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EDITAL DE ABERTURA PARA O CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 

01/2014 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PILAR DO SUL 

 
 
 
 

A Prefeita da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL – SP, usando das atribuições legais, 
faz saber que fará realizar, através da empresa INTEGRI BRASIL – Projetos e Serviços Integrados Ltda. EPP, 
as INSCRIÇÕES para o Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2014 – com a supervisão da Comissão de 
Concurso especialmente nomeada pela Portaria nº 5187/2014 para o preenchimento de vagas disponíveis para 
os Cargos constantes do ITEM 2.5 - QUADRO DE CARGOS. 

 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O Concurso, para todos os efeitos, terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual 
período a partir da data da homologação, que será publicada no JORNAL DIÁRIO DE SOROCABA  e 
JORNAL TERRA pela Internet nos endereços  www.integribrasil.com.br e www.pilardosul.sp.gov.br; e 
ainda afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul / SP. 

1.2 O período de validade estabelecido para este Concurso não gera, para a Prefeitura Municipal de Pilar 
do Sul / SP, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados, além daquelas vagas 
previstas no quadro constante no ITEM 2.5. A habilitação dos demais candidatos constantes da 
listagem final de classificação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na contratação, 
dependendo da sua classificação no Concurso; 

1.3  Os candidatos habilitados, classificados e convocados serão contratados sob o Regime da CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho, estando sujeito às disposições legais vigentes, especialmente a 
Lei Complementar Nº 267/2013 de 30 de Agosto de 2013 e alterações posteriores.    

 
2.       DOS CARGOS 

 
2.1 O presente CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS destina-se ao preenchimento de 

CARGOS atualmente vagos, de acordo com o constante do ITEM 2.5 - QUADRO DE CARGOS, mais 
os que vagarem e ou forem criados, durante o prazo de validade do Concurso, regido pelo Decreto Lei 
5452/43 que dispões sobre a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; e Lei Complementar Nº 
267/2013 de 30 de Agosto de 2013 e alterações posteriores. 

2.2 As atividades inerentes ao Cargo ora concursado serão desenvolvidas - conforme demanda - nas 
diversas dependências da Prefeitura do Município de Pilar do Sul /SP, visando atender ao restrito 
interesse público. 

2.3 A remuneração para todos os CARGOS é aquela constante do ITEM 2.5 - DO QUADRO DE CARGOS, 
mais os benefícios assegurados por lei. 

2.4 Fazem parte deste Edital os seguinte anexos: 
a) ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS – Informa a descrição das funções e demais requisitos 
inerentes aos CARGOS. 
b) ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS – Indica a sugestão 
dos conteúdos para estudos inerentes as provas. 
c) ANEXO III – FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS – Solicitação de Pontuação por entrega de  
títulos. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.integribrasil.com.br/
http://www.camarasocorro.sp.gov.br/
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2.5  DO QUADRO DE CARGOS 
 

a) Cargo com Exigência de Nível Alfabetizado 

CÓDIGO / CARG VAGAS REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
VALOR DE 
INSCRIÇÃO 

1.01 – OPERADOR DE MÁQUINAS I 
 

01  
 

Alfabetizado + CNH D 44 HORAS R$ 1.267,06 R$ 18,00 

 1.02 – PEDREIRO I 
 

01  
 

Alfabetizado. 44 HORAS R$ 964,38 R$ 18,00 

b) Cargo com Exigência de Ensino Fundamental Completo 

CÓDIGO / CARGO VAGAS REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
VALOR DE 
INSCRIÇÃO 

1.03 – AGENTE DE CONTROLE DE VETORES E 
ZOONOSES I 

 
04  

 

Ensino Fundamental Completo 
+ CNH A/B 

40 HORAS R$ 865,83 R$ 25,00 

c) Cargo com Exigência de Ensino Médio/ e ou Técnico Completo 

CÓDIGO / CARGO VAGAS REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
VALOR DE 
INSCRIÇÃO 

2.01 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO  BÁSICA I 

 
10  

 
Ensino Médio Completo 40 HORAS R$ 964,38 R$ 30,00 

 2.02 – ELETRICISTA I  
 

01  

 
Ensino Médio Completo e NR10 44 HORAS R$ 1.061,50 R$ 30,00 

 2.03 – ELETRICISTA DE AUTOS I  
 

01  

 

Ensino Médio Completo +  Curso Técnico na 
Àrea + CNH D 

44 HORAS R$ 1.061,50 R$ 30,00 

 2.04 – TÉCNICO EM SEGURANÇA  
           DO TRABALHO I 

 
01  

 

Curso Técnico em Segurança 
do Trabalho + CNH A/B 

40 HORAS R$ 1.382,50 R$ 30,00 

d) Cargo com Exigência de Ensino Médio/ e ou Técnico Completo 
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CÓDIGO / CARGO VAGAS REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
VALOR DE 
INSCRIÇÃO 

3.01 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA I 
 

01  

 

Curso Superior nas áreas de Direito, 
Administração, Economia ou Contabilidade e 

CNH A/B 
40 HORAS R$ 2.358,36 R$ 40,00 

3.02 – ADVOGADO I 
 

01  

 
Ensino superior em Direito em registro na OAB. 30 HORAS R$ 2.358,36 R$ 40,00 

3.03 – DENTISTA I 
 

01  

 

Curso Superior em Odontologia e Registro no 
CRO 

20 HORAS R$ 2.358,36 R$ 40,00 

3.04 – ENGENHEIRO CIVIL I 
 

01  

 

Curso Superior em Engenharia Civil e Registro no 
CREA 

30 HORAS R$ 2.358,36 R$ 40,00 

3.05 – ENFERMEIRO I 
 

01  

 

Superior completo em Enfermagem e Registro no 
COREN. 

30 HORAS R$ 2.358,36 R$ 40,00 

3.06 – MÉDICO GINECOLOGISTA I 
 

01  

 

Superior em Medicina com especialização na 
área Registro no CRM. 

20 HORAS R$ 3.112,80 R$ 40,00 

3.07 – MÉDICO PEDIATRA I  
 

01  

 

Superior em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM. 

20 HORAS R$ 3.112,80 R$ 40,00 

3.08 – MÉDICO PLANTONISTA I 
 

01  

 
Superior em Medicina e Registro no CRM 

PLANTÃO 
DE 12 

HORAS 

7,61 
VRM por 
plantão 

R$ 40,00 

3.09 – MÉDICO PSIQUIATRA I 
 

01  

 

Superior em Medicina com especialização na 
área e Registro 

20 HORAS R$ 3.112,80 R$ 40,00 
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3          CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E REQUISITOS PARA ADMISSÃO 
 
3.1 Considerações Gerais 
 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. O deferimento da 
inscrição dar-se-á automaticamente, mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição online e 
ao pagamento do valor correspondente ao Cargo que deseja concorrer.  

3.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o concurso. 

3.1.2 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, as informações fornecidas no 
ato da inscrição. Aquele que preencher a ficha de inscrição incorretamente, rasurar ou prestar 
informações inverídicas, mesmo que o fato seja constatado posteriormente, será excluído do concurso 
público. 

3.1.3 As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste Edital serão indeferidas, obedecendo 
ao prazo descrito no ITEM 4.7. 

 
3. 2  Condições para inscrição 
 
3.2.1 Ser Brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal, em consonância com a 

lei Federal nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro, e ainda, se de Nacionalidade Portuguesa, estar de 
acordo com os critérios contidos no Decreto Federal nº 70436/72; 

3.2.2 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade (RG), com foto; 
3.2.3 Efetuar o pagamento devido do valor da inscrição; 
3.2.4 Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital; 
3.2.5 As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no 

inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Federal 7.853/89 são asseguradas o direito de 
inscrição para os CARGOS no Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadoras. 

 
3.3 Requisitos Gerais para a Contratação 
 
3.3.1 Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da convocação; 
3.3.2 Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, bem 

como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de suas funções; 
3.3.3 Se do sexo masculino, possuir até a data da posse, o Certificado de Dispensa do Serviço Militar ou 

Certificado de Reservista; 
3.3.4 Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das 

funções que competem ao CARGO; 
3.3.5 Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 
3.3.6 Não exercer qualquer Cargo, Cargo ou função pública de acumulação proibida com o exercício do novo 

Cargo, observado ao disposto no artigo 37 § 10 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, alterada pela EC Nº 
20/98; 

3.3.7  A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos aqui exigidos para  
o Concurso, será solicitada por ocasião da contratação para o CARGO; 

3.3.8  A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do 
candidato em decorrência de sua habilitação no Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes de 
sua inscrição. 
 

4          DAS INSCRIÇÕES  
 
 

 
4.1 As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período de 12 DE 

FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2014 respeitando para fins de recolhimento do valor de inscrição o 
horário bancário, devendo para tanto o candidato: 

a)  Acessar o site www.integribrasil.com.br;  

b)  Localizar o atalho correspondente aos Concursos com inscrições abertas, selecionar o CONCURSO 
PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2014 DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO 
SUL / SP e clicar sobre o CARGO pretendido.  

c)  Digitar o CPF, preencher todos os dados solicitados na FICHA DE INSCRIÇÃO e CONFIRMAR OS 
DADOS.  

d)  Em seguida, gerar o boleto bancário, imprimir e recolher o valor correspondente em qualquer banco 
ou instituição financeira autorizada, até a data de vencimento expressa no boleto bancário.  

http://www.integribrasil.com.br/
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e)  Após 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data do pagamento do boleto bancário, verificar na 
Área do Candidato, no site da Integri Brasil, se a inscrição encontra-se CONFIRMADA. Em caso 
negativo, contate-nos por e-mail ou telefone. 

     IMPORTANTE: Consultar o Edital antes de efetivar a inscrição. 
4.2 A INTEGRI BRASIL e a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL/SP, não se 

responsabilizarão por solicitações de inscrição via Internet não recebidas e/ou não confirmadas 
decorrentes de problemas técnicos em microcomputadores, falhas de comunicação, congestionamento 
de linhas de transmissão ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados;  

4.3  O recolhimento do pagamento efetuado via Internet deverá ser feito até a data correspondente ao 
último dia de inscrição, respeitando-se para tanto o horário da rede bancária ou instituição financeira 
autorizada; e os autos atendimentos, inclusive bankline, considerando-se para tal o horário de Brasília, 
sob pena de não ser processada e recebida. Não será aceito pagamento de inscrição após a data de 
vencimento impresso no boleto bancário, salvo os casos de vencimento em finais de semana e 
feriados, onde prevalecerá como vencimento o próximo dia útil;  

4.4  Os pagamentos realizados por AGENDAMENTO, DEPÓSITO BANCÁRIO ou CHEQUE não serão 
validados automaticamente pelo sistema. Neste caso, enviar o comprovante de pagamento e o boleto 
bancário digitalizado para o e-mail contato@integribrasil.com.br ou por fax para o telefone (11) 4022-
7166, solicitando a confirmação da inscrição, após a análise da INTEGRI BRASIL. 

4.5  A inscrição somente será validada após a confirmação do recebimento do crédito pela instituição 
financeira competente e a inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a 
respectiva compensação. 

4.6  No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 

4.7  No prazo de no máximo 05 (cinco) dias antecedentes da data da realização das provas, conferir no site 
www.integribrasil.com.br, ou www.pilardosul.sp.gov.br se os dados da inscrição efetuada pela internet 
foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá 
entrar em contato com a INTEGRI BRASIL através do email: contato@integribrasil.com.br  ou pelo 
telefone (11) 4022-7166, para verificar o ocorrido. 

4.8  Não serão aceitas inscrições via postal, fax, condicional, provisória ou fora do período da inscrição 
estabelecido neste edital, pedidos de isenção do valor de inscrição, alteração de CARGOS ou 
devolução do valor de inscrição após o pagamento. 

4.9 O candidato será responsável por qualquer erro, rasura omissão, bem como pelas informações 
prestadas, na ficha de inscrição on-line. 

4.10 Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha online somente poderão sofrer alterações no 
caso de mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado e encaminhado à 
comissão do concurso. 

4.11 A Comissão organizadora do concurso não se responsabilizará por eventuais coincidências de datas e 
horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades. 

4.12 Eventualmente nos casos excepcionais em que, por razões de falha de sistema, o nome do candidato 
não conste na listagem de inscritos, o mesmo poderá ser admitido na sala para realizar a respectiva 
prova desde que esteja de posse do documento de identidade com foto, inscrição realizada via internet 
e do respectivo comprovante de pagamento. 

