais negociados ou abandonados nos 
logradouros públicos; Exercer a repressão às construções clandestinas; Registrar 
quaisquer irregularidades verificadas; Fazer comunicações e intimações; Lavrar autos 
de infração às normas legais; Apresentar relatórios das respectivas atividades; Outras 
atribuições afins e correlatas ao exercício do EMPREGO que lhe forem solicitadas. 

Fisioterapeuta 

Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes 
musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e 
movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de 
atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; 
Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, sequelas de 
acidentes vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos 
raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, 
miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como cinesioterapia e 
hidroterapia, para reduzir ao mínimo as consequências dessas doenças; Atender 
amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar 
sua movimentação ativa e independente; Ensinar exercícios corretivos de coluna, 
defeitos dos pés, afecções do aparelho respiratório e cardiovascular, orientando e 
treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, para promover correções de 
desvios de postura e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea; Fazer 
relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, 
treinando-os de forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da 
agressividade e estimular a sociabilidade; Supervisionar e avaliar atividades do 
pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução de tarefas, para 
possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos 
mais simples; Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, 
preparando informes, documentos e pareceres, para avaliação da política de saúde; 
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as 
necessidades do Município. 



 

Guarda Noturno 

ATRIBUIÇÕES: Proteger os bens, serviços e instalações municipais; Prestar 
atendimento ao público; Colaborar com os serviços de assistência social e 
comunitária; Vigiar praças, jardins e prédios públicos, a fim de evitar que sejam 
depredados ou mal utilizados, seguindo normas constantes de instruções internas; 
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
ferramentas e dos materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais inclusive, 
aqueles onde forem realizados os serviços; Executar tratamento e descarte de 
resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; Executar outras tarefas 
correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.  

Inspetor de Alunos 

Orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos, fora da sala de aula, 
para o ajustamento dos mesmos ao convívio e recreação escolar; Atender às 
solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina da classe quando da 
ausência dos mesmos, para colaborar no processo educativo; Zelar pelas dependências 
e instalações do estabelecimento e pelo material utilizado, traçando normas de 
disciplina, higiene e comportamento, para propiciar ambiente adequado à formação 
física, mental e intelectual dos alunos; Auxiliar nas tarefas de portaria, controle de 
presença, guarda e proteção dos alunos, prestando primeiros socorros em caso de 
acidentes; Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as 
necessidades do Município. 

Médico 

Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; Valorizar a 
relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e 
de confiança; Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando 
abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; Empenhar-se em manter 
seus clientes saudáveis, quer venham às consultas ou não; Executar ações básicas de 
vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência; Executar as ações 
de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao 
trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros 
cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros; Promover a 
qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável; Discutir 
de forma permanente - junto à equipe de trabalho e comunidade - o conceito de 
cidadania, enfatizando os direitos à saúde e as bases legais que os legitimam - 
participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do 
processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; Executar outras atividades 
compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

Médico – Programa ESF 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnósticos, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e 
famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade 
adulta e terceira idade; realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espações comunitários (escolas, 
associações, etc.); realizar atividades de demanda espontânea e programada em 
clínica médica, pediatria, gineco-obstretícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas 
urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; encaminhar, 
quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 
fluxos de referência e contrarreferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; indicar a 
necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização 
pelo acompanhamento do usuário; contribuir e participar das atividades de Educação 
Permanente dos Agentes Comunitários de Saúde, Auxiliares de Enfermagem, Auxiliar 
de Consultório Dentário e Técnico em Higiene Dental; e participar do gerenciamento 
dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 



 

Médico Clínico-Geral 

Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar 
o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-
lo ao especialista; Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a 
queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada; 
Analisar e interpretar resultados de exames de Raios-X, bioquímicos, hematológicos e 
outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o 
diagnóstico; Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de 
administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou 
restabelecer a saúde do paciente; Efetuar exames médicos destinados à admissão de 
candidatos a EMPREGOs em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da 
capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais 
aptos; Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou 
alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, 
para prevenir consequências mais graves ao trabalhador; Emitir atestados de saúde, 
sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais; 
Participar de programas de Saúde Pública, acompanhando a implantação e a avaliação 
dos resultados, assim como a realização de conjunto com equipe da unidade de 
saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a 
saúde no município; Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, 
mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, 
para promover a saúde e o bem-estar da comunidade; Zelar pela conservação de boas 
condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, 
visando proporcionar aos pacientes, melhor atendimento. Executar outras atividades 
compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

Médico Especialidade: 
Cardiologia 

Realizar exames subsidiários em cardiologia e cardiopatias congênitas; Realizar 
exames de insuficiência Cardíaca Congestiva; Realizar exames de hipertensão 
pulmonar; Realizar exames de aterosclerose; Realizar exames de doença arterial 
coronária; Realizar exames de arritmias cardíacas, de miocardiopatias e doenças do 
pericárdio; Realizar terapêutica em cardiologia; Atuar na prevenção em cardiologia: 
(primária e secundária); Organizar os serviços de saúde de acordo com as atribuições 
do EMPREGO público; Organizar estatísticas de saúde de sua área de atuação 
(epidemiologia, vigilância sanitária e epidemiológica); Expedir atestados médicos; 
Respeitar a ética médica; Planejar e organizar a qualificação, a capacitação e o 
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais 
campos da administração municipal; Zelar pela conservação de boas condições de 
trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequado, visando 
proporcionar aos pacientes, melhor atendimento. Executar outras atividades 
compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

Médico Especialidade: 
Pediatria 

Realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação compulsória; Atender 
urgências e emergência pediátricas, incluindo a realização de consultas de 
ambulatório; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os 
com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro 
dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito 
e a evolução da doença; Encaminhar pacientes para atendimento especializado, 
quando for o caso; Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da 
saúde pública e medicina preventiva; Participar de programas de saúde, visando o 
controle, prevenção e recuperação de doenças e a promoção de saúde; Executar 
outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior; 
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as 
necessidades do Município. 

Merendeira 

ATRIBUIÇÕES: Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, 
observando o cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros 
alimentícios, temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a 
cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade; Receber ou recolher 
louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua 
lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso; Distribuir as refeições 
preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir aos alunos; 
Receber e armazenar os produtos, observando a data de validade e a qualidade dos 



 

gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à estocagem, visando 
à perfeita qualidade da merenda; Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, 
verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras necessidades 
para suprir a demanda; Zelar pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para 
assegurar a conservação e o bom aspecto das mesmas; Fornecer dados e informações 
sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de relatórios; Outras 
atribuições afins e correlatas ao exercício do EMPREGO que lhe forem solicitadas. 

Motorista 

Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de 
combustível, água e óleo do cárter, testando freios e a parte elétrica, para certificar-
se de suas condições de funcionamento; Dirigir o veículo, obedecendo ao Código 
Nacional de Trânsito, seguindo mapas, itinerários ou programas estabelecidos, para 
conduzir usuários e materiais aos locais solicitados ou determinados; Zelar pela 
manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando pequenos reparos, para 
assegurar o seu perfeito estado; Manter a limpeza do veículo, deixando-o em 
condições adequadas de uso; Efetuar anotações de viagens realizadas, pessoas 
transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo 
normas estabelecidas; Recolher o veículo após o serviço, deixando-o estacionado e 
fechado corretamente, para possibilitar sua manutenção e abastecimento; Executar 
outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do 
Município. 

Nutricionista 

Planejar e elaborar o cardápio semanalmente, baseando-se na aceitação dos 
alimentos pelos comensais, para oferecer refeições balanceadas e evitar desperdícios; 
Orientar e supervisionar o preparo, a distribuição e o armazenamento das refeições, 
para possibilitar um melhor rendimento do serviço; Programar e desenvolver 
treinamento com os servidores, realizando reuniões e observando o nível de 
rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos, para racionalizar 
e melhorar o padrão técnico dos serviços; Elaborar relatório mensal, baseando-se nas 
informações recebidas para estimar o custo médio da alimentação; Zelar pela ordem 
e manutenção da qualidade e higiene dos gêneros alimentícios; orienta e supervisiona 
a sua elaboração, para assegurar a confecção de alimentos. Outras atribuições afins e 
correlatas ao exercício do EMPREGO que lhe forem solicitadas. 

Operador de Máquina 
Agrícola 

Operar, ajustar e preparar máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção 
em primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e 
auxiliam em planejamento de plantio. 

Operador de Máquinas 

Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza 
na execução de suas tarefas; Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras 
e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar e mover terra, pedras, areia, 
cascalho e materiais análogos; Operar máquinas de abrir canais de drenagem, 
abastecimento de água, petróleo, gás e outros; Operar equipamentos de dragagem 
para aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho; Operar 
máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, para 
cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso; 
Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, 
pistas, estradas e outras obras; Operar máquinas providas de rolos compressores, para 
compactar e aplainar os materiais utilizados na construção de estradas; Operar 
máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, 
para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho; Movimentar a máquina, 
acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-la, segundo as 
necessidades de trabalho; Executar as tarefas relativas a verter, em caminhões e 
veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o transporte dos mesmos; 
Efetuar serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e 
executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento; Outras 
atribuições afins e correlatas ao exercício do EMPREGO que lhe forem solicitadas. 



 

Professor de Educação 
Básica I – PEBI – 1ª à 4ª 
série 

Ministram aulas no ensino fundamental de 1ª a 5 ª séries, ensinando os alunos com 
técnicas de alfabetização, expressão artística e corporal; exercem atividades de 
planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, participando da 
definição da proposta pedagógica, fixando metas, definindo objetivos e cronogramas 
e selecionando conteúdos; preparam aulas, pesquisando e selecionando materiais e 
informações; diagnosticam a realidade dos alunos e avaliam seu conhecimento, 
acompanhando o processo de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de 
avaliação; podem interagir com a comunidade escolar, buscando conscientizá-la sobre 
temas fundamentais para a cidadania e a qualidade de vida. 

