PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
CEP: 13.390-000 — Estado de São Paulo
www.riodaspedras.sp.gov.br

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Rio das Pedras, no uso de suas atribuições legais e
considerando que houve a necessidade de retificação do edital de abertura do concurso público para
provimento de cargos no Poder Executivo, para adequação à legislação pertinente, RESOLVE republicar
o edital de abertura, desta feita englobando as alterações e erratas subsequentes à sua publicação, de
modo a propiciar melhor inteleção dos termos editalícios, nos termos abaixo.

Edital Nº 01/2014

O

PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS torna público que estarão abertas as inscrições do
Concurso Público nº 01 - Edital nº 01/2014 - Prefeitura Municipal de RIO DAS PEDRAS para
provimento de cargos do quadro permanente dos Servidores Públicos do Município de RIO DAS
PEDRAS, relacionados neste Edital e no Anexo I, de acordo com as Instruções Especiais abaixo
transcritas. O Concurso Público será regido por este edital e realizado por meio da empresa CK Verza
Consultoria e Assessoria Ltda.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2. DOS REQUISITOS

As inscrições deverão ser efetuadas do dia
11/08/2014 até 29/08/2014, exclusivamente via
internet, pelo site: www.ckverza.com.br , acessando
o link Inscrições Abertas.
O candidato que não tiver acesso à internet poderá
efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos
na sede da Prefeitura Municipal de Rio das Pedras,
Rua Dr. Mário Tavares, 436 - Centro- RIO DAS
PEDRAS/SP, das 09:00 às 16:30 horas, do dia
11/08/2014 até o dia 29/08/2014, exceto
sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo, onde
que a Prefeitura disponibilizará servidor e computador
com acesso a internet.
1.1. Os cargos número de vagas, escolaridade,
requisitos legais, carga horária, salário, tipos de
avaliação e tarifas de inscrição, são os estabelecidos
no presente Edital e seus Anexos.
1.2. O Concurso Público será realizado em todas as
fases sob a coordenação da Comissão de Concurso da
Prefeitura Municipal de RIO DAS PEDRAS.
1.2.1. O prazo de validade deste Concurso Público
será de 02 (dois) anos, contado da data da
homologação de seus resultados, prorrogável uma
única vez por igual período.
1.3. O Concurso Público destina-se ao provimento de
cargos públicos vagos mais os que vagarem ou forem
criados durante o prazo de validade do certame.
1.4. O Concurso Público será realizado no Município
de RIO DAS PEDRAS.