4.13  Apenas para os casos dispostos no ITEM 4.12, o representante da INTEGRI BRASIL presente no local 
de realização das provas fará a verificação atestando a veracidade das informações e relatando em ata 
de ocorrência própria, para posterior análise, cuja publicação se fará incluir juntamente com Edital de 
Publicação dos resultados. 

4.14 No dia da realização da prova, o candidato deverá levar o comprovante de inscrição, Boleto Bancário 
devidamente autenticado pela instituição financeira a quem foi feito o devido recolhimento, além do 
documento de identidade original com foto, ou algum outro documento especificado no ITEM 4.15 

4.15 Será considerado documento de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações 
Exteriores, Carteira Nacional de Habilitação (modelo atual com foto), cédula de identidade para 
estrangeiros (no prazo de validade). Também será aceito Cédula de identidade fornecida por órgãos ou 
conselhos de classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, 
as emitidas pelos conselhos regionais ou autarquias corporativas, carteira de trabalho e previdência 
social e Passaporte. 

4.15.1  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos, 
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto), 
Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada. 

4.16 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 
neste Edital. 

mailto:contato@integribrasil.com.br
http://www.integribrasil.com.br/
http://www.camarasocorro.sp.gov.br/
mailto:contato@integribrasil.com.br
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4.17 O Valor da inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, é a que está 
estabelecida no ITEM 2.5 – DO QUADRO DE CARGOS, constante do Edital, a favor da INTEGRI 
BRASIL – Projetos e Serviços Integrados Ltda. EPP, empresa responsável pelo concurso; 

4.18  O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada), ledor, sala especial, intérprete de libras, 
ou condição especial deverá requerer durante o período de inscrição, em campo específico da Ficha de 
Inscrição própria, ou solicitá-la, via SEDEX a INTEGRI BRASIL – PROJETOS E SERVIÇOS 
INTEGRADOS LTDA. EPP, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308 - B. Alto - Itu - SP Cep: 
13311-010, até a data do encerramento das inscrições (neste caso, o candidato deverá informar o 
nome do concurso, o número do Edital e o Cargo ao qual concorre).  

4.19  O candidato que não o fizer, seja qual for o motivo alegado, não terá a prova especial preparada. A 
solicitação de condição especial será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 

4.20  A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela  guarda 
da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará a prova. 

4.21  A Comissão organizadora do concurso não se responsabilizará por eventuais coincidências de datas e 
horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.  

4.22 O período de Inscrição, bem como todas as etapas constantes deste edital serão realizadas 
observando o horário oficial de Brasília/DF. 

4.23 Informações referentes ao Concurso Público poderão ser obtidas no site www.integribrasil.com.br, ou 
de segunda a sexta feira das 08h30min às 17h30min horas, pelo telefone (11) 4022.7166. 

 
5         DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
5.1 Às pessoas portadoras de deficiência ou necessidades especiais são asseguradas o direito de se 

inscrever neste Concurso Público, desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com 
as atribuições do Cargo a ser preenchido. 

5.2 Em obediência aos dispostos no art. 37 § 1º e 2º, Lei Federal n° 7.853/89 e no Decreto Federal 
n.°3.298, de 20 de Dezembro de 1999, ser-lhe-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das 
VAGAS ABERTAS PARA O CARGO a qual concorre, ou que vier a surgir durante a validade deste 
Concurso Público. 

5.3 Se na aplicação do percentual disposto no ITEM 5.2, resultar número fracionado igual ou superior a 
 0,5 (cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para candidatos Portadores de Deficiência.  Se 
 inferior  a 0,5 (cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o 
 mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento suficiente do número de candidatos nomeados 
 para o Cargo. 
5.4  Será considerada como deficiência àquela conceituada na medicina especializada de acordo com os 
 padrões mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de capacitação laboral; 
5.5  Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de 
 correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos; 
5.6  Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra 
 correspondente a corpo 24. O candidato que não solicitar condições especiais para a prova no prazo 
 estabelecido, não a terá preparada seja qual for sua alegação; 
5.7  É condição obstativa a inscrição no Concurso Público, a necessidade de auxiliares permanentes para 
 auxiliar na execução das atribuições inerentes à função pretendida, ou na realização da prova pelo 
 portador de necessidade especial; 
5.8  Não obsta à inscrição ou ao exercício da atividade a utilização de material tecnológico de uso habitual 
 ou a necessidade de preparação de ambiente físico; 
5.9 No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência ou necessidades especiais deverá declarar 

 sua intenção de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, mencionando a deficiência 
 da qual é portador. Ele também deverá enviar o Laudo Médico atestando a espécie, o grau ou nível de 
 deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
 Doença – CID,  bem  como a provável causa de deficiência, via SEDEX à INTEGRI BRASIL – 
PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. EPP, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308 - 
B. Alto - Itu - SP Cep: 13311-010 até a data do encerramento das inscrições; Importante: mencionar o 
nome completo do  candidato, nome do concurso, número do edital e Cargo ao qual concorre.  

5.10 O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do processo, se confirmada tal 
 situação, em qualquer fase deste Concurso Público, sujeitando-se as consequências legais 
 pertinentes; 
5.11  Os portadores de deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os 
 demais candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das provas escritas; b) à avaliação e aos critérios 

http://www.integribrasil.com.br/
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 de aprovação; c) ao horário e ao local de aplicação das provas; d) à nota mínima exigida para todos 
 os demais candidatos; 
5.12  Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, essas 
 serão preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação; 
5.13  A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo, a primeira, a 
 pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a 
 pontuação destes últimos, observada a respectiva ordem de classificação; 
5.14  À medida que forem sendo oferecidas as vagas, a Prefeitura Municipal de Pilar do Sul / SP, 

convocará, para o seu contratação, os candidatos pela ordem de classificação. Em caso de 
surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso Público, aplicar-se-á a 
mesma regra e  proporcionalidade previstas no ITEM 5.2; 

5.15  O candidato portador de deficiência que no ato de inscrição não declarar essa condição ou ainda não 
 enviar o Laudo Médico, não será considerado como portador de necessidade especial, apto para 
 concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no ato da inscrição on-line. 
 Neste caso não poderá impetrar recurso em favor de sua situação posteriormente.  
5.16  Os candidatos Portadores de Deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para contratação, 

 serão avaliados por uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura Municipal da Estância de 
Pilar do Sul que atestará a compatibilidade das atividades exercidas do Cargo com o grau e 
 especificidade da deficiência declarada. 

 
6       DAS PROVAS 
 
6.1  DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE 
6.1.1  O Concurso constará de prova objetiva para todos os candidatos inscritos; de caráter eliminatório e 

 classificatório, com questões de múltipla escolha, visando à capacitação para o Cargo, cujas matérias 
versarão sobre o programa especificado no Anexo II, que faz parte integrante e inseparável do 
 presente Edital. 

6.1.2 As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, constando de 40 
(quarenta) questões, em forma de testes, de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma, onde 
apenas uma alternativa é correta, valendo 2,5 (dois pontos e meio) cada questão assinalada 
corretamente, estando habilitados os candidatos que obtiverem no mínimo 20 (vinte) acertos 
totalizando 50 (cinquenta) pontos; EXCETO, para os cargos 1.01 - Operador de Máquinas I; 1.02 – 
Pedreiro I; 2.03 – Eletricista I; 2.04 - Eletricista de Autos I, onde As provas objetivas serão avaliadas 
na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, constando de 40 (quarenta) questões, em forma de 
testes, de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma, onde apenas uma alternativa é correta, 
valendo 1 (um) ponto cada questão assinalada corretamente, estando habilitados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 20 (vinte) acertos totalizando 20 (vinte) pontos 

6.1.3  A duração das provas objetivas será de 03 (três) horas. Iniciadas as provas nenhum candidato poderá 
 se retirar da sala antes de completada “01 hora”, a partir do início da realização da prova, exceto 
 quando acompanhado de um fiscal. 

 

6.2 DAS PROVAS PRÁTICAS – 2ª FASE 
 
6.2.1  Haverá PROVA PRÁTICA SOMENTE para os seguintes Cargos:  
 

1.01 - Operador de Máquinas I; 1.02 – Pedreiro I; 2.02 – Eletricista I; 2.03 - Eletricista de Autos I. 

 
6.2.2   Constará de demonstração prática da habilidade do candidato, necessária ao desempenho de suas 

atividades, descritas junto à nomenclatura do respectivo Cargo, constante do ANEXO I - DESCRIÇÃO 
DOS CARGOS e será de caráter eliminatório e classificatório. 

6.2.3   Estarão sujeitos à realização da prova prática todos os candidatos inscritos que obrigatoriamente 
tenham prestado a prova Objetiva, e que tenham obtido a nota mínima descrita neste edital disposta no 
ITEM 6.1.2. 

 

7       DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 
 

 
7.1 DA CONVOCAÇÃO DA PROVA OBJETIVA –  1ª FASE 

 
7.1.1  A realização da prova objetiva está prevista para o dia 30 DE MARÇO DE 2014 no município de Pilar 

do Sul /SP. Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de inscritos e a 
disponibilidade de locais para a realização das provas.  
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7.1.2  Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horários constantes no Edital 
 de Convocação, a ser divulgado e publicado na forma do ITEM 7.1.3; 

7.1.3  A confirmação da data e as informações sobre horários e locais para realização das provas serão 
 divulgadas, oportunamente, única e exclusivamente por EDITAL DE CONVOCAÇÃO, pelos seguintes 
 meios: 

a) Publicação no JORNAL DIÁRIO DE SOROCABA  e JORNAL TERRA  
b) Pela internet nos endereços  www.integribrasil.com.br, www.pilardosul.sp.gov.br e ainda; 
c) Por afixação na Sede da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul / SP.  

7.1.4 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital.  
7.1.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com 
 antecedência de 30 (trinta) minutos munido, OBRIGATORIAMENTE, de: 

a) Caneta de tinta Azul ou preta, lápis preto e borracha; 
b) Do comprovante de inscrição (boleto acompanhado do respectivo comprovante de pagamento); 
c) Documento Original de IDENTIDADE (com foto). Não serão aceitos protocolos de documentos ou 

boletins de ocorrência. 
 

7.2 DA CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PRÁTICAS – 2ª FASE 
 
7.2.1  A convocação para a PROVA PRÁTICA incluindo o respectivo programa, o local e horário, será feita 

através de Edital de Convocação a ser oportunamente divulgado e publicado aos candidatos aptos e 
habilitados na conformidade do Presente Edital em até 05 (cinco) dias úteis da realização das provas. 
Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, nem sua realização ocorrerá fora da data, horário 
e local estabelecido quando da convocação. 

 
8       DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
 
8.1 DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE 
 
8.1.1  O candidato deverá chegar ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 

 horário estabelecido para a realização das provas, visto que os portões de acesso às salas de prova 
 serão fechados rigorosamente no horário estabelecido em edital de convocação, e ainda: 

a) Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de 
identidade original com foto, descritos no ITEM 4.15 devendo estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

b) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, 
Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo 
antigo sem foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou 
privada. 

c) Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado. 
d) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência 

do candidato. 
8.1.2  Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de nascimento, 

 deverão ser corrigidos no dia da prova objetiva, em formulário específico. 
8.1.3  No ato da realização da prova objetiva será fornecido o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial, no 

 qual o candidato deverá assinalar as respostas.  
8.1.4  Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de impressão 

 que impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas. 
8.1.5 No decorrer da prova o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na 
 formulação de alguma questão, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que anotará na folha de 
 ocorrências para posterior análise da banca examinadora, sob pena de não poder apresentar, 
 posteriormente, eventual recurso. 
8.1.6 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial 
 pré-identificado e devidamente assinado ao fiscal de sala. Os gabaritos sem assinatura não serão 
 computados e o candidato será excluído do Concurso. 
8.1.7 Por razões de ordem técnica e de segurança, não serão fornecidos exemplares ou cópias do Caderno 

de Questões aos candidatos ou às instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o 
encerramento  do Concurso, ficando desde já estabelecido que: 

a) Quaisquer dúvidas relacionadas ao conteúdo, às questões ou alternativas constantes do Caderno 
de Questões, o candidato deverá anotá-las e no prazo de 02 (dois) dias da ocorrência da prova, 
protocolar o respectivo recurso, nos termos do presente; 

http://www.integribrasil.com.br/
http://www.bjperdoes.sp.gov.br/
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b) Possíveis, dúvidas sobre questões aplicadas e ou questionamentos sobre seu conteúdo ou formas 
de apresentação da prova não servirão de motivos ou alegação para pedido de vista e ou revisão 
de prova.  

c) O Gabarito Oficial e o resultado preliminar deverão ser divulgados a partir das 13h00 do dia 
seguinte à realização da prova, bem como o caderno de questões que ficará disponível no site 
apenas durante o período de recurso contra a aplicação da prova objetiva e divulgação dos 
gabaritos e resultado preliminar. 