Professor de Educação 
Básica II – PEBII 

Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes 
curriculares: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, 
educação artística, educação física e línguas estrangeiras modernas, de 6ª a 9ª série 
do ensino fundamental. Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram práticas escolares de 
caráter pedagógico; desenvolvem atividades de estudo; participam das atividades 
educacionais e comunitárias da escola. Para o desenvolvimento das atividades é 
mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 

Professor de Educação 
Básica II – PEBII 

Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes 
curriculares: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, 
educação artística, educação física e línguas estrangeiras modernas, de 6ª a 9ª série 
do ensino fundamental. Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram práticas escolares de 
caráter pedagógico; desenvolvem atividades de estudo; participam das atividades 
educacionais e comunitárias da escola. Para o desenvolvimento das atividades é 
mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 

Professor de Educação 
Básica II – PEBII 

Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes 
curriculares: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, 
educação artística, educação física e línguas estrangeiras modernas, de 6ª a 9ª série 
do ensino fundamental. Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram práticas escolares de 
caráter pedagógico; desenvolvem atividades de estudo; participam das atividades 
educacionais e comunitárias da escola. Para o desenvolvimento das atividades é 
mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 

Professor de Educação 
Básica II – PEBII 

Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes 
curriculares: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, 
educação artística, educação física e línguas estrangeiras modernas, de 6ª a 9ª série 
do ensino fundamental. Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram práticas escolares de 
caráter pedagógico; desenvolvem atividades de estudo; participam das atividades 
educacionais e comunitárias da escola. Para o desenvolvimento das atividades é 
mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 

Professor de Educação 
Básica II – PEBII 

Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes 
curriculares: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, 
educação artística, educação física e línguas estrangeiras modernas, de 6ª a 9ª série 
do ensino fundamental. Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram práticas escolares de 
caráter pedagógico; desenvolvem atividades de estudo; participam das atividades 
educacionais e comunitárias da escola. Para o desenvolvimento das atividades é 
mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 

Professor de Educação 
Básica II – PEBII 

Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes 
curriculares: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, 
educação artística, educação física e línguas estrangeiras modernas, de 6ª a 9ª série 
do ensino fundamental. Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram práticas escolares de 
caráter pedagógico; desenvolvem atividades de estudo; participam das atividades 
educacionais e comunitárias da escola. Para o desenvolvimento das atividades é 
mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 



 

Professor de Educação 
Básica II – PEBII 

Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes 
curriculares: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, 
educação artística, educação física e línguas estrangeiras modernas, de 6ª a 9ª série 
do ensino fundamental. Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram práticas escolares de 
caráter pedagógico; desenvolvem atividades de estudo; participam das atividades 
educacionais e comunitárias da escola. Para o desenvolvimento das atividades é 
mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 

Professor de Educação 
Infantil – PEI – Pré-Escola 

Promovem educação e a relação ensino-aprendizagem de crianças de até seis anos; 
cuidam de alunos; planejam a prática educacional e avaliam as práticas pedagógicas. 
Organizam atividades; pesquisam; interagem com a família e a comunidade e 
realizam tarefas administrativas. 

Psicólogo (a) 

Estudar e avaliar indivíduos que apresentem distúrbios psíquicos ou problemas de 
comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para 
orientar-se no diagnóstico e tratamento; Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim 
de contribuir para o ajustamento do indivíduo à vida comunitária; Articular-se com 
profissionais de serviço social, para elaboração e execução de programas de 
assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; Atender aos pacientes da rede 
municipal de saúde avaliando-se, empregando técnicas psicológicas adequadas, para 
contribuir no processo de tratamento médico; Reunir informações a respeito de 
paciente, levando dados psicopatológicos, para fornecer subsídios para diagnóstico e 
tratamento de enfermidades; Aplicar testes psicológicos e realizar entrevistas; 
Realizar trabalho de orientação de adolescentes, individualmente, ou em grupos, 
sobre aspectos relacionados à fase da vida em que se encontram; Realizar trabalhos 
de orientação aos pais através de dinâmicas de grupo; Realizar anamnese com os pais 
responsáveis. 

Segurança 

ATRIBUIÇÕES: Vigiam dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de 
prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e munições e 
outras irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo 
cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de 
pessoas em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio; 
escoltam pessoas e mercadorias. Controlam objetos e cargas; vigiam parques e 
reservas florestais, combatendo inclusive focos de incêndio; vigiam presos. 
Comunicam-se via rádio ou telefone e prestam informações ao público e aos órgãos 
competentes. 

Técnico de Enfermagem 

Auxiliar na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades 
identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe, no período de 
trabalho; Desenvolver programas de orientação às gestantes, às doenças 
transmissíveis e outras, desenvolvendo, com o Enfermeiro, atividades de treinamento 
e reciclagem, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes; 
Participar de trabalhos com crianças, desenvolvendo programa de suplementação 
alimentar, para a prevenção da desnutrição; Executar diversas tarefas de 
enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle da pressão venosa, 
monitorizarão e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de 
conforto, para proporcionar maior bem-estar físico e mental aos pacientes; Preparar e 
esterilizar o material e o instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo as 
normas e as rotinas preestabelecidas, para a realização de exames, tratamentos e 
intervenções cirúrgicas; Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de 
enfermagem, verificando o estoque para solicitar o suprimento dos mesmos; Outras 
atribuições afins e correlatas ao exercício do EMPREGO que lhe forem solicitadas. 

Técnico em Radiologia 

ATRIBUIÇÕES: Selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de 
radiografia requisitada pelo médico, para facilitar a execução do trabalho; Colocar os 
filmes no chassi, posicionando-o e fixando letras e números radiopacos no filme, para 
bater as chapas radiográficas; Preparar o paciente, fazendo-o vestir roupas adequadas 
e livrando-o de qualquer joia ou objeto de metal, para assegurar a validade do 
exame; Acionar o aparelho de Raios-X, observando as instruções de funcionamento, 
para provocar a descarga de radioatividade sobre a área a ser radiografada; 
Encaminhar o chassi com o filme à câmara escura, utilizando passa-chassi ou outro 



 

meio, para ser feita a revelação do filme; Registrar o número de radiografias 
realizadas, discriminando tipos, regiões e requisitantes, para possibilitar a elaboração 
do boletim estatístico; Controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de 
uso no setor, verificando e registrando gastos, para assegurar a continuidade dos 
serviços; Manter a ordem e a higiene do ambiente de trabalho, seguindo normas e 
instruções, para evitar acidentes; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do 
EMPREGO que lhe forem solicitadas. 

Tesoureiro 

Manter sob sua responsabilidade cofre forte, numerário, talões de cheques e outros 
valores pertencentes à organização, examinando os documentos que lhe são 
apresentados, para atender aos interesses da Administração Municipal; Receber, em 
dinheiro ou cheque, taxas, impostos, serviços de pavimentação e outros prestados 
pela prefeitura, efetuando a quitação dos mesmos; Recolher aos bancos, em conta 
corrente, em nome do órgão público, todo o numerário recebido, mantendo em caixa 
apenas o necessário ao atendimento do expediente normal; Verificar periodicamente 
o numerário e os valores existentes nas contas bancárias do órgão público, 
supervisionando os serviços de conciliação bancária, depósitos efetuados, cheques 
emitidos e outros lançamentos, para assegurar a regularidade das transações 
financeiras; Executar cálculos das transações efetuadas, comparando-os com as cifras 
anotadas em registro, para verificar e conferir o saldo do caixa; Preparar um 
demonstrativo do movimento diário de caixa, relacionando os pagamentos e 
recebimentos efetuados com os respectivos valores em dinheiro ou em cheques, para 
apresentar posição da situação financeira existente; Outras atribuições afins e 
correlatas ao exercício do EMPREGO que lhe forem solicitadas. 

Trabalhador braçal (sexo: 
feminino) 

Varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos; roçar, capinar e limpar materiais 
e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros; abrir e fechar as dependências de 
prédios públicos; limpar as dependências dos prédios públicos, varrendo, lavando e 
encerando assoalhos, pisos, ladrilhos, vidraças e outros; manter a higiene das 
instalações sanitárias e da cozinha; manter a arrumação da cozinha, limpando 
recipientes e vasilhames; remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e 
materiais; executar serviços de copa e cozinha; cumprir mandados internos e 
externos, executando tarefas de coleta e entrega de documentos, mensagens e 
pequenos volumes; coletar o lixo dos depósitos; desempenhar outras tarefas que, por 
suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

Trabalhador braçal (sexo: 
masculino) 

Fazer a coleta e transporte de lixo para caminhões; carregar e descarregar caminhões 
com materiais de construção e volumes em geral; cavar e limpar valas, valetas, 
bueiros, fossas e outros; fazer a limpeza de córregos e ribeirões; drenar e aterrar 
depressões ou escavações das estradas; auxiliar na construção e reparo de pontes, 
bueiros e mata-burros; cavar o solo para implantação de manilhas; reparar qualquer 
tipo de massa a base de cal, cimento e concreto; carregar tijolos, telhas, tacos e 
outros, bem como auxiliar no assentamento dos mesmos; zelar pela guarda e 
conservação das ferramentas e/ou equipamentos de trabalho; desempenhar outras 
tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDITAL Nº 001/2014 - CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2014 - ANEXO III 

 

DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

As Provas objetivas para os empregos constantes do anexo I será composta de 40 (quarenta) questões 

objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) opções de resposta, das quais apenas uma preenche 

corretamente os requisitos da questão, conforme tabela abaixo. 