2.1. São requisitos básicos para o provimento dos
cargos, não sendo necessária a comprovação dos
mesmos no momento da inscrição:
2.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão
português que tenha adquirido a igualdade de direitos
e obrigações civis e gozo dos direitos políticos
(Decreto nº 70.436, de 18/04/72, Constituição
Federal - § 1° do Art. 12 de 05/10/88 e Emenda
Constitucional n.º 19, de 04/06/98 - Art. 3º);
2.1.2. Conhecer e estar de acordo com as exigências
contidas neste Edital, bem como com as condições
previstas na Constituição Federal, Constituição
Estadual e as Leis Municipais.
2.1.3. Possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS
para o cargo pretendido, conforme especificado no
Anexo I.
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3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Para se inscrever, o candidato deverá:
3.1.1. Acessar o site www.ckverza.com.br
3.1.2. Preencher, conferir o formulário de inscrição e
transmitir os dados pela internet durante o período
das inscrições;
3.1.3. Pagar, através de DEPOSITO BANCARIO
IDENTIFICADO (CPF do candidato) a tarifa de
inscrição no valor estipulado no Anexo I deste Edital.
A efetivação da inscrição ocorrerá após a
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confirmação, pelo banco, da realização do deposito
referente à tarifa.
3.1.4. Para o pagamento da tarifa de inscrição,
somente poderá ser utilizado o DEPOSITO
IDENTIFICADO
em
favor
da
CK
Verza
Consultoria e Assessoria Ltda através da conta
corrente de No. 49542-5, Agência Nº 306-9 do
Banco do Brasil.
3.1.5. A inscrição por deposito em cheque somente
será considerada efetuada após a respectiva
compensação e se, por qualquer razão, o cheque for
devolvido ou efetuar pagamento a menos, a inscrição
do candidato será automaticamente tornada sem
efeito.
3.1.6. O único comprovante de inscrição aceito é o
recibo do deposito identificado, com o CPF do
candidato, com a autenticação mecânica no valor referente ao valor de inscrição e com data-limite de
pagamento a data de 01/09/2014.
3.1.7. Em hipótese nenhuma será expedido boleto
bancário.
3.1.8. A partir de 04/09/2014, o candidato deverá
conferir através de listagem afixada no quadro de
avisos da sede da Prefeitura Municipal de Rio das
Pedras
e
dos
sites
www.ckverza.com.br
e
www.riodapedras.sp.gov.br, se a inscrição foi
deferida. Em caso negativo, o candidato deverá
entrar em contato com o Fale Conosco, no site
www.ckverza.com.br, de segunda a sexta-feira, úteis,
das 8:00 às 18:00 horas (horário de Brasília), dos
dias 04/09/2014 e 05/09/2014 para verificar o
ocorrido.
3.1.9. A devolução da importância paga somente
ocorrerá se o Concurso Público não se realizar,
houver exclusão
de
algum cargo. Mediante
requerimento dirigido a Comissão de Concurso
Público.
3.1.10. A devolução será efetuada até 05 (cinco) dias
úteis a partir da data do protocolo do requerimento
acima mencionado, e o valor será corrigido
monetariamente pela variação do IGPM, no período
da efetivação da inscrição e a devolução da taxa.
3.1.11. O candidato será responsável pelas
informações constantes no formulário de inscrição.
3.1.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos
pedidos para alteração ou troca do cargo indicado no
formulário de inscrição.
3.2. Não serão aceitas inscrições por via postal, facsímile, condicional e/ou extemporânea ou por
qualquer outra via que não especificada neste edital.
Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de
inscrição que não atenda a todos os requisitos
fixados, a mesma será cancelada.
3.3. A inscrição do candidato implicará na tácita e
integral aceitação das condições estabelecidas neste
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Edital e em seus Anexos, das quais não poderá alegar
desconhecimento.
3.4. O descumprimento das instruções para inscrição
pela internet implicará o indeferimento da inscrição.
3.5. A empresa CK Verza Consultoria e Assessoria
Ltda e a PREFEITURA não se responsabilizam por
solicitação de inscrição pela internet não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas
de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
3.6. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição,
prova ou nomeação do candidato, desde que
verificadas
falsidades
de
declarações
ou
irregularidades nas provas e documentos.
Parágrafo Único.
Em qualquer das hipóteses
descritas no caput do item será facultado ao
candidato interpor recurso conforme item 7.1 do
presente edital.
3.7. No ato da inscrição não serão solicitados
comprovantes legais contidos nos Anexos do presente
Edital. No entanto, o candidato que não os apresentar
no ato da posse na PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
DAS PEDRAS, perderá a vaga e será desclassificado
do certame.
4.
DAS
INSCRIÇÕES
PARA
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