 

8.1.8  Ao final das provas, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados 
 somente quando ambos as tiverem concluído. Aquele que se recusar a permanecer na sala será 
 automaticamente excluído do certame. 

 
8.2  DA PRESTAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – 2ª FASE  
 
8.2.1  As PROVAS PRÁTICAS serão designadas apenas para os Cargos:  
 

1.01 - Operador de Máquinas I; 1.02 – Pedreiro I; 2.02 – Eletricista I; 2.03 - Eletricista de Autos I. 

 
8.2.2  Somente será permitida a realização da PROVA PRÁTICA na data, no local e horários constantes no 

Edital de Convocação, a ser divulgado e publicado no JORNAL DIÁRIO DE SOROCABA, JORNAL 
TERRA e pela Internet nos endereços www.pilardosul.sp.gov.br e www.integribrasil.com.br, e ainda por 
afixação na Prefeitura de Pila do Sul. 

8.2.3  Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital. 
8.2.4  Os candidatos deverão comparecer na data, local e no horário previsto com no mínimo 30 minutos de 

antecedência, munido obrigatoriamente do COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO, e 
ainda, DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL COM FOTO, ou um dos descritos no ITEM 4.15; 

8.2.5  A não apresentação destes documentos impedirá a realização da prova do candidato. 
8.2.6 As regras de pontuação, exercícios e execução das provas práticas, serão disponibilizadas em Edital 

Futuro, conforme ITEM 7.2.1 
 
9      DO JULGAMENTO E CORREÇÃO DAS PROVAS 
 
9.1  DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE 
 
9.1.1 As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, constando de 40 

(quarenta) questões, em forma de testes, de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma, onde 
apenas uma alternativa é correta, valendo 2,5 (dois pontos e meio) cada questão assinalada 
corretamente; EXCETO, para os cargos 1.01 - Operador de Máquinas I; 1.02 – Pedreiro I; 2.03 – 
Eletricista I; 2.04 - Eletricista de Autos I, onde as provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 
(zero) a 40 (quarenta) pontos, constando de 40 (quarenta) questões, em forma de testes, de múltipla 
escolha, com 04 alternativas cada uma, onde apenas uma alternativa é correta, valendo 1 (um) ponto 
cada questão assinalada corretamente. 

9.1.2 Não serão computadas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais   
alternativas assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pelo 
sistema de correção, acarretando anulação parcial ou integral da prova daquele candidato. 

9.1.3  Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, 
independente da formulação de recursos. 

9.1.4  Serão considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem no mínimo 20 (vinte) 
acertos totalizando 50 (cinquenta) pontos, equivalente a 50% de aproveitamento nesta fase, EXCETO, 
para os cargos 1.01 - Operador de Máquinas I; 1.02 – Pedreiro I; 2.02 – Eletricista I; 2.03 - 
Eletricista de Autos I, onde estarão habilitados os candidatos que obtiverem no mínimo 20 (vinte) 
acertos totalizando 20 (vinte) pontos. 

9.1.5  O candidato que não obtiver o número mínimo de pontos exigidos neste Edital estará automaticamente 
eliminado do concurso. 

9.1.6  Não será permitido vista de prova, salvo se, e quando houver solicitação Judicial. 
 
9.2   DO JULGAMENTO DAS PROVAS PRÁTICAS – 2ª FASE  
 
9.2.1   AS PROVAS PRÁTICAS terão caráter eliminatório e classificatório, e serão avaliadas na escala de 0   

(zero) à 60 (sessenta) pontos, conforme planilha pré-estabelecida, onde constarão os itens a serem 
analisados. 

http://www.bjperdoes.sp.gov.br/
http://www.integribrasil.com.br/
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9.2.2  Serão considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem 30 (trinta) pontos ou mais na 
prova prática, equivalente a 50% de aproveitamento nesta fase. 

 
10        DA PONTUAÇÃO POR TITULAÇÃO 
 
10.1  Concorrerão à PONTUAÇÃO DE TÍTULOS, apenas os candidatos inscritos para os Cargos com 

exigência de Ensino Superior, e que forem habilitados na Prova Objetiva com no mínimo 50 pontos; e 
que forem possuidores de títulos, além da formação básica exigida no item 2.5 – DO QUADRO DE 
CARGOS sendo-lhes atribuídos os seguintes pontos:  

 a) 03 pontos: Título de Doutor na Área, concluído até a data da entrega; limitado a 01 título.  
 b) 02 pontos: Título de Mestre na Área, concluído até a data da entrega; limitado a 01 títulos.  
 c) 01 ponto: Curso de Pós Graduação – Especialização na área, limitando-se à apenas 01 títulos. 
10.2  A pontuação máxima relativa aos títulos acima descritos não poderá ultrapassar o limite de 06 (seis) 

pontos. Eventuais pontos adicionais serão descartados.  
10.3  Os documentos referentes aos títulos – NÍVEL SUPERIOR - deverão ser apresentados, atendendo as 

seguintes condições:  
a) DOUTOR e ou MESTRE na área: Diploma devidamente registrado; ou certificado e ou declaração 

de conclusão de curso acompanhado do respectivo Histórico Escolar;  
b) PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (especialização ou aperfeiçoamento): Certificado de conclusão 

de curso, expedido por instituição (oficialmente reconhecida), em papel timbrado, contendo carimbo, 
assinatura do responsável e CARGA HORÁRIA com no mínimo de 360 horas, EXPLICITAMENTE 
declaradas no certificado.  

c) Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente  
tradução efetuada por tradutor juramentado ou revalidados por Universidades Oficiais que  
mantenham cursos congêneres; devidamente credenciadas pelo órgão competente.  

10.4  A entrega de documentos relativos a títulos não é obrigatória, não sendo, portanto motivo para 
exclusão do Concurso. O(s) título(s) entregue(s) não será (ao) devolvido(s) posteriormente ao 
candidato, sob hipótese alguma.  

10.5  A avaliação dos títulos estará sob a responsabilidade da INTEGRI BRASIL – Projetos e Serviços 
Integrados Ltda. EPP e da Comissão do Concurso.  

10.6  A entrega de títulos é de inteira responsabilidade do candidato, e os documentos deverão ser 
entregues EXCLUSIVAMENTE no dia e horário da aplicação da respectiva prova.  

10.7  A entrega dos documentos deverá proceder da seguinte maneira:  
 a) EM CÓPIAS AUTENTICADAS.  
 b) Preencher corretamente o ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS  
 c) Lacrar o envelope e escrever do lado de fora apenas o código do Cargo. 
  
10.8  Não serão aceitos e/ou validados os documentos de Títulos nas Seguintes Condições:  
 a) Que sejam protocolos dos documentos ou via fac-simile.  
 b) Que sejam documentos originais.  
 c) Que estejam em envelopes abertos.  
 d) Que estejam sem o respectivo ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS.  
 
10.9  Se o candidato tiver interesse em se inscrever para mais de um dos CARGOS disponíveis, e for 

possuidor de títulos, deverá também entregar para cada um dos CARGOS inscritos a documentação 
de títulos, EX: 1 CARGO, uma documentação, 2 CARGOS, duas documentações e assim 
sucessivamente.  

10.10  Os documentos de Títulos que forem representados por diplomas ou certificados/certidões de 
conclusão de curso deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data 
da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecidos, em papel 
timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do 
documento.  

10.11  Sob nenhuma hipótese serão aceitos documentos fora desta data e no período destinado à respectiva 
prova. Não serão aceitos substituições de documentos posteriores à data fixada, bem como títulos que 
não constem dos itens apresentados neste capítulo. Também não será permitida a anexação de 
qualquer documento ao formulário de interposição 

 
11       DA CLASSIFICAÇÃO 
 
11.1  A nota final do candidato habilitado no concurso será igual à: 

a) Resultado da pontuação da prova escrita objetiva para os Cargos de nível Fundamental, Médio e  
Superior; 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL / SP 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS  N º 01/2014 

 

Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2014                                             Prefeitura Municipal de Pilar do Sul /SP - Página 11 

b) Somatória da pontuação da prova escrita objetiva mais a pontuação obtida na prova prática para os 
Cargos: 1.01 - Operador de Máquinas I; 1.02 – Pedreiro I;  2.02 – Eletricista I; 2.03 - Eletricista 
de Autos I. 

c) Somatória da pontuação da prova escrita objetiva mais a pontuação por Titulação para os Cargos  
de Nível Superior para os candidatos que forem habilitados na Prova objetiva com no mínimo 50 
(cinqüenta) pontos. 
 

11.2 Em caso de igualdade na classificação definitiva terão preferência sucessivamente:  
a) O candidato que tiver mais idade; 
b) O candidato que tiver maior número de filhos menores de 18 anos ou inválidos; 
c) Sorteio. 
 

11.3 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente de valor da nota final. 
 
12        DO RECURSO 
12.1  O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, desde que versem, 

exclusivamente, sobre questões de legalidade contadas, respectivamente: a partir da: 
 

a) Publicação do Edital;  
b) Da aplicação das provas;  
c) Da divulgação dos Gabaritos Oficiais;  
d) Do Resultado das Provas e pontuação por Títulos; 

 
12.2  No caso de recurso em pendência, o candidato participará, condicionalmente, da fase subsequente do 

Concurso Público. 
12.3  O recurso deverá ter argumentação lógica e consistente, caso contrário será preliminarmente 

indeferido. 
12.4  Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente 

indeferidos.  
12.5   O candidato interessado em interpor recurso quanto a qualquer uma das fases estabelecidas no ITEM 

12.1deverá proceder da seguinte maneira: 
a)  Acessar o site www.integribrasil.com.br 
b) Clicar sobre o Concurso 01/2014 – Prefeitura Municipal de Estância de Pilar do Sul/SP 
c)  Localizar o botão “RECURSO” (somente estará visível dentro do prazo disponível para recurso). 
d)  Preencher corretamente os campos do formulário correspondente ao tipo de recurso. 
e)  Clicar em enviar. 
Observação: somente será permitido o protocolo de um único recurso para cada tipo discriminado no 
item 12.1. 
 

12.6  Não serão aceitos recursos que: 
a) Estejam em desacordo com o ITEM 12 deste edital. 
b) Estejam fora do prazo estabelecido para cada etapa. 
c) Não apresentem fundamentação lógica e consistente. 
d) Apresentem argumentação IDÊNTICA a outro recurso recebido anteriormente. 
e) Que se referirem as etapas cujos prazos para interposição já se esgotaram. 

12.7   Recebido o pedido de recurso, a Banca Examinadora decidirá pela manutenção, reforma do pedido ou 
ato recorrido, dando-se ciência da referida decisão a Comissão de Acompanhamento do Concurso 
Público e ao interessado, ambos via email por documento em formato PDF. 

12.8 Em hipótese alguma haverá, vista de provas, revisão de recursos e recurso do recurso. 
12.9 O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido. 
12.10  Se do exame de recursos resultar anulação de questão ou de item de questão, ou alteração de 

Gabarito, a pontuação correspondente a essa questão, item ou alteração de Gabarito será atribuído a 
todos os candidatos, independente de terem recorrido, ficando desde já estabelecido que: 
a) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja anulada, ele permanecerá com o 

ponto já conquistado pelo acerto da questão; 
b) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta tenha seu gabarito alterado, ele 

perderá o ponto conquistado anteriormente pelo acerto da questão; 
12.11 Após julgamento dos recursos será divulgado as devidas alterações ocorridas caso haja procedência 

de recurso interposto dentro das especificações, podendo eventualmente alterar o resultado da prova, 
classificação final e ou até a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para 
aprovação no Concurso.  

 

http://www.integribrasil.com.br/
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13       DA CONTRATAÇÃO PARA CARGO 
13.1   A contratação do Cargo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, 

observada a necessidade da Prefeitura Municipal e o limite fixado por lei. 
13.2  A aprovação no concurso não gera direito à contratação/exercício, mas esta, quando se fizer, 

respeitará a ordem de classificação final. 
13.3  A convocação dos candidatos habilitados para a sessão de escolha obedecerá rigorosamente à ordem 

de classificação. 
13.4  Por ocasião da convocação que antecede a contratação/exercício, os candidatos classificados deverão 

apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para 
contratação e que deram condições de inscrição, estabelecidos no presente Edital, bem como os 
demais documentos legais que lhe forem exigidos. 