 

MATÉRIA QUANTIDADE DE QUESTÕES 

PORTUGUÊS 15 

MATEMÁTICA 05 

CONHECIMENTOS GERAIS 05 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 15 

TOTAL 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDITAL Nº 001/2014 - CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2014 – ANEXO IV 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Português (Nível Fundamental Incompleto/Alfabetizado): leitura, compreensão e interpretação de 

texto; Alfabeto e ordem alfabética, vogais e consoantes; Sílaba: separação silábica; Sinônimos e antônimos; 

Acentuação: acento agudo, circunflexo e grave; Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; 

Sinais de pontuação: ponto final, ponto-e-vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos 

e vírgula; Ortografia: emprego de c/ç, ch, x, s/ss, g/j, h, z, sc, lh, nh, u/l intercalado, e/i, o/u; 

Substantivo: comum, próprio, coletivo, simples e composto; masculino e feminino; singular e plural; 

diminutivo e aumentativo. 

 

Português (Nível Fundamental): Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. 

Tipologia textual. Significação literal e contextual de palavras. Estabelecimento da seqüência lógica de 

frases, acontecimentos, situações. Coesão e coerência. Ortografia oficial: emprego de S, SS, Z, Ç, CH, X, J e 

G. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego das classes gramaticais. Sintaxe da 

oração e do período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronome: 

emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. 

 

Português (Nível Médio/Técnico): Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. 

Tipologia textual. Significação literal e contextual de palavras: noção de conotação, denotação, polissemia, 

sinonímia, antonímia, homonímia, parônima, e ambigüidade. Coesão e coerência. A intertextualidade na 

produção de textos, funções da linguagem. Variação lingüística: emprego da linguagem formal e da 

informal. Ortografia oficial: emprego de S, SS, Z, Ç, CH, X, J e G. Acentuação gráfica. Emprego do sinal 

indicativo da crase. Emprego das classes gramaticais. Sintaxe da oração e do período. Pontuação. 

Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronome: emprego, formas de tratamento e 

colocação. Emprego de tempos e modos verbais. 

 

Língua Portuguesa (Nível Superior): Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. 

Tipologia textual. Significação literal e contextual de palavras: noção de conotação, denotação, polissemia, 

sinonímia, antonímia, homonímia, parônima, e ambigüidade. Coesão e coerência. A intertextualidade na 

produção de textos, funções da linguagem. Variação lingüística: emprego da linguagem formal e da 

informal. Ortografia oficial: emprego de S, SS, Z, Ç, CH, X, J e G. Acentuação gráfica. Emprego do sinal 

indicativo da crase. Estrutura e formação de palavras. Emprego das classes gramaticais. Sintaxe da oração e 

do período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronome: emprego, 

formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. 



 

Matemática (Nível Fundamental Incompleto/Alfabetizado): números naturais, operações (adição, 

subtração, multiplicação e divisão) sistema de numeração decimal, porcentagem, problemas, medida de 

comprimento, medida de superfície, medida de massa, medida de capacidade, medida de tempo. Situações 

problemas, noção espacial e leitura de gráficos. 

 

Matemática (Nível Fundamental): Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 

representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Mínimo múltiplo comum 

e máximo divisor comum. Potenciação. Radiciação. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1º e 2º 

grau. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, 

cálculo de áreas, Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. Análise de gráficos e tabelas. Resolução de 

situações-problema. 

 

Matemática (Nível Médio/Técnico): Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, 

operações e propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 

comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e 

imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 

2º grau. Equações irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. 

Trigonometria. Sequencias. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas 

lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e composta. 

Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, taxas de juros, juros simples e juros 

compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e 

círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema. 

 

Matemática (Nível Superior): Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. 

Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Relações: 

par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, relação binária, domínio e imagem e relação 

inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações 

irracionais. Inequações irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e2º grau. Função exponencial. 

Equações exponenciais. Inequações exponenciais. Logaritmos. Função logarítmica. Equações logarítmicas. 

Inequações logarítmicas. Trigonometria. Seqüências. Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. 

Determinantes. Sistemas lineares. Análise combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, 

permutações, arranjos e combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três 

simples e composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, taxas de juros, 



 

juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, 

circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Resolução de 

situações-problema. 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

Aviso: No que se refere à legislação indicada para alguns cargos, informa-se que deve ser 

considerada a legislação atualizada, desde que vigente, tendo como base até a data da publicação 

oficial do Edital. 

 

Agente de Controle de Vetores 

Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue (Brasília 2009 – série A/ 

normas e manuais técnicos); Normas e orientações técnicas para vigilância e controle de  Aedes aegypti 

(Estado São Paulo/ Secretaria de Estado de Saúde da SUCEN –SP 2008). 

Atribuições práticas para o Agente de Controle de Vetores: vistoria em residências, terrenos baldios, 

indústrias, ferro – velhos, reciclagens, cemitérios, borracharias, imóveis públicos e todos os tipos de 

estabelecimentos comerciais com intuito de: Orientar os proprietários quanto a Dengue (sintomas, 

transmissão, os cuidados com recipientes que possam se tornar possíveis criadouros do mosquito 

transmissor), Eliminar criadouros, Tratamento de focos e Coleta de larvas quando necessário; Realizar 

trabalho de conscientização; Trabalho em arrastões de limpeza que visam a eliminação de possíveis 

recipientes; Atuar em ações educativas em saúde; Uso de pulverizador (de pressurização) no tratamento de 

focos, e na nebulização o uso de Atomizador costal (motor movido à gasolina), na aplicação de inseticida 

líquido e uso de inseticida granulado em pó à base de piretróides e/ou organo- fosforado; Uso de EPIs; 

Manejo de animais (cães e gatos) no período de realização da Campanha Anti-rábica (anual). 

 

Agente Comunitário de Saúde - ESF 

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. O trabalho do Agente Comunitário de 

Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 120 p, 2000. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia prático do Programa Saúde da 

Família. Brasília: Ministério da Saúde, 128 p, 2001. 

Lei Orgânica do SUS: Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990; e artigos 196 a 200 da 

Constituição Federal 

Portaria/GM nº 2.488 de 21 de outubro de 2011. 

 

Assistente Social 

Conhecimento e procedimentos de pesquisa para identificação das  demandas e reconhecimento das 

situações de vida das populações, serviços próprios da assistência social,  áreas e políticas públicas de 



 

seguridade social; movimentos sociais, recursos orçamentários nos benefícios e  serviços sócio-assistenciais 

em Centros de Referência em Assistência Social - CRAS e Centro de Referência  Especializado em Assistência 

Social - CREAS, elaboração e avaliação do Plano de Assistência Social; perícias,  visitas técnicas, laudos, 

informações e pareceres, procedimentos de atendimento individual e coletivo em  CRAS e CREAS, direção e 

coordenação em CRAS, CREAS, campanhas públicas de combate às drogas, ao alcoolismo e à gravidez 

precoce, crianças e adolescentes em situação de risco; noções de política de  seguridade social, Lei 

Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social (SUAS), redes de  atendimento, 

desenvolvimento local (concepção de território, participação no poder local, planejamento  participativo, 

plano diretor, questões sociais urbanas e rurais), família (novas modalidades e metodologias de  

abordagem), Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei que Regulamenta a profissão e  

Código de Ética Profissional. Lei n° 8.080/90 e Lei n° 8.142, de 28/12/90. A Assistência Social e a trajetória 

das Políticas Sociais Brasileiras. Serviço Social na área de saúde e participação comunitária. Intervenções 

metodológicas do Serviço Social: abordagens individuais e grupais. O papel do Serviço Social nas ações de 

inclusão social. Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Portaria 2488 de 21 de Outubro de 

2011 e a 154/2008 do Ministério da Saúde. 

 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 

BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal 8.069/90  

BRASIL. Lei Federal das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/96. Brasília. 

 

Auxiliar de Recepção 

Qualidade no atendimento ao público interno e externo. Recepção e atendimento ao público. 

Elementos básicos do processo de comunicação. Pronúncia correta das palavras. Conhecimentos básicos de 

serviços e recursos de telefonia: prefixos, discagem, transferência de ligação, programação de desvio, 

chamada em conferência, chamada em espera, rediscagem, etc. Regras de conduta e procedimentos ao 

telefone. Noções de utilização de fax, pager, celulares, intercomunicadores e outros aparelhos de 

comunicação. Requisitos para pessoas que lidam com público em situações de urgências: Noções de 

primeiros socorros, Telefones públicos de serviços e urgências. Recebimento e protocolo de documentos. 

Noções de uso e conservação de equipamentos de escritório. Noções Básicas de Arquivo. Normas de 

comportamento no ambiente de trabalho. Princípios básicos de administração pública e servidores. Regras 

de hierarquia no serviço público. Zelo pelo patrimônio público. Conhecimentos básicos em informática. 

 

Cirurgião Dentista 

Odontologia Social: Saúde Bucal, Saúde Pública e Odontologia Social; Noções básicas de atendimento 

à pessoas portadoras de necessidades especiais; Relações da odontologia social com a odontologia e com a 

saúde pública: Relações com a odontologia preventiva, Caracterização e hierarquização dos problemas da 



 

odontologia social, Níveis de prevenção, Organização e Administração de serviços Odontológicos, 

Planejamento e Avaliação em Odontologia, Educação em Odontologia; Controle de infecção em 

Odontologia; Farmacologia em Odontologia: Terapêutica Medicamentosa, Analgésicos, antiinflamatórios, 

antimicrobianos, Farmacologia em pacientes especiais; Emergências em Endodontia ; Dentística: 

Tratamentos preventivos de cicatrículas e fissuras, Ionômero de vidro, Resinas compostas, Amálgama; 

Políticas de Saúde: Evolução histórica e as perspectivas da Reforma Sanitária e do Sistema Único de Saúde 

do Brasil, Atenção primária à saúde e a organização dos serviços primários de saúde através do PSF, 

Estratégias para o desenvolvimento do SILOS, Promoção da saúde em todos os níveis de Atenção, Educação e 

saúde, Participação social no SILOS, Atual sistemática de financiamento do SUS; SILOS, Sistemas de 

Informação utilizados pelo Ministério de Saúde, Fontes de dados e informações; Periodontia: Etiologia da 

doença periodontal, Prevenção da doença periodontal, Tratamento básico da Gengivite Crônica e 

Periodontite, Abscesso Periodontal, Periodontite Juvenil e Lesões agudas da gengiva. Exame de cavidade 

oral: ananese, exame clínico, exames complementares; Semiologia e tratamento de afecções dos tecidos 

moles bucais; Semiologia e tratamento de cárie dental; Procedimentos básicos de dentística operatória e 

restauradora: preparos cavitários, proteção ao complexo dentino -pulpar; 

Materiais Odontológicos: forradores, restauradores; Etiopatogenia e prevenção das doenças 

periodontais; Interpretação radiológica em odontologia; Anestesiologia: mecanismos de ação, técnicas, 

cuidados; Terapêutica e farmacologia odontológica de interesse clínico; Cirurgia oral menor: indicações e 

contra- indicações, cuidados pré e pós operatórios. Procedimentos Básicos em Endodontia: Doenças da Polpa 

e Periápice; Tratamento das doenças; Atendimento emergencial em endodontia. Odontopediatria: 

Tratamento endodôntico em dentes decíduos; Procedimentos restauradores em odontopediatria. Processo 

Saúde-Doença: Epidemiologia: conceito, levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, sistema de 

vigilância epidemiológica; Vigilância Sanitária em Saúde Bucal: flúor (mecanismos de ação, formas de 

utilização, efeitos e controles), ambientes de trabalho (salubridade, desinfecção, assepsia, anti-sepsia e 

esterilização); Prevenção em Saúde Bucal: conceito, níveis de prevenção, níveis de aplicação, métodos de 

prevenção; Educação em Saúde: conceito e aplicação em ações de saúde. Sistema de Saúde: Características 

gerais dos Serviços de Saúde Bucal Brasileiro; Assistência Odontológica: organização de serviços, sistemas de 

trabalho (03/2011s humanos e princípios de ergonomia), sistemas de atendimento (incremental e outros). 

Conhecimento sobre a área de Saúde na esfera municipal. Demais assuntos que compõem o quadro de 

atribuições do cargo. 

 

Eletricista 

Grandezas elétricas; Unidades de medidas elétricas; Instrumentos de medidas elétricas e suas 

ligações; Resistores, capacitores e indutores; Resoluções de circuitos elétricos em série, paralelo ou 

série/paralelo; Instalações elétricas; Transformadores elétricos; Choque elétrico; Proteção contra choque 

elétrico; Normas de segurança. Conhecimentos em baixa, média e alta tensão. 



 

 

Enfermeiro 

Ética e legislação do exercício da enfermagem profissional. Assistência de enfermagem em Saúde da 

Criança – puericultura, AIDPI, criança feliz, teste do pezinho, suplementação de ferro e vitamina A. 

Assistência de enfermagem à saúde da mulher (planejamento familiar, pré-natal de baixo risco, puerpério, 

aleitamento materno, prevenção de câncer do colo de útero e mama). Assistência de enfermagem em 

clínica médica - programa de hipertensão e diabetes. Assistência de enfermagem à saúde do adolescente. 

Infecções sexualmente transmissíveis/ AIDS. Assistência de enfermagem à saúde do idoso. Assistência de 

enfermagem em Saúde Mental. Programa de imunização (calendário de vacinação da secretaria estadual de 

saúde do Estado de São Paulo, rede de frio, vias de administração). Assistência de enfermagem a doenças 

crônico - Degenerativas. Assistência de enfermagem à saúde do trabalhador. Assistência de enfermagem nas 

urgências e emergências (primeiros socorros, crises hipertensivas, distúrbios glicêmicos). Doença de 

notificação compulsória. Enfermagem em saúde pública: Situação da saúde no país: peculiaridades 

regionais; atividades básicas de enfermagem em saúde pública; a epidemiologia e sua importância no campo 

da enfermagem; assistência de saúde pública na comunidade; Aplicação de técnicas educativas em 

enfermagem de saúde pública; Doenças transmissíveis e seu controle; Doenças sexualmente transmissíveis; 

importância do saneamento no meio ambiente; a prevenção das doenças e seus níveis. Saúde pública: Lei 

orgânica do SUS (8080/90), Legislação e Ética profissional, Lei 7498/86, NOAS. Legislação Básica do SUS 

(Leis Federais 8080/90 e 8.142/90). Noas 2002. Programa Estratégia Saúde da Família – PSF (Programa Saúde 

da Família) – Normas e Bases Operacionais. Pacto pela vida, em defesa do SUS e de Gestão – Port MS 

399/2006. Doenças endêmicas de acordo com o perfil nosológico/ epidemiológico do Município: Dengue, 

esquistossomoses, hansen, tuberculose, DST/ AIDS, Leishmaniose, HAS, ICC – Insuficiência cardíaca 

congestiva, dermatoses, diarréia, pneumonias, parasitoses, viroses, pré-natal de baixo risco, planejamento 

familiar, asmas, ansiedades, depressão, psicoses, diabetes millitus e vulvovaginites. 

 

Encarregado de Serviços e Cadastro Imobiliário 

Lei Orgânica do Município; 

Código Tributário Municipal. 

 

Escriturário 

Noções de fundamentos e técnicas de redação oficial e execução de atividades burocráticas 

relacionadas ao serviço público; noções de registro, controle e arquivo de documentos; noções básicas de 

administração pública municipal; conhecimento básico de informática, internet e operação de programas 

redatores de texto e planilhas eletrônicas de cálculo. 

 

Farmacêutico 



 

Farmacologia - dinâmica de absorção, distribuição e eliminação de fármacos. Farmacodinâmica - 

mecanismos de ação das drogas e concentração da droga e seu efeito; Administração hospitalar: conceito, 

objetivo, classificação, estrutura organizacional; Farmácia hospitalar: histórico, conceito e objetivos, 

finalidades, tipologia, estrutura organizacional; Dispensação de medicamentos: individual, coletiva, por 

cota mista, dose sanitária, atendimento ambulatorial. Administração de materiais: calculo de estoque 

máximo e mínimo, ponto de requisição ou ressuprimento, controle de estoque por fichas ou processamento 

de dados, análise do consumo de medicamentos. Controle de qualidade: importância, procedimentos, 

medicamentos adquiridos, medicamentos produzidos na farmácia; Farmacovigilância: importância, objetivos 

e procedimentos; Farmácia clínica: objetivos, importância, orientação do paciente, integração com a 

equipe multiprofissional de saúde; Legislação Farmacêutica - Lei 3.820 de 11.11.60 - noções; Código de 

Ética Profissional - Resolução 290/90. Tópicos gerais - preparo de soluções; preparo de padrões para 

controle de qualidade; limpeza de material; sistema internacional de medidas; anticoagulantes; coleta de 

amostras. Bioquímica - determinações bioquímicas; determinações enzimaticas; determinações das provas 

funcionais; elelioforese na bioquímica clínica; espectrofotometria. Hematologia - estudo dos glóbulos 

vermelhos; estudo dos glóbulos brancos; estudo das plaquetas; imuno-hematologia. Bacteriologia - meios de 

cultura; esterilação; coloração; coproculturas; orofaringeo (cultura do material); geniturinário (cultura de 

material); hemoculturas; antibiograma. Imunologia - reações de precipitação; reações de aglutinação; 

reações de hemolose; imunoensaios (técnicas). Parasitologia - protozoários intestinais; helmintos 

intestinais; hemoparasitas; parasito dos tecidos; técnicas laboratoriais. Urpanalise - caracteristicas físicas; 

pesquisa dos componentes anormais; sedimentoscopia. Parte Prática - Bacteriologia; cultura de urina, 

cultura das secreções orofaringeo; hemocultura. Técnicas sorologicas; precipitações; reações de 

hemoaglutinação. Parasitologia; métodos direto; sedimentação; c onceituação. Bioquímica - determinações 

dos componentes orgânicos do sangue; determinações dos componentes inorgânicos do sangue; 

determinações das enzimas de imoportância química. Provas funcionais - função renal; função 

hepática;tolerância à glicose. Uroanalise - exame sumário. Hematologia - hemograma; eritrograma; 

leucograma. 

 

Fisioterapeuta 

Anatomia; Fisiologia; Fisiopatologia dos sistemas músculo esquelético e cardiorrespiratório; 

Fisioterapia aplicada a Traumato-ortopedia; Fisioterapia aplicada as disfunções respiratórias adulto/infantil; 

Fisioterapia aplicada a Neurologia; Cinesiologia; Cardiopulmonar; Cardiovascular; Reumatologia; 

Mecanoterapia; Hidroterapia; Semiologia; Ergonomia; Código de Ética Profissional. 

Lei 8.080, de 19/09/1990 - (Sistema Único de Saúde - SUS); 

Lei 8.142, de 28/12/1990 - (Sistema Único de Saúde - SUS). 

 

 



 

Fiscal de Obras 

Código de Obras e Posturas Municipais. 

Lei Orgânica do Município. 

 

Fiscal de Posturas 

Código de Obras e Posturas Municipais. 

Lei Orgânica do Município. 