13.4.1  A convocação que trata o item anterior será realizada mediante a publicação de edital que estabelecerá 
 o prazo mínimo para comparecimento do candidato. 
13.5   Obedecida à ordem de classificação, para efeito de posse e exercício, fica o candidato convocado 

sujeito à aprovação em exame médico, elaborado por médicos especialmente designados pela 
Prefeitura Municipal, que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas 
pertinentes ao Cargo a que concorre. 

13.5.1 As decisões do Serviço Médico Designado pela Prefeitura, de caráter eliminatório para efeito de 
contratação, são soberanas e delas não caberá qualquer recurso. 

13.6 Os candidatos Portadores de Deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para 
contratação/exercício, serão avaliados por uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura 
Municipal de Pilar do Sul que atestará a compatibilidade das atividades exercidas do Cargo com o grau 
e especificidade da deficiência declarada, a avaliação será de caráter eliminatório para efeito de 
contratação. 

13.7  O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Prefeitura Municipal. 
13.8   A Prefeitura poderá solicitar outros documentos que julgar necessário. 
 
 

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1  A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 

tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal; 

14.2  O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do concurso, desde 
que aprovado, junto à Prefeitura Municipal de Pilar do Sul; não lhe cabendo qualquer reclamação caso 
não seja possível à mesma informá-lo da contratação, por falta da citada atualização; 

14.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação 
do concurso, a qualquer tempo; 

14.4   Será excluído do concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da (s) prova (s); 
b) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação; 
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a 

realização da prova; 
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
f) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo; 
g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, 

notas ou impressos não permitidos; 
h) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação 

(Pager, celulares, etc.); 
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 
j) Não devolver integralmente o material solicitado; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

14.5 É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais 
publicações referentes a este Concurso no JORNAL DIÁRIO DE SOROCABA  e JORNAL TERRA e 
demais meios indicados e do quadro de avisos da Prefeitura Municipal; 

14.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da convocação dos 
candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser 
publicado. 

14.7 No que tange ao presente concurso, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concursos 
especialmente nomeada pela Portaria nº 5187/2014 e pela INTEGRI BRASIL – Projetos e Serviços 
Integrados Ltda. EPP. 
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14.8 Os documentos não exigidos judicial ou extra-judicialmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
contados do encerramento da publicação da classificação final do Concurso serão disponibilizados 
para envio à Prefeitura de Pilar do Sul.  Caso não seja requisitado e/ou não havendo manifestação, 
serão incinerados; 

14.9 A INTEGRI BRASIL está apta a emitir Atestado ou Declarações de Aprovações no Certame, se houver 
 interesse do candidato, este poderá requerer seu certificado de aprovação através do email 
 contato@integribrasil.com.br e recolher o valor do certificado informado no ato da solicitação. 

14.10  Para efeito de contagem de prazos para recursos será considerada a data de publicação dos atos 
relativos ao presente concurso no JORNAL DIÁRIO DE SOROCABA  e JORNAL TERRA. 

14.11  Caberá à Prefeita da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul a homologação dos resultados do Concurso. 
 
 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 
presente edital, que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet 
nos endereços www.integribrasil.com.br ou www.pilardosul.sp.gov.br; e ainda no JORNAL DIÁRIO DE 
SOROCABA  e JORNAL TERRA bem como o resumo poderá ser divulgado em outros meios de 
comunicação, visando atender ao restrito interesse público. 

 
 
 
 
 
 

Pilar do Sul/SP, 11 de Fevereiro de 2014. 
 

 
 
 

 
 

JANETE DE CARVALHO PAES 
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL 

 

mailto:contato@integribrasil.com.br
http://www.integribrasil.com.br/
http://www.bjperdoes.sp.gov.br/
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

 

a) Cargo com Exigência de Nível Alfabetizado 
 

1.01 – OPERADOR DE MÁQUINAS I 
Zelar pelo funcionamento e manutenção das máquinas. Receber ordens dos encarregados das obras ou 
serviços. Verificar as condições da máquina antes de operá-la. Verificar o nível de óleo e a lubrificação. 
Conferir possíveis desgastes, tanto externos quanto nos motores. Conferir nível de água. Conferir as condições 
dos comandos de operação. Conferir estado de conservação e limpeza. Comunicar responsáveis quando 
verificar irregularidades. Conduzir máquina ao local determinado para a realização de manutenção e consertos. 
Encontrar local adequado para guardar a máquina, evitando exposições climáticas. Participar de treinamentos 
para operar as máquinas. Checar o manual de instruções antes de operar a máquina. Solicitar ajuda do 
responsável em caso de dúvida sobre o modo de operar a máquina. Conduzir e operar máquinas montadas 
sobre rodas ou esteiras, sendo moto-niveladora, patrol, retroescavadeira, pá carregadeira, vibro etc. Conduzir a 
máquina ao local em que foram solicitados os serviços (rios, galerias, terrenos, vias de circulação de veículos 
etc). Visualizar no mapa quando desconhecer o local da obra. Registrar o horário de saída e chegada da 
máquina. Atentar-se para a largura e altura das vias pelas quais a máquina deverá passar. Atentar-se para a 
proximidade de outros funcionários e possíveis riscos de acidentes durante a execução dos serviços. Alertar os 
funcionários para que se afastem da máquina antes de começar a operá-la. Atentar-se para locais na obra que 
apresentem riscos ao conduzir a máquina como, por exemplo, estar próximo a buracos e barrancos. Conduzir a 
máquina para o seu posto. (Relatórios diários de manutenção de equipamento) 
 
1.02 – PEDREIRO I 
Verificar as características das obras, examinando plantas e especificações, para orientar-se na escolha do 
material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho. Mistura cimento, areia e água, dosando 
quantidades de forma adequada, para obter a argamassa no assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e 
outros materiais afins. Escoramento, montagem e concretagem de laje piso ou forro. Constrói alicerces, 
empregando pedras ou cimento, para formar a base de paredes, muros e similares. Assenta tijolos, ladrilhos, 
blocos, bloquetes, pedras e outros materiais afins, superpondo-as em fileiras horizontais ou seguindo desenhos 
e formas indicadas, unindo-as com argamassa para levantar paredes, vigas, pilares, degraus e escadas e 
outras partes da construção. Reboca as estruturas construídas, empregando argamassa de cal ou cimento e 
areia atentando para prumo e nivelamento, tomando-as aptas para receber outros tipos de revestimentos. 
Procede com a aplicação de camadas de cimento ou assentamento de ladrilhos ou material similar, utilizando 
processos apropriados para revestir pisos e paredes. Constrói bases de concreto ou de outro material para 
possibilitar a instalação de bombas, postes ou redes e para outros fins. Realiza o trabalho de manutenção dos 
edifícios, reparando paredes e pisos, trocando vasos sanitários, manilhas, telhas e outros também executar 
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 
 

b) Cargo com Exigência de Ensino Fundamental Completo 
 

1.03 – AGENTE DE CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES I 
Realizar ações básicas para profilaxia e controle de zoonoses na área urbana ou rural, inspecionando 
estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade de combater a presença de animais peçonhentos 
transmissores de doenças infectocontagiosas e interagir com a população transmitindo, de maneira clara e 
segura, mensagens, informações e conhecimentos relativos à prevenção, controle e eliminação de zoonoses, 
doenças de transmissão vetorial e outras questões relacionadas ao ambiente, como solo, água e ar, manipular 
e aplicar larvicidas, inseticidas e raticidas, coletar amostras de água, manejar animais sob supervisão, bem 
como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e 
da área de atuação. 
 

c) Cargos com Exigência de Ensino Médio/ e ou Técnico Completo 
 
2.01 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA I 
Atuar em unidades escolares da educação básica e nas escolas de educação infantil, creche, ensino 
fundamental e educação especial; Participar das atividades desenvolvidas pelo professor em sala de aula ou 
fora dela: Manter-se integrado(a) com o professor(a) e as crianças; Auxiliar na elaboração de materiais 
pedagógicos (jogos, materiais de sucatas, cartazes, entre outros); Promover ambiente de respeito mútuo e 
cooperação, entre as crianças e demais profissionais da unidade educativa, proporcionando o cuidado e 
educação; Atender as solicitações das crianças e respeitar a fase em que estão vivendo; Zelar pela guarda de 
materiais e equipamentos de trabalho; Participar do processo de integração da unidade educativa, família e 
comunidade; Participar ativamente no processo de adaptação das crianças e atendendo as suas necessidades; 
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Desenvolver hábitos de higiene, junto a criança; Participar das formações propostas pela Secretaria de 
Educação, encontros pedagógicos, formação continuada e outros eventos; Comunicar ao professor e ou 
direção situações que requeiram atenção especial; Interessar-se e atender a proposta da educação; Obedecer 
normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; Quando solicitado o trabalho de 
monitoramento de ônibus da municipalidade; orientar e organizar os alunos da rede municipal que se 
encontram dentro dos ônibus. 
 
2.02 – ELETRICISTA I 
Executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo plantas, esquemas e croquis; reparar e 
instalar redes elétricas em prédios e logradouros públicos; colocar e fixar quadros de distribuição, caixa de 
fusíveis, tomadas, calhas, bocais para lâmpadas e outros; reparar e instalar disjuntores, relés, exaustores, 
amperímetros, reatores, resistências, painéis de controle e outros; instalar, regular e reparar aparelhos e 
equipamentos elétricos; zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho; desempenhar outras tarefas 
que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
2.03 – ELETRICISTA DE AUTOS I 
Montar, reparar e trocar as instalações elétricas e o equipamento auxiliar de veículos automotores, como 
automóveis, caminhões e máquinas pesadas e outros similares, orientando-se por plantas, esquemas e 
especificações e utilizando ferramentas comuns e especiais, aparelhos de medição e outros utensílios, para 
atender à implantação e conservação da instalação elétrica desses veículos; Outras atribuições correlatas que 
lhe forem determinadas pelos superiores. 
 
2.04 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO I 
Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem 
como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização; Informar os trabalhadores sobre os riscos de 
suas atividades, bem como as medidas de eliminação ou neutralização; Analisar os métodos e os processos de 
trabalho e identificar os fatores de risco de acidente de trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a 
presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; Executar 
os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando às 
estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma planificação, beneficiando o 
trabalhador; Executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais nos ambientes 
de trabalho, com a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando os seus resultados, bem como 
sugerindo constantes atualizações dos mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos; Promover 
debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de 
ordem didática e pedagógica com objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos 
técnicos, administrativos e prevencionista, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho. 
 

d) Cargo com Exigência de Ensino Superior Completo 
 
3.01 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA I 
Executar atividades de fiscalização tributária fazendária; controlar tarefas relativas à tributação, fiscalização e 
arrecadação; examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas fiscais, faturas, balanços e outros 
documentos dos contribuintes; expedir notificação, autos de infração e lançamentos previstos em leis, 
regulamentos e no código tributário municipal; instruir processos tributários, efetuando levantamentos físicos e 
diligências; orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, colaborar com as cobranças da Secretaria de Negócios 
Jurídico e Tributários; visitar estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços com a 
finalidade de fiscalização do pagamento das taxas e impostos municipais; manter atualizado o cadastro 
econômico de contribuintes municipais; verificar a legislação fazendo uso nas situações pertinentes; emitir 
guias para o recolhimento das contribuições, junto ao órgão municipal ou instituições financeiras; elaborar 
relatório de vistoria; executar trabalhos de fiscalização no campo; executar outras tarefas correlatas. 
 
3.02 – ADVOGADO I 
Representar em juízo ou fora dele a Prefeitura, nas ações em que for autora, ré ou interessada, acompanhando 
o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, 
comparecendo a audiência em outros atos, para defender direitos ou interesses. 
 