 

 

Inspetor de Alunos 

O sistema escolar brasileiro segundo a legislação atual; a construção do conhecimento; orientações 

metodológicas para a Educação Infantil e Ensino Fundamental; atividades adequadas e utilização de jogos 

na aprendizagem; o processo de ensino e aprendizagem: a ação pedagógica; A avaliação da aprendizagem. 

Conhecimentos Específicos da área de atuação. 

Estatuto da criança e do adolescente. 

 

 

Médico 

Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS) e municipalizações. 8º e 9º Conferência 

Nacional de Saúde. Constituição: Seção II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social, Lei Orgânica de 

Saúde n.º 8080/90 e suas posteriores alterações. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no 

Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde – seus princípios, suas diretrizes e seu arcabouço legal; As 

normas operacionais do SUS; A questão do controle social; O paradigma da promoção da saúde; A Estratégia 

de Saúde Da Família – sua evolução, seus princípios e sua aplicação. Municipalização da Saúde. Situação da 

Saúde no Brasil. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares 

dos Conselhos Regionais; Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. 

Conhecimento sobre a área de Saúde na esfera municipal.1.Doenças infecciosas e parasitárias: Rubéola, 

Sarampo, Caxumba, Encefalites, Varicela Zoster, Hepatites, Raiva, Mononucleose, Enteroviroses , Herpes 

simples, Difteria, Salmoneloses, Tuberculose, Hanseníase, Estreptococcias, Blenorragia, Conjuntivites, 

Parasitoses Intestinais; Chagas, Toxoplasmose, Esquistossomose, Lues, Escabiose, Pediculose, Blastomicose, 

Candidiase, Calazar, Malária, Mening ites, AIDS 2. Epidemiologia especial: Características do agente, 

hospedeiros e meios importantes para transmissão. Aspectos mais importantes dos diagnósticos clínico e 

laboratorial e do tratamento. Medidas e Profilaxia. Cólera, Difteria, Doenças de Chagas, Doenças 

Meningocócicas, Esquistossomose, Dengue, Febre amarela, Febre Tifóide, Hanseníase, Hepatite por vírus, 

Leptospirose, Leishmaniose, Malária, Meningite Bacteriana e Virais, Poliomielite, Raiva Humana, Sarampo, 

Tétano, Tuberculose. Epidemiologia Operacional: Notificação Compulsória 3. Doenças da nutrição e 



 

metabolismo: Avitaminose, Desnutrição, Obesidade e Osteoporose, Diabetes Metabólica Dislipidemia 4. 

Aparelho digestivo: Doenças do Esôfago, Úlcera péptica, Neoplasias Gastrointestinais, Diarréias Agudas e 

Crônicas, Insuficiências Hepáticas, Cirroses, Colelitiases e Colecistites, Pancreatite, Hepato Esplenomegalia; 

Diagnóstico Diferencial do abdômen Agudo; Patologias anorretais (fistula anal, hemorróidas) 5. Doenças 

respiratórias: Infecções de vias aéreas superiores e inferiores; Asma brônquica, Bronquite Crônica e 

Enfizema Pulmonar; Supurações Pulmonares 6. Anemias 7. Hipertensão Arterial Sistêmica, Miocardiopatias 

8. Manejo diagnóstico e clínico dos sistemas: vertigem, fadiga e dor crônica 9. Transtornos depressivos e de 

Ansiedade 10. Síndrome Demencial 11. Prontuário Médico 12. Reanimação Cardio-Respiratória 13. 

Preenchimento de Declaração de Óbito 14. Doenças de Notificação Compulsória 15. Noções de Farmacologia 

16. Emergências hospitalares. Demais assuntos que compõem o quadro de atribuições do cargo. 

 

Médico Especialidade: Pediatria 

Ética Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento e 

desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor, Imunizações: 

ativa e passiva, Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais. Distúrbios cárdio-

circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação 

cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite, 

Estado de mal asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais. 

Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, Desidratação aguda, Diabetes mellitus, 

Hipotireoidismo e hipertireoidismo, Insuficiência supra-renal. Distúrbios neurológicos: Coma, Distúrbios 

motores de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: 

Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, Insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-

urêmica, Síndrome nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais hemolíticas, Hemorragia 

digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: 

Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças 

infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção hospitalar. Meningoencegalites 

virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana e virais. Tuberculose. Viroses respiratórias. 

Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros 

no Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos.  

SUS - Constituição Federal Lei 8080 e Lei 8142 

 

Médico Especialidade: Cardiologia 

Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. 

Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico paciente. Ética Médica. Cardiologia: 

Anatomia, Fisiologia e Semiologia do Aparelho Cardiovascular. Métodos Diagnósticos: Eletrocardiografia, 

Ecocardiografia, Medicina Nuclear, Hemodinâmica, Ressonância Magnética, Cardiopatias Congênitas 



 

Cianóticas e Acianótica: Diagnóstico e Tratamento. Hipertensão Arterial. Doença Coronariana. Doença 

Reumática. Valvulopatias: Diagnóstico e Tratamento. Miocardiopatias: Diagnóstico e Tratamento. 

Insuficiência Cardíaca Congestiva. Doença de Chagas. Arritmias Cardíacas: Diagnóstico e Tratamento. Marca 

passos Artificiais. Endocardite Infecciosa. Hipertensão Pulmonar. Sincope. Doenças do Pericárdio. Doença da 

Aorta. Embolia Pulmonar. Cor pulmonale. Realização e interpretação dos métodos gráficos -mapa e holter e 

do ecocardiograma. 

SUS - Constituição Federal Lei 8080 e Lei 8142 

 

Médico Clínico-Geral 

Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS) e municipalizações. 8º e 9º Conferência 

Nacional de Saúde. Constituição: Seção II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social, Lei Orgânica de 

Saúde n.º 8080/90 e suas posteriores alterações. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no 

Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde – seus princípios, suas diretrizes e seu arcabouço legal; As 

normas operacionais do SUS; A questão do controle social; O paradigma da promoção da saúde; A Estratégia 

de Saúde Da Família – sua evolução, seus princípios e sua aplicação. Municipalização da Saúde. Situação da 

Saúde no Brasil. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares 

dos Conselhos Regionais; Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. 

Conhecimento sobre a área de Saúde na esfera municipal.1.Doenças infecciosas e parasitárias: Rubéola, 

Sarampo, Caxumba, Encefalites, Varicela Zoster, Hepatites, Raiva, Mononucleose, Enteroviroses , Herpes 

simples, Difteria, Salmoneloses, Tuberculose, Hanseníase, Estreptococcias, Blenorragia, Conjuntivites, 

Parasitoses Intestinais; Chagas, Toxoplasmose, Esquistossomose, Lues, Escabiose, Pediculose, Blastomicose, 

Candidiase, Calazar, Malária, Mening ites, AIDS 2. Epidemiologia especial: Características do agente, 

hospedeiros e meios importantes para transmissão. Aspectos mais importantes dos diagnósticos clínico e 

laboratorial e do tratamento. Medidas e Profilaxia. Cólera, Difteria, Doenças de Chagas, Doenças 

Meningocócicas, Esquistossomose, Dengue, Febre amarela, Febre Tifóide, Hanseníase, Hepatite por vírus, 

Leptospirose, Leishmaniose, Malária, Meningite Bacteriana e Virais, Poliomielite, Raiva Humana, Sarampo, 

Tétano, Tuberculose. Epidemiologia Operacional: Notificação Compulsória 3. Doenças da nutrição e 

metabolismo: Avitaminose, Desnutrição, Obesidade e Osteoporose, Diabetes Metabólica Dislipidemia 4. 

Aparelho digestivo: Doenças do Esôfago, Úlcera péptica, Neoplasias Gastrointestinais, Diarréias Agudas e 

Crônicas, Insuficiências Hepáticas, Cirroses, Colelitiases e Colecistites, Pancreatite, Hepato Esplenomegalia; 

Diagnóstico Diferencial do abdômen Agudo; Patologias anorretais (fistula anal, hemorróidas) 5. Doenças 

respiratórias: Infecções de vias aéreas superiores e inferiores; Asma brônquica, Bronquite Crônica e 

Enfizema Pulmonar; Supurações Pulmonares 6. Anemias 7. Hipertensão Arterial Sistêmica, Miocardiopatias 

8. Manejo diagnóstico e clínico dos sistemas: vertigem, fadiga e dor crônica 9. Transtornos depressivos e de 

Ansiedade 10. Síndrome Demencial 11. Prontuário Médico 12. Reanimação Cardio-Respiratória 13. 



 

Preenchimento de Declaração de Óbito 14. Doenças de Notificação Compulsória 15. Noções de Farmacologia 

16. Emergências hospitalares. Demais assuntos que compõem o quadro de atribuições do cargo. 

 

Médico – Programa ESF 

Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS) e municipalizações. 8º e 9º Conferência 

Nacional de Saúde. Constituição: Seção II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social, Lei Orgânica de 

Saúde n.º 8080/90 e suas posteriores alterações. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no 

Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde – seus princípios, suas diretrizes e seu arcabouço legal; As 

normas operacionais do SUS; A questão do controle social; O paradigma da promoção da saúde; A Estratégia 

de Saúde Da Família – sua evolução, seus princípios e sua aplicação. Municipalização da Saúde. Situação da 

Saúde no Brasil. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares 

dos Conselhos Regionais; Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. 