3.03 – DENTISTA I 
Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via-direta, para verificar incidência de 
cáries e outras infecções; identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de 
instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento; aplicar 
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anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos anestésicos; extrair raízes e dentes, restaurar 
cáries empregando aparelhos e substâncias especiais, fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, 
extraindo tártaros eliminando a instalação de focos de infecções; substituir ou restaurar partes da coroa 
dentária, repondo com incrustação ou coroas protéticas para complementar ou substituir o órgão dentário, 
facilitando a mastigação e restabelecendo a estética; tratar de afecções da boca, usando procedimentos 
clínicos, cirúrgicos e /ou protéticos; fazer perícia odonto-administrativa, examinando a cavidade bucal e dentes 
visando fornecer atestados para admissão de servidores, concessão de licença e outros; fazer perícia 
odontolegal, para fornecer laudos, responder as questões e dar outras informações; informar a população 
sobre cuidados de higiene bucal; realizar tratamentos especiais, servindo-se da prótese e de outros meios para 
recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos; prescrever ou administrar medicamentos, determinando se por 
via oral ou parenteral, para prevenir hemorragias pós-cirúrgicas ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e 
dentes; diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da consulta ou tratamento; observar 
e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 
 
3.04 – ENGENHEIRO CIVIL I 
Elaborar e analisar projetos; dar pareceres referentes aos mesmos; elaborar cálculos estruturais; elaborar 
memoriais descritivos; supervisionar, coordenar, orientar tecnicamente; estudo de viabilidade técnico 
econômica; vistoriar, periciar, avaliar, arbitrar, emitir laudos e parecer técnico; padronização, mensuração e 
controle de qualidade; fiscalizar obra e serviços técnicos; outras atividades afins. 
 
3.05 – ENFERMEIRO I 
Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou 
específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva. 
 
3.06 – MÉDICO GINECOLOGISTA I 
Realizar exames ginecológicos que incluem exames de mamas e exame especular, diagnosticando anomalias 
e infecções existentes, medicando e/ou encaminhando para novos exames. Realizar a coleta de material 
preventivo do câncer (coleta de citologia oncótica). Executar cauterizações de colo de útero com criocautério. 
Realizar o planejamento familiar, através de palestras e explanações a respeito dos métodos existentes na 
unidade de saúde e fornecendo o material quando solicitado. Realizar investigações de esterilidade conjugal 
através de exames. Participar de equipe multiprofissional, elaborando ou adequando programas, normas e 
rotinas, visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas. Desempenhar outras 
atividades correlatas. Obedecer o código de ética médica. 
 
3.07 – MÉDICO PEDIATRA I 
Prestar atendimento médico e ambulatorial, examinando pacientes até 14 anos de idade solicitando e 
interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução, 
registrando a consulta em documentos próprios. Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de 
diagnóstico de saúde na área, analisando dados de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a 
situação de saúde da comunidade infantil, para o estabelecimento de prioridades nas atividades. Coordenar as 
atividades médicopediátricas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, participando do estudo de 
casos, estabelecendo planos de trabalho. Participar na elaboração e/ou adequação de programas, normas e 
rotinas visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas. Prestar atendimento 
a crianças de creches e escolas, periodicamente, coletando dados sobre epidemiologia e programa vacinal. 
Desempenhar outras atividades correlatas. Obedecer o código de ética médica. 
 
3.08 – MÉDICO PLANTONISTA I 
É responsável por prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de pronto 
atendimento a pacientes tanto adultos como pediátricos, (em caso de não haver médicos especialista em 
pediatria) em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo 
tratamento clínico dos mesmos. Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados 
de acordo com protocolo de acolhimento definidas pelo Sistema Municipal de Saúde (SMS), realizado pelo 
Enfermeiro Classificador de Risco. Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários analisar e 
interpretar seus resultados; emitir diagnósticos; prescrever tratamentos; orientar os pacientes, aplicar recursos 
da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; Encaminhar 
pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar (caso 
indicado) contatar com a Central de Regulação Médica, SUS-Fácil, para colaborar com a organização e 
regulação do sistema de atenção às urgências. Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, 
até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência ou na remoção e transporte de pacientes críticos 
a nível intermunicipal, regional e estadual, prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, realizar os 
atos médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro médico. Fazer controle de qualidade do 
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serviço nos aspectos inerentes à sua profissão intensivista e de assistência préhospitalar; garantir a 
continuidade da atenção médica ao paciente em observação ou em tratamento nas dependências da entidade 
até que outro profissional médico assuma o caso. Preencher os documentos inerentes à atividade de 
assistência préhospitalar à atividade do médico, realizar registros adequados sobre os pacientes, em fichas de 
atendimentos e prontuários assim como outros determinados pela SMS. Dar apoio a atendimentos de urgência 
e emergência nos eventos externos de grande porte, de responsabilidade da Instituição. Zelar pela 
manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; executar outras tarefas correlatas à 
sua área de competência Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da 
Unidade de Urgência e Emergência, caso convocado. Obedecer ao Código de Ética Médica. 
 
3.09 – MÉDICO PSIQUIATRA I 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde; 
coordenar programas e serviços em saúde; efetuar pericias; auditorias e sindicâncias médicas, elaborar 
documentos e difundir conhecimentos da área medica. Obedecer o código de ética médica. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

a) Emprego com Exigência de Nível Alfabetizado 
 

1.01 – OPERADOR DE MÁQUINAS I 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos 
e antônimos; acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; 
ortografia; singular e plural; diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; sistemas de Numeração 
horário; sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de 
raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO- 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e 
de organização e disciplina geral. Noções básicas de operação de máquinas e uso adequado de materiais, 
procedimentos, equipamentos e ferramentas próprias da função. Código de Trânsito Brasileiro – Lei 
9503/1997; Placas e sinais de trânsito; Noções básicas de mecânica diesel; Serviços básicos de manutenção; 
EPI - Equipamentos de proteção Individual; Noções Básicas de Proteção e Conservação ao Meio ambiente. 
CONTEUDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a reprodução de atividades onde serão 
avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O 
candidato deve mostrar que tem o conhecimento em operar Máquina mecânica/eletrônica, para execução de 
serviços solicitada pelo avaliador. Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os 
comandos de marcha e direção para posicioná-la conforme as necessidades do serviço solicitado pelo 
Avaliador. Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e 
alavancas de comando, para mover, plainar, cavar, aterrar, transportar, nivelar, rastelar materiais de acordo 
com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado. 
 
1.02 – PEDREIRO I 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante; sílaba - separação silábica; sinônimos 
e antônimos; acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; 
ortografia; singular e plural; diminutivo e aumentativo. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Antecessor e sucessor; operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; sistemas de Numeração 
horário; sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; dobro, metade; questões de 
raciocínio lógico na forma de problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO- 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Conhecimento e interpretação de plantas, esboços, modelo ou especificações, que estabeleça a sequência das 
operações a serem executadas; Construção, instalação e separação de peças; Máquinas, Equipamentos e 
Utensílios; Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos e complementares. Limpeza e escavação do 
terreno. Locação de obras. Fundações rasas e profundas, alicerces e baldrames. Impermeabilizações. 
Alvenaria de tijolos, pedras e outros materiais usados na construção civil. Chapisco, reboco, massa fina, 
preparação de massas, concreto armado. Noções de armaduras para concreto. Lajes pré-moldadas, mistas e 
maciças.  
Acabamentos. Colocação de pisos e revestimentos (cerâmicos, pedras, plásticos). Confecções de caixas de 
inspeção, de passagem, fossas sépticas, sumidouros, tanques, contra pisos, muros, muro de arrimo. 
Fiscalização e verificação de qualidade dos materiais. Conhecimentos sobre os traços de argamassas mais 
utilizadas na construção civil. Utilização de máquinas e equipamentos usados na especialidade. Colocação de 
telhas e de fibro-cimento. Noções de qualidade e produtividade na área. 
PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a reprodução de atividades onde serão 
avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O 
candidato deve mostrar que tem o conhecimento em Leitura de Projeto - para avaliar conhecimento técnico, 
fazer levantamento da quantidade de material para executar m esse serviço. Demarcar Cômodo - avaliar 
esquadro e nível. Executar uma pequena construção - avaliar prumo, armação, sapata, colunas, viga baldame. 
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Montar trecho para encanamento hidráulico. 
 

b) Cargo com Exigência de Ensino Fundamental Completo 
 

1.03 – AGENTE DE CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES I 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Interpretação de texto. Sinônimos e Antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia oficial. 
Acentuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e 
auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. 
Regência. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. 
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas 
e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO- 30 QUESTÕES  
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Ministério da Saúde Brasília – DF 2009 - Cadernos de Atenção Básica N. 21 Vigilância Em Saúde – Zoonoses 
Ministério da Saúde Brasília – DF 2009 - Cadernos De Atenção Básica, N. 22 - Vigilância Em Saúde: Dengue, 
Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma E Tuberculose- BRASIL – Lei Federal nº 8080/90 
 

c) Cargos com Exigência de Ensino Médio/ e ou Técnico Completo 
 
2.01 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA I 
LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual.  Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos 
de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.  
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.  Regência. 
Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação.  Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, 
formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.  
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de 
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e 
porcentagem. Problemas.  Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático. 
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Conceitos básicos de software e hardware. Noções do ambiente Windows XP. Editor de texto Word XP. 
Conceitos de  internet e  intranet.  Internet Explorer. Correio eletrônico (webmail). Cópias de segurança 
(backup). Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções básicas de armazenamento de 
dados. 
LEGISLAÇÃO - 05 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL – Art. 05º  
LEI FEDERAL Nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações, 
especificamente os artigos: 1º ao 3º; 21º ao 25º; 29º ao 33º; 37º, 58º ao 60º. 
LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; e suas alterações, 
especificamente os artigos: 1º ao 4º, 15 ao 18 e 53 ao 59; 208; 232 e 245.  
LEI FEDERAL Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989 - Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou 
de cor 
EDUCAÇÃO INFANTIL: 10 
BRASIL –- Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças - 
disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao-
infantil&Itemid=859 
BRASIL –- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao-
infantil&Itemid=859  
 
ENSINO FUNDAMENTAL - 10 
BRASIL - Parâmetro Curricular Nacional - volume 1 – Introdução ao Parâmetros - 1ª a 4ª séries do Ensino 
Fundamental disponível em:  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao-infantil&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao-infantil&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao-infantil&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao-infantil&Itemid=859
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensino-
fundamental&Itemid=859  
 
2.02 – ELETRICISTA I 
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual.  Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos 
de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.  
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.  Regência. 
Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação.  Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, 
formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.  
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de 
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e 
porcentagem. Problemas.  Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO- 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Conhecimento e interpretação de plantas, esboços, modelo ou especificações, que estabeleça a sequência das 
operações a serem executadas; Construção, instalação e separação de peças; Máquinas, Equipamentos e 
Utensílios; Interpretação de desenhos básicos de redes de eletricidade e informática. Instalação, manutenção e 
reparos em tubulação de ferro e conduites e PVC e cerâmicas. Instalação dos vários tipos de redes elétricas, 
voltagens, kilowatts, passagens e instalações de caixas de energia, suporte elétrico e distribuição. 
Conhecimento de ferramentas manuais, elétricas e outras usadas na profissão; 
PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, e será a reprodução de atividades onde serão 
avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O 
candidato deve mostrar que tem o conhecimento em Interpretação de desenhos básicos de redes de 
eletricidade e informática. Instalação, manutenção e reparos em tubulação de ferro e conduites e PVC e 
cerâmicas. Identificação de componentes e materiais. Instalação dos váriostipos de redes elétricas, voltagens, 
kilowatts, passagens e instalações de caixas de energia, suporte elétrico edistribuição. Conhecimento de 
ferramentas manuais, elétricas e outras usadas na profissão. 
 
2.03 – ELETRICISTA DE AUTOS I 
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual.  Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos 
de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.  
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.  Regência. 
Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação.  Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, 
formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.  
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de 
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e 
porcentagem. Problemas.  Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO- 20 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e 
de organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a 
função. NOÇÕES DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA: Reparo e Conservação de Alternadores, Motor de Partida, 
Dínamo e Geradores; Operação de Aparelhos Carregadores de Baterias; Reparo de Reguladores de 
Voltagem, Utilização de Aparelho Verificador de Amperagem. Equipamentos analógicos e digitais; Teoria 
eletrônica. Múltiplos e submúltiplos de unidades elétricas. Leitura e interpretação de instrumentos de medição 
elétrica.  Noções de magnetismo. Capacitância. Circuitos elétricos. Associações de resistores.  
 
CONTEUDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, será a reprodução de atividades onde serão 
avaliados os conhecimentos do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O candidato deve 
apresentar conhecimentos em sistema de funcionamento, elétrico e eletrônico dos componentes de motores a 
Diesel, gasolina e etanol. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos. Manutenção e 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensino-fundamental&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensino-fundamental&Itemid=859
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conservação do veículo de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área. 
 