Conhecimento sobre a área de Saúde na esfera municipal.1.Doenças infecciosas e parasitárias: Rubéola, 

Sarampo, Caxumba, Encefalites, Varicela Zoster, Hepatites, Raiva, Mononucleose, Enteroviroses , Herpes 

simples, Difteria, Salmoneloses, Tuberculose, Hanseníase, Estreptococcias, Blenorragia, Conjuntivites, 

Parasitoses Intestinais; Chagas, Toxoplasmose, Esquistossomose, Lues, Escabiose, Pediculose, Blastomicose, 

Candidiase, Calazar, Malária, Mening ites, AIDS 2. Epidemiologia especial: Características do agente, 

hospedeiros e meios importantes para transmissão. Aspectos mais importantes dos diagnósticos clínico e 

laboratorial e do tratamento. Medidas e Profilaxia. Cólera, Difteria, Doenças de Chagas, Doenças 

Meningocócicas, Esquistossomose, Dengue, Febre amarela, Febre Tifóide, Hanseníase, Hepatite por vírus, 

Leptospirose, Leishmaniose, Malária, Meningite Bacteriana e Virais, Poliomielite, Raiva Humana, Sarampo, 

Tétano, Tuberculose. Epidemiologia Operacional: Notificação Compulsória 3. Doenças da nutrição e 

metabolismo: Avitaminose, Desnutrição, Obesidade e Osteoporose, Diabetes Metabólica Dislipidemia 4. 

Aparelho digestivo: Doenças do Esôfago, Úlcera péptica, Neoplasias Gastrointestinais, Diarréias Agudas e 

Crônicas, Insuficiências Hepáticas, Cirroses, Colelitiases e Colecistites, Pancreatite, Hepato Esplenomegalia; 

Diagnóstico Diferencial do abdômen Agudo; Patologias anorretais (fistula anal, hemorróidas) 5. Doenças 

respiratórias: Infecções de vias aéreas superiores e inferiores; Asma brônquica, Bronquite Crônica e 

Enfizema Pulmonar; Supurações Pulmonares 6. Anemias 7. Hipertensão Arterial Sistêmica, Miocardiopatias 

8. Manejo diagnóstico e clínico dos sistemas: vertigem, fadiga e dor crônica 9. Transtornos depressivos e de 

Ansiedade 10. Síndrome Demencial 11. Prontuário Médico 12. Reanimação Cardio-Respiratória 13. 

Preenchimento de Declaração de Óbito 14. Doenças de Notificação Compulsória 15. Noções de Farmacologia 

16. Emergências hospitalares. Demais assuntos que compõem o quadro de atribuições do cargo. 

 

Motorista 

Legislação de Trânsito / Código de Trânsito Brasileiro (Código de Transito Brasileiro - LEI Nº 9.503, 

DE 23 DE SETEMBRO DE 1997). 



 

Normas Gerais de Circulação e Conduta. Sinalização de Trânsito: Placas, Símbolos e Dispositivos 

Auxiliares. Infrações e Penalidades. 

 

Nutricionista 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e 

procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na 

produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, 

equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química. Características 

organolipticas, seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos 

alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em 

pontos críticos de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de 

alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: 

definação, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e 

interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e 

lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, 

planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de 

epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e carências 

nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de saúde pública. 

Avaliação nutricional. Epidemologia da desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas 

diferentes faixas etárias. Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª 

idade e atividades do nutricionista na EMTN. Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. 

Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das 

fórmulas enterais e infantis. Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde -SUS. Organização dos 

serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de 

saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação 

atual 

 

Operador de Máquinas 

Legislação de Trânsito / Código de Trânsito Brasileiro (Código de Transito Brasileiro - LEI Nº 9.503, 

DE 23 DE SETEMBRO DE 1997). 

Normas Gerais de Circulação e Conduta. Sinalização de Trânsito: Placas, Símbolos e Dispositivos 

Auxiliares. Infrações e Penalidades. 

 

Operador de Máquina Agrícola 

Legislação de Trânsito / Código de Trânsito Brasileiro (Código de Transito Brasileiro - LEI Nº 9.503, 

DE 23 DE SETEMBRO DE 1997). 



 

Normas Gerais de Circulação e Conduta. Sinalização de Trânsito: Placas, Símbolos e Dispositivos 

Auxiliares. Infrações e Penalidades. 

 

Professor de Educação Infantil – PEI – Pré-Escola 

História da Educação. Filosofia da Educação. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. 

Interdisciplinaridade no Ensino: teorias e práticas. Tendências do pensamento pedagógico. Avaliação da 

aprendizagem escolar. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. Legislação da 

Educação Básica. Políticas Públicas da Educação Básica. Financiamento e Gestão da Educação. O Projeto 

Político Pedagógico da Escola. Rotina e gestão em sala de aula. Questões das relações do grupo. Relação 

família x escola. Ação pedagógica. Objetivos do ensino fundamental. Brincar e aprender. Aprendendo a 

aprender. Identificação da população a ser atendida, a atividade econômica, o estilo de vida, a cultura e as 

tradições. Interação social. Resolução de problemas. Organização do currículo. Erro e aprendizagem. A 

construção do conhecimento. Educação Infantil: etapas do desenvolvimento psicomotor. Creche: 

organização do espaço escolar, rotina, atividades, gestão. Avaliação. Noções de primeiros socorros. 

Planejamento curricular centrado na criança. Espaço e tempo. Diferentes linguagens da criança. 

Convivência e interação social. O professor como mediador. Lateralidade. Educar e cuidar. Espaço físico e 

recursos materiais. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (Resolução nº 5 de 17/12/09). Trabalhando com histórias, com livros e revistas, com dramatização, 

com desenho infantil. A arte na escola. Rotina da sala de aula. Jogos, brincadeiras e psicomotricidade. 

Trabalhando com histórias. A arte na escola: desenho, teatro, música, pintura. Abordagem holística dos 

conteúdos Língua portuguesa: o processo de aquisição da leitura e da escrita, letramento e alfabetização. O 

texto: apreensão de ideias básicas e acessórias. Interpretação de ideias sugeridas por imagens. A construção 

da leitura e da escrita pela criança. A arte na escola Metodologia da linguagem: objetivos do trabalho com a 

linguagem verbal na escola. Usos, funções e valores sociais da linguagem oral e da escrita. Linguagem: 

variação linguística; interlocução. Parâmetros Curriculares Nacionais – (PCNs). 

Lei Federal n.° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

Professor de Educação Básica I – PEBI – 1ª à 4ª série 

História da Educação. Filosofia da Educação. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. 

Interdisciplinaridade no Ensino: teorias e práticas. Tendências do pensamento pedagógico. Avaliação da 

aprendizagem escolar. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. Legislação da 

Educação Básica. Políticas Públicas da Educação Básica. Financiamento e Gestão da Educação. O Projeto 

Político Pedagógico da Escola. Rotina e gestão em sala de aula. Questões das relações do grupo. Relação 

família x escola. Ação pedagógica. Objetivos do ensino fundamental. Brincar e aprender. Aprendendo a 

aprender. Identificação da população a ser atendida, a atividade econômica, o estilo de vida, a cultura e as 



 

tradições. Interação social. Resolução de problemas. Organização do currículo. Erro e aprendizagem. A 

construção do conhecimento. Educação Infantil: etapas do desenvolvimento psicomotor. Creche: 

organização do espaço escolar, rotina, atividades, gestão. Avaliação. Noções de primeiros socorros. 

Planejamento curricular centrado na criança. Espaço e tempo. Diferentes linguagens da criança. 

Convivência e interação social. O professor como mediador. Lateralidade. Educar e cuidar. Espaço físico e 

recursos materiais. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (Resolução nº 5 de 17/12/09). Trabalhando com histórias, com livros e revistas, com dramatização, 

com desenho infantil. A arte na escola. Rotina da sala de aula. Jogos, brincadeiras e psicomotricidade. 

Trabalhando com histórias. A arte na escola: desenho, teatro, música, pintura. Abordagem holística dos 

conteúdos Língua portuguesa: o processo de aquisição da leitura e da escrita, letramento e alfabetização. O 

texto: apreensão de ideias básicas e acessórias. Interpretação de ideias sugeridas por imagens. A construção 

da leitura e da escrita pela criança. A arte na escola Metodologia da linguagem: objetivos do trabalho com a 

linguagem verbal na escola. Usos, funções e valores sociais da linguagem oral e da escrita. Linguagem: 

variação linguística; interlocução. Parâmetros Curriculares Nacionais – (PCNs). 

Lei Federal n.° 8069/90- Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Professor de Educação Básica II – PEBII - Letras 

Aprendizagem da língua materna: estrutura, uso e funções; ensino e aprendizagem da gramática 

normativa.  Linguagem: uso, funções, análise; língua oral e escrita; variações lingüísticas; norma padrão. O 

texto: tipologia textual; intertextualidade; coesão e coerência textuais; o texto e a prática de análise 

lingüística. Leitura e produção de textos. Literatura brasileira. 

 

Professor de Educação Básica II – PEBII - Geografia 

Evolução do pensamento geográfico. Natureza e sociedade: os sistemas naturais; as ações humanas 

sobre a natureza. O espaço geográfico mundial e brasileiro: o processo de industrialização; o processo de 

urbanização; o espaço agrário; o papel do Estado na organização do espaço; a dinâmica demográfica; 

globalização e geopolítica. O ensino de Geografia: princípios metodológicos; o uso de representações 

cartográficas. 

 

Professor de Educação Básica II – PEBII - História 

Ensino de História: metodologias do ensino de História; trabalho com documentos e diferentes 

linguagens no ensino de História. Conhecimento histórico contemporâneo: saber histórico e historiografia; 

história e temporalidade. História do Brasil e a construção de identidades: historiografia brasileira e a 

história do Brasil; história nacional e regional; história brasileira: da ocupação indígena ao mundo 

contemporâneo. História da América e suas identidades: lutas sociais e identidades: sociais, culturais e 

nacionais. História do mundo Ocidental: legados culturais da Antigüidade Clássica, convívios e confrontos 



 

entre povos e culturas na Europa medieval; história africana e suas relações com a Europa e a América. 

Lutas sociais, cidadania e cultura no mundo capitalista. 

 

Professor de Educação Básica II – PEBII - Ciências 

O conhecimento científico: evolução histórica. Ensino de Ciências: evolução e contextualização na 

sociedade brasileira; o ensino de Ciências e as questões sociais: ambiente, saúde, orientação sexual, ética e 

pluralidade sexual, cultural. Relação entre os seres vivos e o ambiente: o homem e a sua ação sobre o 

ambiente; princípios básicos que regem as funções vitais dos seres vivos; relação entre estruturas e funções 

dos sistemas e suas adaptações ao meio; caracterização dos grandes grupos animais e vegetais. O corpo 

humano como um todo em equilíbrio: saúde e orientação sexual, desequilíbrios: endemias, drogas, 

desnutrição. Continuidade das espécies: evolução; reprodução, hereditariedade. Fundamentos teóricos da 

Química: conceitos, leis, relações e princípios básicos; interações e transformações químicas. Fundamentos 

teóricos da Física: conceitos, leis, relações e princípios básicos. 

 

Professor de Educação Básica II – PEBII - Matemática 

Resolução de problemas investigativos. Resolução de situação problema. Números e operações: 

números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Fatoração e simplificação. Equações e Inequações do 1º e 

do 2º. Raízes. Funções: crescimento e decrescimento, zeros, dentre outros exemplos. Grandezas e suas 

dependências e interdependências. Tratamento da informação: leitura e interpretação de dados expressos 

em gráficos de colunas, de setores, histogramas e polígonos de freqüência. Polinômios. Matemática 

financeira. Porcentagem. Espaço e formas. Trigonometria. Geometria analítica: cálculo da área de 

superfícies planas; cálculo da área da superfície. Geometria espacial: prismas, cilindros, cones dentre 

outras. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras. Análises estatísticas: média, moda, mediana e desvio 

padrão. Probabilidade. Permutações. História da Matemática. Jogos Matemáticos 

 

Professor de Educação Básica II – PEBII - Letras/Inglês 

English Language. Language as communication: language system: phonology, morphology, syntax. 

Teacher development and teaching practice: objectives in teaching English as a foreign language: methods 

and approaches. 

Techniques and resources; the four skills: reading, speaking, listening, writing. Evaluating, selecting 

and producing materials. 

 

Professor de Educação Básica II – PEBII - Educação Física 

Objetivos, importância e desenvolvimento de projeto de atividades esportivas; modalidades 

esportivas: atletismo, futsal, voleibol fundamentos teórico-práticos, aperfeiçoamento de técnicas e 

desenvolvimento corporal; atividades esportivas visando proporcionar o desenvolvimento físico e intelectual 



 

do educando; práticas desportivas: desenvolvimento de aptidões esportivas, da autonomia, da cooperação, 

do respeito, da participação social e da afirmação dos valores, dos princípios democráticos e do exercício 

crítico de cidadania; coordenação de projetos: atuação do profissional; diagnóstico e plano de ações na 

consecução dos objetivos propostos; noções de relações interpessoais no trabalho; noções básicas de 

cidadania; noções básicas de prevenção de acidentes e de higiene na prática desportiva; noções básicas de 

primeiros socorros. 

 

Psicólogo (a) 

Terapêutica Psicológica; Generalidades; Psicoterapia Infantil; Sala e material para psicoterapia 

lúdica infantil; Psicoterapia de grupo. O Campo da Saúde Mental: reorientação do modelo assistencial e 

atenção psicossocial. O direito dos portadores de transtornos mentais. A Psicossomática. O Psicodiagnóstico. 

Avaliação Psicológica: campo de conhecimento. A Entrevista Psicológica e Grupos. Assistência à Infância, à 

Adolescência e ao Idoso e suas interseções. A profissão do psicólogo e o código de ética. A prática 

psicológica na escola pública. As relações entre escolas, atuações do psicólogo e comunidade. A instituição 

família em sua dimensão política. Aspectos da temática institucional. Os processos psicossociais que 

interferem nos indivíduos e nas organizações. Análise dos principais conceitos e técnicas de recursos 

humanos. A Psicanálise: o desenvolvimento libidinal infantil e o mal-estar na civilização. Freud. Psicoterapia 

breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção. Treinamento. Adolescência. A Concepção Integracionista: 

Piaget e Vygotski. As etapas do desenvolvimento cognitivo. A construção do pensamento complexo e do 

abstrato.  

Noções de Vulnerabilidade e risco social. Noções de prevenção ao álcool e as drogas. O processo do 

controle da abstinência. Técnicas de entrevista individual e grupal. Teorias e técnica psicológicas.Teorias e 

técnicas grupais. Terapia Psicossocial.Tipos e formas de tratamento eficaz na recuperação por dependência 

química.Psicopatologia. Psicoterapia / Psicoterapia breve / Psicoterapia de apoio (conceituação, teoria e 

técnicas). Psicopatologia. Violência doméstica contra crianças e adolescentes. 

 

Tesoureiro 

Direito Administrativo: Sistemas administrativos: sistema inglês e sistema francês  

O regime jurídico-administrativo  

Princípios da administração pública - Princípio da supremacia do interesse público, Princípio da 

indisponibilidade do interesse público, Princípio da legalidade, Princípio da impessoalidade, Princípio da 

moralidade, Princípio da publicidade, Princípio da eficiência, Princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, Princípio da autotutela, Princípio da continuidade dos serviços públicos. 

Administração pública - Administração pública em sentido amplo e em sentido estrito, Centralização, 

descentralização e desconcentração, Administração em sentido material e em sentido formal, Conceito de 

administração direta, administração indireta e entidades paraestatais, Criação de entidades da 



 

administração indireta, Criação de subsidiárias e participação no capital de empresas privadas, 

Características comuns às entidades da administração indireta, Entidades em espécie, Autarquias, 

Autarquias sob regime especial, autarquias fundacionais e associações públicas, Agências executivas e 

agências reguladoras, Fundações públicas, Empresas públicas e sociedades de economia mista, Distinções 

entre empresa pública e sociedade de economia mista.  

Órgãos e agentes públicos  

Terceiro setor, Atos administrativos, Poderes administrativos, Controle da administração pública 

Direito Constitucional: Direitos e garantias fundamentais (Arts. 5º a 17). Organização do Estado 

político-administrativo (Arts. 18 a 36). Administração Pública (Arts. 37 a 43). Organização dos Poderes (Arts. 

44 a 69). Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (Arts. 70 a 75). Tributação e Orçamento ( Arts. 

145 a 169). Ordem Econômica e Financeira (Arts.170 a 192). 

Forma de Governo, Sistema de Governo, Forma de Estado 

Código Penal:  Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - TÍTULO XI - DOS CRIMES CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Crimes contra a Administração Pública (Arts. 312 a 337 − CP) e Crimes contra as 

Finanças Públicas (Arts. 359-A a 359-H). 

Administração Pública e Administração Financeira Orçamentária: Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 - Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle 

dos Orçamentos e Balanços da União, Estados e Municípios. 

Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08/06/94 - 

Licitações e Contratos da Administração Pública.  

Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Contabilidade Geral: Contabilidade: Conceito, objeto, objetivos, campo de atuação e usuários da 

informação contábil. Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC. Conceitos, forma de avaliação, evidenciação, natureza, espécie e estrutura. Atos e 

fatos administrativos. Livros contábeis obrigatórios e documentação contábil. Variação do patrimônio 

líquido – receita, despesa, ganhos e perdas. Apuração dos resultados. Regimes de apuração – caixa e 

competência. Escrituração contábil – lançamentos contábeis; contas patrimoniais, resultado. Fatos 

contábeis – permutativos, modificativos e mistos. Itens Patrimoniais: conteúdo, conceitos, estrutura, formas 

de avaliação e classificação dos itens patrimoniais do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. 

Demonstrações contábeis – balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de 

lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos 

fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado. 

 

Técnico de Enfermagem 



 

Técnicas básicas de enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza na unidade; preparo da cama 

hospitalar; sinais vitais; coleta de material para exames; admissão, alta e transferência de paciente; 

posições e restrições de movimentos; movimentação e transporte de paciente; conforto; higiene corporal; 

alimentação do paciente, dietas; curativo; escara de decúbito, administração de medicamentos, via 

parenteral, sondagem gástrica, lavagem gástrica; cateterismo vesical masculino e feminino, socorros de 

urgência; ética profissional;  lei que regulamenta o exercício da enfermagem. 

 

Trabalhador braçal (sexo: masculino) 

Noções básicas de Segurança (uso correto de extintor de incêndio) e noções básicas de Segurança no 

Trabalho (limpeza e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Procedimentos corretos de 

espanação; varrição; lavagem de piso; limpeza de teto; limpeza de janela; lavagem de parede; limpeza de 

portas; limpeza de pias; limpeza de vidros; limpeza de sanitários e limpeza de móveis). 

 

Trabalhador braçal (sexo: feminino) 

Noções básicas de Segurança (uso correto de extintor de incêndio) e noções básicas de Segurança no 

Trabalho (limpeza e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Procedimentos corretos de 

espanação; varrição; lavagem de piso; limpeza de teto; limpeza de janela; lavagem de parede; limpeza de 

portas; limpeza de pias; limpeza de vidros; limpeza de sanitários e limpeza de móveis). 

 

Guarda Noturno 

Noções básicas de Segurança (uso correto de extintor de incêndio) e noções básicas de Segurança no 

Trabalho (limpeza e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

Primeiros Socorros; 

Constituição Federal - Art. 1º ao Art. 11. 