2.04 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO I 
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual.  Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos 
de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras.  
Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância.  Regência. 
Significação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação.  Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, 
formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES 
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.  
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de 
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e 
porcentagem. Problemas.  Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático. 
LEGISLAÇÃO - 10 QUESTÕES 

BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 ‐ Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 

2006..Consolidação das leis do trabalho.  
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS DA FUNÇÃO - 10 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros 
Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e 
Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de 
organização e disciplina geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função. 
Higiene do trabalho; Riscos ambientais; Avaliação e controle de agentes ambientais; Insalubridade; Ventilação 
industrial; Riscos químicos; Gases; Vapores orgânicos e inorgânicos; Aerodispersoides; Poeiras; Fumos 
metálicos. ; Riscos biológicos; NR-15; Riscos físicos; Radiações não ionizantes; Radiações ionizantes; Infra-
som; Ultra-som; Pressões anormais; Temperaturas extremas; Ruído; Vibração; Iluminação; PPRA; Técnicas de 
uso de equipamento de medições; Tecnologia e prevenção no combate a sinistro; Propriedade físico-química 
do fogo; O incêndio e suas causas; Classes de incêndio; Métodos de extinção; Agentes e aparelhos extintores; 
Extintores de incêndio. Sistemas de prevenção e combate a incêndios; Brigadas de incêndio; Planos de 
emergência e auxílio mútuo. Análise da NR-23; NR-26; Segurança do trabalho; Acidentes de trabalho; Conceito 
técnico e legal; Causas dos acidentes do trabalho; Análise de acidentes; Custos dos acidentes; Cadastro de 
acidentes; Comunicação e registro de acidentes; Definições de atos e condições ambientais de insegurança; 
Investigação das causas dos acidentes; Estatísticas de acidentes; Equipamento de Proteção Individual (EPI); 
Equipamento de Proteção Coletiva (EPC); Inspeção de segurança; NR-5; NR-4; Medicina do trabalho; 
Toxicologia; Doenças profissionais; Agentes causadores de doenças: Físicos – Biológicos – Químicos; 
Primeiros Socorros; PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – NR-7; Ergonomia; 
Princípios da ergonomia; A aplicabilidade da ergonomia. Influência na ergonomia da iluminação, cores, clima 
etc; Espaços de trabalho; Estudo da NR-17 – ergonomia; Prevenção e controle de perdas. Estudo de riscos. 
Mapeamento de riscos. PPRA. Planos e brigadas de emergência. Análise de riscos. Técnicas de análise. 
Programa de prevenção e controle de perdas em empresas. Controle de acidentes com danos à propriedade. 
Elementos básicos para um programa de segurança. Inspeção de segurança. Sistema de registro de acidentes. 
Investigação de acidentes. Controle de identificação das causas dos acidentes. Controle das causas dos 
acidentes. Responsabilidade civil e criminal. Controle de perdas e perícias trabalhistas; Estudos das Normas 
Regulamentadoras (NR). Projetos de instalação de segurança. Gestão de segurança e saúde do trabalho na 
Empresa. BS-8800 (Norma inglesa de gerenciamento de segurança ocupacional). OHSAS 18.001 (Norma 
mundial que certifica empresas que investem em saúde do trabalhador). Comissão interna de prevenção de 
acidentes (CIPA). Desenvolvimento da CIPA. Estrutura. Funcionamento. Resultados. O processo de eleição. 
Curso Básico para membros da CIPA.  
 
 
 
 
 

d) Cargo com Exigência de Ensino Superior Completo 
 
3.01 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA I 
LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES 
Lei nº 8.666/93 e legislação posterior - regime jurídico da licitação e dos contratos administrativos: 
obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade; procedimentos, anulação e revogação; modalidades de licitação. 
Transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse (transferências voluntárias). 
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Lei Complementar nº 101/2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal 
Portaria Interministerial nº 163/2001 - Dispõe sobre normas gerais de consolidação das contas públicas 
Lei nº 6404/76 - Dispõe sobre as sociedades por ações 
Lei nº 11638/2007 - Altera dispositivo da Lei nº 6404/76 
Lei nº 10520/2002 - Institui modalidade de licitação denominada pregão 
Lei Complementar 4.320/1964 - Normas do Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, Estados Municípios e Distrito Federal. 
Direito Constitucional - arts. 29 a31 / 37 a 43 / 70 a 75 / 156 / 163 a 169 / 205 a 214 e art. 60 do ADCT / 196 a 
200 e art. 77 do ADCT. - Artigos específicos da Administração Pública, Finanças Públicas, Educação e Saúde. 
Lei Complementar 709 de 14/01/1993 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
Orgânica do Município de Pilar do Sul  
CONHECIMENTOS CONTÁBEIS – 10 QUESTÕES 
Angélico, João. Contabilidade Pública. Editora Atlas. 
Assumpção, Marcio José – Contabilidade aplicada ao setor público – Curitiba – IBPEX - 2011  
Botelho, Milton Mendes. Manual Prático de Controle Interno na Administração Pública Municipal. Editora Juruá 
CASTILHO, Ricardo dos Santos. Lei das Finanças Públicas (Lei nº 4320/64). Editora Iglu. 
Dias, Rixjardeson – Contabilidade aplicada ao setor Público: para exame de suficiência do CFC – Editora 
EDIPRO – 2012 – São Paulo. 
Franco, Hilário. Contabilidade Geral. Editora Atlas. 
Matarazzo, Dante C. Análise Financeira de Balanços. Editora Atlas. 
MARTINS, Sérgio Pinto. Manual do Imposto sobre serviços. 8ª ed. Atlas 2004. 
Peixe, Blênio César Severo. Finanças Públicas - Controladoria Governamental. Editora Juruá. 
DIREITO TRIBUTÁRIO: 10 QUESTÕES  
Princípio da anterioridade; Princípio da igualdade; Princípio da competência; Princípio da vedação ao confisco; 
Princípio da liberdade de tráfego; Princípio da não-diferenciação tributária; Taxas; Contribuições de melhoria; 
Empréstimos compulsórios; Competência Tributária; Limitações da competência tributária; Competência 
privativa; Competência cumulativa; Conflitos de competência; Imunidades tributárias; Repartição das receitas 
tributárias; Sujeitos da obrigação tributária; Capacidade tributária;Domicílio tributário; Responsabilidade 
tributária; Responsabilidade por infrações; Crédito Tributário ;Lançamento tributário ;Modalidades de 
lançamento; Garantias e privilégios do crédito tributário; Suspensão, Extinção e Exclusão do Crédito Tributário 
Depósito do montante integral; Reclamações e recursos administrativos; Extinção do crédito tributário; 
Repetição do indébito; Compensação; Transação; Remissão ;Decadência; Prescrição; Conversão de depósito 
em renda; Consignação em pagamento; Isenção; Anistia ;Administração Tributária ;Fiscalização;Dívida Ativa; 
Certidões negativas; Impostos Municipais; IPTU; ITBI; ISS ou ISSQN; Ações Tributárias; Ação declaratória; 
Ação anulatória; Ação de repetição do indébito; Ação de consignação em pagamento; Embargos à execução 
fiscal; Mandado de segurança; Lei de Execução Fiscal; Penalidade em Matéria Tributária; Ilícito administrativo 
tributário; Ilícito penal tributário 
 
3.02 – ADVOGADO I 
LEGISLAÇÃO – 08 QUESTÕES  
Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988.  
Licitação – Lei 8.666/93 e suas alterações: Lei 8883/94, 9648/98 e 9854/99; Lei Orgânica do Município de Pilar 
do Sul - Direito Administrativo Municipal: 1. Origens e Evolução do Município. 2. Organização do Município. 3. 
Autonomia Municipal. 4. O município brasileiro: Conceituação, Governo, Competência e Responsabilidade. 5. 
Finanças Municipais. 6. Bens Municipais. 7. Serviços e Obras Municipais. 8. O Poder de Polícia do Município. 
9. Urbanismo e Proteção Ambiental. 10.Servidores Municipais. 11. A Câmara Municipal: Composição e 
atribuições. 12. A Prefeitura e o Prefeito: Atribuições e responsabilidades. Estatuto da Advocacia e Código de 
Ética e Disciplina do Advogado; Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 
2000; Constituição Estadual; Lei de Execução Fiscal (Lei 6830 de 22/09/80), Lei 10257 de 10/07/2001 (Estatuto 
da cidade) e Decreto Lei 201 de 27/02/67 alterado pela Lei 5659 de 08/06/71, e Lei 4.320/64.  
DIREITO CONSTITUCIONAL: 08 QUESTÕES  
1. Constituição: conceito, objeto e elementos. Princípios constitucionais. 2. Controle de constitucionalidade. 
Sistemas. Inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. 3. Direitos e garantias 
fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Nacionalidade. Direitos políticos. 
Organização do Estado. 4. Administração Pública. Princípios. Servidores públicos. 5. Poder Legislativo. 
Organização. Processo legislativo. 6. Poder Executivo. 7. Poder Judiciário. Garantias. Vedações. Organização. 
Competência. 8. Princípios da Administração Pública. 9. Princípios da Ordem Econômica; Direito Tributário: 
Código Tributário Nacional; Direito Administrativo: Administração Pública; Poderes Administrativos; Atos 
Administrativos; Contratos Administrativos e Licitação; Serviços Públicos; Servidores Públicos; Domínio 
Público; Intervenção na Propriedade e atuação no Domínio Econômico; Responsabilidade Civil da 
Administração; Controle da Administração; Organização Administrativa Brasileira;  
DIREITO ADMINISTRATIVO: 08 QUESTÕES  
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Fontes do Direito Administrativo e princípios básicos. Administração Pública (estrutura administrativa, conceito 
e poderes do Estado, entidades políticas e administrativas, espécies de agentes públicos). Atividade 
Administrativa (conceito, natureza e fins, princípios básicos). Organização Administrativa (Administração direta 
e indireta). Ato Administrativo (conceito, requisitos, atributos, classificação, invalidação). Contratos 
Administrativos (contratos, formalização, execução). Licitações (Lei nº. 8.666/93 e 10.520/2002 e alterações 
posteriores). Serviços Públicos, Servidores Públicos. Bens Públicos. Controle da Administração Pública 
(controle administrativo e judiciário). Improbidade Administrativa (Lei 8429/92), Responsabilidade Civil da 
Administração. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 08 QUESTÕES  
Ação declaratória, consignação em pagamento, ação rescisória, adjudicação, agravo retido, agravo de 
instrumento, apelação, alegações finais no procedimento sumaríssimo, extinção processual, arrematação, 
arrolamento, audiência, busca e apreensão, carência de ação, chamamento ao processo, citação, 
competência, cumprimento da sentença, contestação, denunciação da lide, depoimento pessoal, desistência da 
ação, direito disponível e indisponível, embargos: de declaração, de divergência, do devedor, de terceiros e 
infringentes, espólio, execução de título extrajudicial, juiz, impedimentos, incidente de falsidade, fax: prática de 
atos processuais, intimação, julgamento antecipado da lide, jurisdição, litisconsórcio, litispendência, medidas 
cautelares, município: representação em juízo, nulidades, nunciação de obra nova, ônus da prova, petição 
inicial, pedido, penhora, prazos, preliminares, prescrição e decadência, procuradores e procuração, protesto 
judicial, provas, prova testemunhal, reconvenção, recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário, 
remição de bens, remissão, revelia, segredo de justiça, suspeição, suspensão do processo, usufruto, valor da 
causa. Direito Processual Penal Acusação, alegações finais, alegações do apelante e do apelado, apelações, 
audiência, atos processuais, calúnia: processo e julgamento, citação, competência, confissão, conflito de 
jurisdição, contrafé, defesa, denúncia, depoimento de testemunhas, defesa prévia, desistência da ação penal, 
despacho saneador, exceção da verdade, fiança, instrução criminal, interrogatório, intimação, liberdade 
provisória, medidas de segurança, nulidades, ônus da prova, prazos, prescrição, pronúncia, peritos, prisão em 
flagrante, prisão preventiva, prova, queixa-crime, recurso em sentido estrito, recurso extraordinário, réu, revelia, 
salvo conduto, suspeição, suspensão do processo 
DIREITO TRABALHISTA: 08 QUESTÕES 
Noções gerais sobre direito do trabalho; conceitos empregador, empregado, trabalhador autônomo, eventual, 
avulso e temporário; Contrato de Trabalho; Regime Celetista; Regime Estatutário; Contrato de Experiência; 
Trabalhador dom Deficiência; Atestado de Saúde Ocupacional; Insalubridade; Periculosidade; Jornada de 
Trabalho; Faltas Justificadas;  Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho; Rescisão de Contrato de 
Trabalho; Trabalho da Mulher; Licença Maternidade; Compensação de Horas de Trabalho; Acidente de 
Trabalho; Transferência de Empregado; Assédio Moral; Emprego em comissão; Terceirização na Administração 

Pública; Alteração do contrato de trabalho na Administração Pública; Equiparação salarial de empregados 
públicos e desvio funcional. 
 
3.03 – DENTISTA I 
LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990, ATUALIZADA. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990, ATUALIZADA. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de Fevereiro de 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 648/GM de 28 de Março de 2006 
BRASIL. Decreto nº 7.508/11.  Regulamenta a Lei n

o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação inter federativa, e dá outras providências. 
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de 
Bolso, 5ª edição ampliada. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de 
Humanização: Documento Base para Gestores e Trabalhadores do SUS – 4ª edição –  1

a  
reimpressão – Série 

B – Textos Básicos de Saúde - 2008 – Brasília. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa no SUS – Participa SUS. 2ª edição -1

a
 reimpressão – Série B – Textos Básicos de 

Saúde – 2009 – Brasília. 
Lei Federal n.º 9.787 e Resolução 391/99. Resolução SS – 33; Lei Federal n.º 6.360/76, Decreto Federal 
79.094/1977. Portaria CVS – 12; Lei n.º 5.991. Decreto n.º 74.170 de 10/06/1974. Portaria 2.084 e 2.577 de 
27/10/2006 (DOU 13/11/06). 
Guia Prático do Programa de Saúde da Família 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes/guia_psf1.pdf 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO – 20 QUESTÕES 
Anatomia: Osteologia, Esqueleto Craniocervical, Fossas, Cavidades e Base Externa do Crânio, Maxila, 
Mandíbula, Topografia Dentoalveolar, Pontos Craniométricos,  Análise Funcional do Esqueleto Facial, Sistema 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocument
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes/guia_psf1.pdf
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Articular, ATM, Sistema Muscular(face, língua, palato mole, mastigação, movimentos mandibulares), Sistema 
Circulatório, Sistema Linfático, Sistema Respiratório, Sistema Digestório, Sistema Urinário, Sistema Nervoso, 
Pares Cranianos, Nervo Trigêmeo, Vascularização e Fáscias da cabeça e pescoço, Espaços Teciduais 
potenciais, Anatomia relacionada à anestesias locais e Anatomia relacionada à disseminação das Infecções 
Dentais. Cirurgia: Princípios de Medicina, Cirurgia e Anestesia, Cicatrização de Lesões, Manejo Médico do 
Paciente Cirúrgico, Considerações Transoperatórias, Avaliação Pré-operatória, Farmacologia das Medicações 
Anestésicas, Sedação em Odontopediatria, Cirugia Dentoalveolar, Tratamento de outros Dentes Impactados, 
Dentes Impactados, Cirurgia Pré-protética e Reconstrutiva, Osseointegração, Manipulação dos Tecidos Moles 
na Implantoterapia, Estratégias para o Aumenton Alveolar Vertical, Ancoragem Zigomática, Próteses sobre 
Implantes, Infecções Maxilofaciais, Princípios de Tratamento das Infecções Odontogências, Infecções dos 
Seios Maxilares, Osteomielite e Osteorradionecrose, Traumatismo Maxilofacial, Tratamento Inicial do Paciente 
Traumatizado, Danos ao Tecido Mole, Fixação Rígida vs. Não-rígida, Tratamento das Fraturas 
Dentoalveolares,  Princípios de Tratamento das Fraturas Mandibulares, Tratamento das Fraturas da Maxila, 
Tratamento das Fraturas do Complexo Zigomático, Traumatismos Ocular e Orbitário, Tratamento das Fraturas 
do Seio Frontal e do Complexo Nasorbitoetmoidal, Lesão por Armas de Fogo,  Tratamento das Fraturas 
Craniomaxilofaciais Pediátricas,  Tratamento das Fraturas Panfaciais, Patologias Maxilofaciais,  Diagnóstico 
Diferencial das Doenças Bucais, Cistos e Tumores Odontogênicos,  Lesões Benignas Não-odontogênicas dos 
Maxilares, Câncer Oral: Classificação, Estadiamento e Diagnóstico, Tratamento do Câncer Bucal, Câncer 
Labial, Doenças e Tumores das Glândulas Salivares, Tratamento da Mucosa e das Doenças Dermatológicas 
Relacionadas, Cancêr de Pele na Região de Cabeça e Pescoço, Reconstrução Maxilofacial, Retalhos Locais e 
Regionais, Reconstrução Óssea dos Maxilares,  Transferência de Tecido Livre Microvascularizado, 
Microneurocirurgia, Fissura Labiopalatina: Plano de Tratamento, Reconstrução da Fissura Alveolar, 
Reconstrução da Fissura Labiopalatina: Procedimentos Secundários, Craniosinostose Não-sindrômica, 
Síndromes da Disostose Craniofacial: Estágio da Reconstrução, Doenças da Articulação Temporomandibular, 
Anatomia e Patofisiologia da Articulação Temporomandibular, Tratamento Não Cirúrgico das Desordens 
Temporomandibulares,  Artrocentese e Artroscopia da Articulação, Cirurgia para Desordens Internos da 
Articulação, Tratamento do Paciente com Doença da Articulação, Desordens de Hipomobilidade e 
Hipermobilidade da Articulação Temporomandibular. Patologia: Lesões da Mucosa; Tumefações Submucosas; 
Diferencial das Lesões dos Maxilares; Doenças Vesiculobolhosas; Doenças Hereditárias; Doenças 
Imunológicas; Condições Ulcerativas; Infecções Bacterianas; Infecções Fúngicas; Neoplasmas; Lesões 
Brancas; Lesões Neoplásicas e Pré Neoplásicas; Lesões Pigmentadas; Lesões Vermelhos- Azuladas; Lesões 
Papilares Verrucosas; Lesões do Tecido Conjuntivo; Lesões Fibrosas; Lesões Vasculares; Lesões Neurais; 
Lesões Musculares; Lesões do Tecido Adiposo; Doenças das Glândulas Salivares; Lesões Linfóides; Cistos da 
Maxila, Mandíbula e Pescoço; Tumores Odontogênicos; Tumores não Odontogênicos Benignos; Fibroma 
Ossificante; Displasia Fibrosa; Displasia Cemento-Óssea; Osteoblastoma; Osteoma; Fibroma Desmoplásico; 
Condroma; Granuloma Central de Células Gigantes; Tumor de Células Gigantes; Hemangioma Ósseo;  
Doenças das Células de Langerhans; Tórus e Exostoses; Hiperplasia Coronóide; Lesões Inflamatórias dos 
Ossos Maxilares; Neoplasias Malignas dos Ossos Maxilares; Doenças Metabólicas e Genéticas; 
Anormalidades Dentárias. 
Farmacologia: Vias de administração de fármacos; Bases farmacológicas para a escolha das soluções 
anestésicas locais e prescrição de medicamentos; Sedação consciente; Anestesia Local; Prevenção e controle 
da dor; Profilaxia e tratamento das infecções bacterianas; Interações farmacológicas; Pacientes que requerem 
cuidados adicionais; Farmacologia em cirurgia bucal; Farmacologia em Endodontia; Farmacologia em 
Periodontia; Farmacologia em Odontopediatria; Uso de medicamentos nas desordens de ATM; Tratamento de 
afta, herpes e candidoses. Radiologia: Princípios de formação da imagem e Técnicas Radiográficas; Garantia 
de Qualidade Radiográfica e Controle de Infecção; Exames Radiográficos Intraorais; Anatomia Radiográfica 
Normal; Exames Radiográficos Extraorais; Imagem Digital; Técnicas Especiais de Imagem; Diretrizes para 
solicitar radiografias Dentárias; Interpretação Radiográfica de Patologias; Princípios de Interpretação 
Radiológica; Cárie Dentária; Doenças Periodontais;  Anomalias Dentárias; Lesões Inflamatórias dos Maxilares; 
Cistos Maxilares; Tumores Benignos dos Maxilares; Doenças Malignas dos Maxilares;  Doenças Ósseas 
manifestadas nos Maxilares; Doenças Sistêmicas que se manifestam nos Maxilares; Diagnóstico por Imagem 
de Articulação Temporomandibular; Seios Paranasais; Calcificação e Ossificação dos Tecidos Moles; Trauma 
aos Dentes e Estruturas Faciais; Alterações do Desenvolvimento da Face e dos Maxilares; Radiologia das 
Glândulas Salivares; Implantes Orofaciais. Cariologia e Prevenção: Bases para uma Saúde Bucal de Caráter 
Coletivo; Planejamento; Programação em Saúde Bucal; Identificação de Problemas; Avaliando necessidades 
através de abordagem sócio-odontológica; Recursos Humanos; Tecnologia e Saúde Bucal; Promoção de 
Saúde e a Prevenção de Doenças Bucais; Educação em Saúde Bucal; Cárie Dental: Fatores associados; O 
Declínio da Cárie Dental; Açúcares: suas relações epidemiológicas e econômicas com a Cárie Dental; Etiologia 
e Prevenção da Doença Periodontal; Câncer Bucal; AIDS e Saúde Bucal; Controle e Prevenção da Maloclusão; 
Fissuras Labiopalatais. Odontopediatria: Estudo das dentições, Odontogênese, Erupção dentária, Rizólise, 
Anatomia dos dentes decíduos, Desenvolvimento da dentadura decídua, Características e análise da 
dentadura decídua , Desenvolvimento da dentição mista , Características da dentadura mista,  Implicações 
clínicas no desenvolvimento das dentições decídua e mista, Conduta Clínica e Psicológica, Princípios de 
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Psicologia e sua relação com a Odontopediatria, Condições básicas para o tratamento de crianças, Influências 
familiares e conselhos aos pais , Métodos empregados para conhecer e relacionar-se com crianças, Manejo da 
criança no consultório, Tratamento de crianças com menos idade: zero a três  anos- Aspectos psicológicos e 
técnicos, Técnicas psicológicas utilizadas em Odontopediatria , Diagnóstico e Patologia Bucal, Exame 
diagnóstico e plano de tratamento,  Radiologia e Imaginologia, Biofilme dentário. Importância clínica, Cárie 
dentária, Doenças periodontais na infância e adolescência, Afecções estomatológicas em crianças, Prevenção, 
Educação do paciente em Odontopediatria,  Flúor - uso interno,  Flúor - uso externo,  Nutrição e dieta em 
Odontopediatria,  Higiene bucodental em Odontopediatria, Reabilitação Bucal e Manejo Cirúrgico, Anestesia 
local, Cirurgia em Odontologia,  Tratamento endodôntico em dentes decíduos, Tratamento pulpar de dentes 
permanentes jovens com rizogênese incompleta, Dentística operatória e reparadora, Materiais dentários em 
Odontopediatria, Lesões traumáticas em dentes decíduos e permanentes, Prótese em Odontopediatria, 
Reabilitação bucal em Odontopediatria,Terapêutica medicamentosa em Odontopediatria, Sedação e anestesia 
geral, Pacientes com necessidades especiais. Guia prático de matriciamento em saúde mental / Dulce Helena 
Chiaverini (Organizadora) ... [et al.]. [Brasília, DF]: Ministério da Saúde: Centro de Estudo e Pesquisa em 
Saúde Coletiva, 2011.  
 