 

Merendeira 

Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) 

Transmissão dos microrganismos para os alimentos 

Armazenamento e organização dos alimentos 

Noções Básicas de Nutrição e Higiene Alimentar. Higiene pessoal. 

 

Segurança 

Noções básicas de Segurança (uso correto de extintor de incêndio) e noções básicas de Segurança no 

Trabalho (limpeza e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

Primeiros Socorros; 

Constituição Federal - Art. 1º ao Art. 11. 



 

 

Técnico em Radiologia 

Atenção Básica- Política Nacional, normas e diretrizes. Sistema Único de Saúde  - SUS: conceitos, 

Legislação estruturante, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Pacto pela  Saúde. 

Formas de financiamento e custeio do SUS. Humanização e Acolhimento - Política Nacional de  

Humanização. Modelos de atenção e cuidados em saúde. Indicadores de saúde. Sistemas de informação em  

saúde. Política Nacional de Promoção e Proteção da Saúde. Constituição Federal de 1988 - Título VIII: Da 

Ordem Social, Capítulo II: Disposição Geral. Seção II: Da Saúde. Artigos de 196 a 200. . Lei Orgânica da 

Saúde -Lei N°. 8080 de 19 de setembro de 1990 e alterações dela decorrentes. Materiais e equipamentos em  

radiologia. Propriedades e aplicações dos Raios X. Aparelhos e Tubos de Raio X. Imagem Radiológica. Filmes 

Radiográficos. Processamento Radiográfico. Identificação dos filmes e montagem. Efeitos biológicos dos 

Raios X. Natureza e produção dos efeitos biológicos. Proteção contra os Raios X. Técnicas radiográficas. 

Técnicas  intrabucais. Técnicas extrabucais. Radiografias panorâmicas. Exame Radiológico. Preparo do 

paciente e  realização do exame. Normas de biossegurança. Riscos e precauções - equipamentos de 

proteção individual e coletiva. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, 

Norma Operacional da  Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção 

Hospitalar. Ética Profissional.  

Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 

colegas de trabalho. Ética no serviço público. 
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DETALHAMENTO DAS PROVAS PRÁTICAS 

 

A Prova Prática será realizada em data, horário e local a ser estabelecido oportunamente e divulgado 

nos meios previstos neste Edital.  

O candidato deverá comparecer, obrigatoriamente, ao local designado para a Prova Prática, munido 

de:  

a) Documento de identificação com foto (original); 

b) Carteira Nacional de Habilitação válida, de acordo com o exigido no Anexo I, para motoristas. 

A CNH deverá estar dentro do prazo de validade, com fotografia, quando o caso, expedida nos 

termos da Lei Federal nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 e sem restrições para atuação de serviços 

remunerados, sem a qual não poderá realizar a prova prática, no mínimo da categoria “C”.  

-Não será aceito para realizar a prova qualquer tipo de protocolo para substituir a habilitação. 

-Não haverá segunda chamada ou repetição das provas, seja qual for o motivo alegado. 

-Não haverá aplicação de provas fora dos dias, locais e horários pré-estabelecidos. 

-A Prova Prática tem caráter CLASSIFICATÓRIO ELIMINATÓRIO para avaliação de habilidades do 

desempenho da função prática. 

O candidato não poderá alegar desconhecimento do local de realização das provas como justificativa 

de ausência. O não comparecimento por qualquer motivo será considerado como desistência do 

candidato, resultando em sua eliminação do Concurso Público. 

Não caberá recurso sobre as Provas Práticas. 

Os resultados das Provas Práticas serão divulgados conforme item 4 do Edital. 

 

DA PROVA PRÁTICA 

 

O candidato deverá comparecer, obrigatoriamente, ao local designado para a Prova Prática, com 30 

(trinta) minutos de antecedência do horário agendado. 

Ao chegar ao local, o candidato deverá assinar lista de presença. O candidato que se atrasar ou não 

comparecer, será considerado excluído do Concurso Público. 

Assinada a lista de presença, o candidato deverá permanecer no local e aguardar a orientação da 

Banca Examinadora. 

A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter classificatório e 

eliminatório. 

O candidato que obtiver nota igual ou inferior a 50 (cinquenta pontos) na prova prática será 

automaticamente excluído do Concurso Público. 

 



 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 

Os candidatos terão que realizar, no tempo estipulado pelo examinador, atividades relacionadas ao 

emprego, conforme estabelecido pelo encarregado da área na Prefeitura. Observados os critérios 

abaixo. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS - MOTORISTA - OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA 

Os candidatos serão submetidos a uma avaliação do desempenho na direção de veículos, conforme a 

Categoria escolhida, na qual serão analisados os itens que seguem: 

- Utilização de veículos de quaisquer marca, potência e espécie, a critério da Comissão Especial; 

- O candidato operará os veículos que lhes for designado no momento da realização do teste, para 

que o examinador possa medir o nível de domínio que o candidato tenha sobre os mesmos, cuja 

demonstração deverá ser medida de conformidade com as tarefas destinadas a cada um deles; 

- Cada candidato terá um prazo (estabelecido pelo instrutor), para a direção do veículo, obedecendo 

nesse ínterim aos comandos do instrutor-avaliador. 

 

TRABALHADOR BRAÇAL - FEMININO 

Iniciativa; 

Aptidão para a função; 

Trabalho em equipe; 

Disposição; 

Resistência física às atividades executadas; 

Conhecimento, organização e manuseio do material de trabalho; 

Agilidade; 

Segurança no trabalho; 

Higiene no trabalho. 

 

TRABALHADOR BRAÇAL - MASCULINO 

Iniciativa; 

Aptidão para a função; 

Trabalho em equipe; 

Disposição; 

Resistência física às atividades executadas; 

Conhecimento, organização e manuseio do material de trabalho; 

Agilidade; 

Segurança no trabalho; 



 

Higiene no trabalho. 

 

ELETRICISTA 

Identificação de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos utilizados em instalações 

elétricas;  

Segurança no trabalho;  

Higiene e limpeza no trabalho;  

Instalação de um circuito elétrico utilizando fio ou cabo, lâmpada, tomada, Interruptor e disjuntor;  

Identificação de componentes elétricos em quadro de distribuição de baixa tensão.       

 

MERENDEIRA 

Iniciativa; 

Aptidão para a função; 

Trabalho em equipe; 

Disposição e Resistência física às atividades executadas; 

Conhecimento, organização e manuseio do material de trabalho; 

Agilidade na execução do trabalho; 

Segurança no trabalho; 

Higiene no trabalho. 

 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

A avaliação incidirá sobre a demonstração prática da habilidade na operação e  manuseio de 

equipamentos e demonstração prática de conhecimentos  inerentes a atribuição do cargo; 

Conhecimento, organização e manuseio do material de trabalho; 

Segurança no trabalho; 
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ETAPAS DO CONCURSO 

SENHORES CANDIDATOS : Em nome da transparência que sempre norteou as ações desta Prefeitura Municipal e 

considerando a salutar publicidade dos prazos programados para o desenvolvimento das etapas deste concurso, 

apresentamos o respectivo cronograma, que servirá como instrumento de orientação à sua participação no certame. 

No entanto, trata-se de cronograma provável, podendo se confirmar ou não, a depender de variáveis inerentes ao 

processo, tais como: número de candidatos inscritos, número de recursos apresentados, cumprimento de prazos, 

ocorrência simultânea de outros certames, entre outros. 

 

EVENTO PREVISÃO 

Publicação do Edital 15/11/2014 

Abertura das Inscrições 19/11/2014 

Encerramento das Inscrições 12/12/2014 

Homologação das Inscrições 19/12/2014 

Realização das Provas 18/01/2015 

Divulgação do Gabarito 19/01/2015 

Divulgação da Lista de Classificação 06/02/2015 

Realização das Provas Práticas 
A ser agendada após a divulgação da 

Lista de Classificação Definitiva. 

Observação:  

As datas deste cronograma são previstas e poderão sofrer alterações sem aviso 

prévio. Somente serão confirmadas após publicação dos Editais nos meios 

descritos no Item 4. 

 

 

 

 

 

 



 

EDITAL Nº 001/2014 - CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2014 - ANEXO VII 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 
(Um recurso por Folha) 

 
_________________, ______ de _______________ de 2014. 

 
 
À Prefeitura Municipal de Palestina 
 
REF: Recurso Administrativo - Concurso Público Edital nº 001/2014 – Prefeitura Municipal de Palestina/SP. 
 
[ ] Inscrições. 
[ ] Gabarito Oficial - Revisão de Questões da Prova. 
[ ] Resultado Final - Classificação 
 
Nome:               
 
Nº. de Inscrição:    Emprego:         
 
Nº. da questão recorrida [     ] Resposta do gabarito oficial: [     ] Resposta do candidato: [     ] 
 
Fundamentação e argumentação lógica:          
                
                
                
                
                
                
                 
                
                
                
                 
Fonte(s) que embasa(m) a argumentação do candidato:        
                
                
                
                
                
                
                 
   

Atenciosamente, 
 

_______________________________________________________________ 
(assinatura) 

 

 

 

 

 



 

EDITAL Nº 001/2014 - CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2014 - ANEXO VIII 

 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
 

      , ______ de _______________ de 2014. 
 
À 
MÉRITOS GESTÃO E CONCURSOS - ME. 
 
REF: Solicitação de condições especiais para a realização da prova – Concurso Público Edital nº. 001/2014 – 
Prefeitura Municipal de Palestina/SP 
 
Nome:               
 
 
Nº. de Inscrição:   Emprego:          
 

 

Descrição da deficiência:            
                
                
                
                
                
                
                 

Necessidade especial para a realização da prova:         
                
                
                
                
                
      

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________________________________________ 

(assinatura) 

                             

 