3.04 – ENGENHEIRO CIVIL I 
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS  – 20 QUESTÕES 
NBR 13531/1995 – Elaboração de projetos de edificações – atividades técnicas 
NBR 13532/1995 – Elaboração de projetos de edificações – arquitetura 
NBR 14037/1998 – Manual de operação, uso e manutenção de edificações 
NBR 5354/1977 – Requisitos para instalações elétricas prediais 
NBR 5626/1988 – Instalações prediais de água fria 
NBR 5688/1999 – Sistema predial de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – tubos e conexões de PVC, 
tipo DN – Requisitos 
NBR 6118/1984 – Atualizada – Projeto de estruturas de concreto – procedimento 
NBR 6120/1980 – Cargas para cálculo de estrutura de edificações 
NBR 6122/1996 – Projeto e execução de fundações 
NBR 9077/2001 – Saídas de emergência em edificações 
NBR 10898/1999 – Sistema de Iluminação de Emergência 
NBR 12693/1993 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio 
NBR 9050/2004 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações, espaço, mobiliário e 
equipamentos urbanos 
NBR 12255/1990 – Execução e utilização de passeios públicos 
NBR 5681/1980 – Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações 
NBR 7678/1983 – Segurança em obras 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO – 20 QUESTÕES 
Materiais de Construção Civil: Comportamento mecânico e propriedades físicas dos materiais; Metais e ligas; 
Materiais e produtos cerâmicos; Vidros; Tintas e vernizes; Polímeros; Madeiras e derivados; Aglomerantes; 
Pedras naturais;  
Agregados; Argamassas; Concretos hidráulicos: dosagem, aditivos, produção, transporte, aplicação, cura e 
controle tecnológico. Construção Civil: Instalação das obras e construções auxiliares; Fundações: blocos, 
sapatas isoladas, sapatas “corridas”, tubulões e estacas; Construções em madeira; Construções em aço;  
Construções em concreto armado: fôrmas, cimbres, preparo das armações, lançamento do concreto, cura, 
desmonte de formas; Construções em alvenaria; Telhados; Escadas; Esquadrias; Pintura; Quantificações, 
orçamentos, cronogramas e controle. Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Instalações hidráulicas: 
componentes e materiais das instalações; Instalações prediais de água fria, de água quente, proteção e 
combate a incêndio e estações prediais de recalque; Instalações sanitárias: esgoto, ventilação, águas pluviais. 
Teoria das Estruturas e Resistência dos Materiais: Estática das Estruturas: sistemas de forças, equilíbrio, graus 
de liberdade, apoios, estaticidade e estabilidade, cargas, esforços simples, vigas engastadas, vigas 
simplesmente apoiadas, vigas simplesmente apoiadas com balanços, vigas inclinadas, pórticos simples, 
treliças isostáticas; Resistência dos Materiais: tensão normal, tensão de cisalhamento, tensão em um plano 
oblíquo, deformação linear, deformação linear específica, diagrama tensão deformação, Lei de Hooke; 
comportamento elástico e comportamento plástico dos materiais usuais, deformações e tensões em barras 
tracionadas e em barras comprimidas, torção em barra cilíndrica, flexão pura, flexão simples, flexão composta 
normal, deslocamentos em vigas, flambagem.  
Elementos de Sistemas Estruturais: Estruturas de Madeira: propriedades das madeiras, caracterização das 
propriedades das madeiras, dimensionamento de elementos comprimidos, dimensionamento de elementos 
tracionados, dimensionamento de vigas, ligações dos elementos estruturais; Estruturas de Concreto Armado: 
propriedades do concreto, aços para concreto, ação conjunta do aço e do concreto, aderência, ancoragens, 
dimensionamento de peças no estado limite último solicitações normais e tangenciais, detalhamento de vigas, 
pilares e lajes; Estruturas de Aço: produtos siderúrgicos destinados à construção. 
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3.05 – ENFERMEIRO I 
LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 ‐ Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. 
Brasília, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a 
Política  
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. Disponível 
em http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização da  assistência à saúde: Aprofundando a descentralização com 

eqüidade no acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS‐SUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 
373, de 27 de fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: MS; 2002. Série 
A: Normas e Manuais Técnicos. 
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de 
Bolso, 5ª edição ampliada –série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico 
www.saude.gov.br/svs  – relação completa de publicação) 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: 

documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília ‐ Ministério da Saúde, 2004. 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa para o SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em 
http://www.saude.gov.br 
Guia Prático do Programa de Saúde da Família 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes/guia_psf1.pdf 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO – 20 QUESTÕES 
Enfermagem Fundamental: Administração em Enfermagem; Ética em Enfermagem; Exercício Profissional, 
Pesquisa, História da Enfermagem; Sistematização da Assistência de Enfermagem.  Enfermagem em Saúde 
Coletiva: Sistema Único de Saúde; Programas Nacionais de Saúde; Programa de Saúde da Família, prevenção 
e controle das doenças infectoparasitárias, imunopreveníveis e sexualmente transmissíveis; epidemiologia e 
imunização. Saúde do trabalhador em enfermagem.  
Publicações do Ministério da Saúde: 
Boas prática: cálculo seguro Vol.I  Revisão das operações básica gestão 208-2011 COREN disponível em: 
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-1-revisao-das-operacoes-
basicas.pdf 
Boas prática: cálculo seguro  vol.II  - Cálculo e diluição de medicamentos gestão 2008- 2011 COREN - 
disponível em: 
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-
medicamentos.pdf  
Erros de medicação - definições e estratégias de prevenção2011 disponível em: 
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/erros_de_medicacao-definicoes_e_estrategias_de_prevencao.pdf 
10 passos para segurança do paciente - São Paulo 2010 COREN disponível em: 
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/10_passos_seguranca_paciente.pdf 
Dengue: manual de enfermagem – adulto e criança. 
Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil 
Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias 
Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama 
Guia de vigilância epidemiológica 
Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa 
Manual de Educação em Saúde: Volume 1 
Manual Técnico de Pré-Natal e Puerpério – Atenção Qualificada e Humanizada 
Marco legal: saúde, um direito de adolescentes 
Políticas e diretrizes de prevenção das DST/Aids entre mulheres 
 
3.06 – MÉDICO GINECOLOGISTA I 
LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 ‐ Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. 
Brasília, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a 

http://www.saude.gov.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes/guia_psf1.pdf
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-1-revisao-das-operacoes-basicas.pdf
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-1-revisao-das-operacoes-basicas.pdf
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos.pdf
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos.pdf
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/erros_de_medicacao-definicoes_e_estrategias_de_prevencao.pdf
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/10_passos_seguranca_paciente.pdf
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Política  
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. Disponível 
em http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Decreto nº 7.508/11.  Regulamenta a Lei n

o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação inter federativa, e dá outras providências. 
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de 
Bolso, 5ª edição ampliada –série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico 
www.saude.gov.br/svs  – relação completa de publicação) 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: 

documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília ‐ Ministério da Saúde, 2004. 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa para o SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em 
http://www.saude.gov.br 
AUTORES, OBRAS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES. 
Anatomia e embriologia; Planejamento familiar;Dor pélvica e dismenorréia; Doenças sexualmente 
transmissíveis e infecções geniturinárias; Gravidez ectópica; Doenças benignas do trato reprodutivo; Cirurgias 
para patologias benignas e malignas do trato genital inferior; Incontinência urinária de esforço, uretrocele, 
cistocele e distopias do útero; Doença inflamatória pélvica; Endocrinologia ginecològica (amenorréia, 
anovulação, hirsutismo, hemorragia uterina disfuncional, desenvolvimento sexual, puberdade e climatério); 
Infertilidade; Endoscopia ginecológica; Endometriose; Câncer de colo uterino;Propedêutica do colo uterino; 
Câncer de ovário; Câncer de vulva; Doença trofoblástica gestacional; Doenças benignas e malignas da mama; 
Ginecologia infanto-puberal.   
 
3.07 – MÉDICO PEDIATRA I 
LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 ‐ Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. 
Brasília, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a 
Política  
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. Disponível 
em http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Decreto nº 7.508/11.  Regulamenta a Lei n

o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação inter federativa, e dá outras providências. 
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de 
Bolso, 5ª edição ampliada –série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico 
www.saude.gov.br/svs  – relação completa de publicação) 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: 

documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília ‐ Ministério da Saúde, 2004. 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa para o SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em 
http://www.saude.gov.br 
AUTORES, OBRAS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES. 
Avaliação do crescimento e desenvolvimento. Aleitamento materno. Alimentação nos dois primeiros anos de 
vida. Imunizações. Afecções cardiorrespiratórias. Afecções  do aparelho digestivo. Afecções do aparelho 
genitourinário. Doenças infecciosas e parasitárias. Encefalopatias crônicas não evolutivas. Tumores do SNC na 
infância e hipertensão intracraniana – Epilepsia; Anemias. Adolescência e puberdade. Doenças exantemáticas. 
Choque na infância.  
Insuficiência respiratória aguda na infância. Asma aguda na infância. Insuficiência cardíaca na infância. 
Hipertensão arterial na infância. Insuficiência hepática aguda na infância. Insuficiência renal aguda na infância. 
Hemorragia digestiva na infância. Maus tratos em pacientes pediátricos. Convulsão no período neonatal e na 
infância. Distúrbios metabólicos no período neonatal e na infância. Desidratação e hidratação venosa na 
infância. Urticária, angioedema e anafilaxia na infância. Quedas e traumas em pacientes pediátricos. 
Intoxicações em pacientes pediátricos. Procedimentos de urgência. 
 
3.08 – MÉDICO PLANTONISTA I 
LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocument
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BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 ‐ Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. 
Brasília, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a 
Política  
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. Disponível 
em http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Decreto nº 7.508/11.  Regulamenta a Lei n

o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação inter federativa, e dá outras providências. 
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de 
Bolso, 5ª edição ampliada –série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico 
www.saude.gov.br/svs  – relação completa de publicação) 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: 
documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília ‐ Ministério da Saúde, 2004. 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa para o SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em 
http://www.saude.gov.br 
Lei Federal n.º 9.787 e Resolução 391/99. Resolução SS – 33; Lei Federal n.º 6,360/76, Decreto  Federal 
79.094/1977. Portaria CVS – 12; Lei n.º 5.991. Decreto n.º 74.170 de 10/06/1974. Portaria 2.084 e 2.577 de 
27/10/2006 (DOU 13/11/06);  
AUTORES, OBRAS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES. 
A consulta médica; O uso e a interpretação de dados laboratoriais; Princípios de farmacoterapia; Reações 
adversas a drogas; Terapia medicamentosa; Diagnósticos e Tratamentos de: Micoses superficiais, Intoxicações 
comuns, Erisipela. Rinite, sinusite, otite e amigdalite, Infecções respiratórias, Doenças bronco – pulmonares 
obstrutivas, Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva, 
Diabetes Mellitus, Infecção urinária, Poliartrites, Diarréias, Anemias, Esofagite, Gastrite e Doença Ulcerosa 
Péptica, Hepatites, Parasitoses intestinais, Lombociatalgias, Ansiedade, Depressão, Doenças sexualmente 
transmissíveis (DST), Leptospirose e Dengue;. Emergência psiquiátrica. Código de Ética Médica. Diretrizes e 
bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, 
história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em 
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. 
Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética do Profissional. Saúde da 
criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico degenerativas; 
Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação em saúde; 
Princípios de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; Choque; 
Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito. 
 

3.09 – MÉDICO PSIQUIATRA I 
LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 ‐ Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. 
Brasília, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a 
Política  
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. Disponível 
em http://www.saude.gov.br/dab 
BRASIL. Decreto nº 7.508/11.  Regulamenta a Lei n

o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação inter federativa, e dá outras providências. 
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de 
Bolso, 5ª edição ampliada –série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico 
www.saude.gov.br/svs  – relação completa de publicação) 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: 

documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília ‐ Ministério da Saúde, 2004. 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocument
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Estratégica e Participativa para o SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em 
http://www.saude.gov.br 
AUTORES, OBRAS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - 20 QUESTÕES. 
Psicopatologia: consciência, atenção, sensopercepção, memória, afetividade, humor, inteligência, vontade, 
pensamento e linguagem. Delirium, demência e transtornos amnésticos. Outros transtornos mentais devido a 
uma condição médica geral. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos: esquizofreniforme, esquizoafetivo, 
delirante e transtorno psicótico breve. Transtornos do humor. Transtornos de ansiedade. Transtornos 
somatoformes. Transtornos da personalidade. Transtornos relacionados a substâncias. Sexualidade humana: 
normal, anormal, disfunções sexuais e parafilias. Transtornos alimentares. Urgências psiquiátricas. 
Psicofarmacologia e outros tratamentos biológicos. Psicoterapias. 
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ANEXO III - FORMULÁRIO RESUMO DE ENTREGA DE TÍTULOS  
 

Nome do Candidato:    
CARGO:   
Documento de Identidade:    

 

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES  
Nº de 

Ordem 
Tipo de Título 

Entregue 
Para uso da Integri Brasil (não preencher)  

Validação Pontuação Anotações 
      Sim   Não     
      Sim   Não     
      Sim   Não     
      Sim   Não     
      Sim   Não     
      Sim   Não     
  
Observações Gerais: Total de Pontos:   

Revisado por:   

 
 
Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à minha 
participação pessoal em eventos educacionais nos quais obtive êxito de aprovação. 
 

 
 
Declaro, ainda, que ao encaminhar a documentação listada na relação acima para avaliação da prova de títulos, 
estou ciente que assumo todos os efeitos previstos no edital do Concurso Público quanto à plena autenticidade 
e validade dos mesmos, inclusive no que toca às sanções e efeitos legais. 
 
 
 
 
Pilar do Sul / SP, ______ de _________________ de 2014. 
  
 
 
 
 
Assinatura: ______________________________ 

 