CANDIDATOS

4.1. Às pessoas portadoras de deficiência, amparadas
pelo artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal e
art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/90 e no art. 37 do
Decreto nº 3.298/99 serão reservadas 5% (cinco por
cento)
das
vagas/empregos/especialidades
oferecidas, conforme estabelecido no "Anexo I" deste
Edital.
4.2. Não haverá reserva de vagas para os portadores
de deficiências postulantes ao cargo que, dada a sua
natureza, exija aptidão plena do candidato para
desempenhá-las, nos termos do artigo 38, inciso II
do Decreto Federal nº. 3298/99.
4.3. Será considerada como deficiência aquela
conceituada na medicina especializada de acordo com
os padrões mundialmente estabelecidos, observados
os critérios médicos de capacitação laboral;
4.4. Não serão considerados como deficiência os
distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de
correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos
específicos;
4.5. O candidato com deficiência visual (cego)
prestará a prova mediante leitura através do sistema
Braille e suas respostas deverão ser transcritas
também em Braille, devendo levar, para esse fim, no
dia da aplicação das provas, reglete e punção,
podendo ainda, utilizar-se de sorobam.
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4.6. 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 até o prazo
final de inscrição, não a terá devidamente preparada
seja qual for sua alegação.
4.7. É condição obstativa à inscrição no certame, a
necessidade de auxiliares permanentes para auxiliar
na execução das atribuições inerentes ao emprego ou
cargo a qual pretende ingressar, ou na realização da
prova pelo portador de deficiência.
4.8. Não obsta à inscrição ou ao exercício do cargo a
utilização de material tecnológico de uso habitual ou
a necessidade de preparação de ambiente físico.
4.9. No ato da inscrição, o candidato portador de
deficiência deverá declarar sua intenção de concorrer
às vagas reservadas aos deficientes físicos,
mencionando a deficiência da qual é portador,
apresentando 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.
4.10. O laudo médico deverá ser encaminhado,
pessoalmente ou via postal, a Comissão de
Concursos, na sede da Prefeitura Municipal de RIO
DAS PEDRAS, até a data do encerramento das
inscrições.
4.11. O candidato que declarar falsamente a
deficiência e confirmada tal situação, terá sua
condição especial ignorada e será registrado na
ampla concorrência.
Parágrafo Único. Na hipótese descrita no caput do
item será facultado ao candidato interpor recurso
conforme item 7.1 do presente edital.
4.12. Os portadores de deficiência participarão deste
certame em igualdade de condições com os demais
candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das
provas; b) à avaliação e aos critérios de aprovação;
c) ao horário e ao local de aplicação das provas; d) à
nota mínima exigida para todos os demais
candidatos.
4.13. 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.
4.14. A publicação do resultado final do Concurso
Público será feita em duas listas, devidamente
afixadas no quadro de avisos da Prefeitura Municipal
de RIO DAS PEDRAS e em Jornal de Circulação
Regional, contendo, a primeira, a pontuação de todos
os candidatos, inclusive a dos portadores de
deficiência, e a segunda, somente a pontuação dos
portadores de deficiência, observada a respectiva
ordem de classificação.

Prefeitura Municipal de Rio das Pedras/SP

4.15. A medida em que forem sendo oferecidas as
vagas, a Prefeitura Municipal de RIO DAS PEDRAS,
convocará, para o seu provimento, os candidatos
portadores de deficiência pela ordem de classificação
neste grupamento, possibilitando o efetivo respeito
ao percentual de vagas reservadas.
4.16. O candidato portador de deficiência que no ato
de inscrição não declarar essa condição ou não enviar
o laudo médico, não será considerado como portador
de deficiência, apto para concorrer às vagas
reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção
na ficha de inscrição. Neste caso não poderá impetrar
recurso em favor de sua situação posteriormente.
4.17. Ao ser convocado para investidura na função
pública, o candidato portador de deficiência deverá
submeter a exame clínico na Secretaria Municipal de
Saúde de RIO DAS PEDRAS, que confirmará de modo
definitivo o enquadramento de sua situação como
deficiente físico.
5. DAS PROVAS
5.1. As provas serão realizadas e avaliadas com base
nos instrumentos identificados no Anexo I do
presente Edital, de acordo com as exigências dos
respectivos cargos.
5.2. O Concurso Público constará de provas objetivas,
para todos os cargos, de caráter eliminatório e
classificatório.
5.3. As provas objetivas constarão de 50 (Cinqüenta)
questões objetivas de múltipla escolha, valendo 2,00
(dois)
pontos
cada,
contendo
04
(quatro)
alternativas,
e
versarão
sobre
conteúdos
programáticos constantes do Anexo I, do presente
Edital.
5.4. Será considerado habilitado no Concurso Público,
o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50
(cinqüenta) pontos.
5.5. As provas objetivas serão avaliadas na escala de
0 (zero) a 100 (cem) pontos.
5.6. O candidato não habilitado na prova objetiva
será excluído do certame.
6.
DOS
PROCEDIMENTOS
OBJETIVAS

DAS

PROVAS

6.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade
de RIO DAS PEDRAS, em data prevista para o dia
28/09/2014. Os locais e horários serão divulgado
em Edital próprio afixado no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Rio das Pedras e nos sites
www.ckverza.com.br e www.riodaspedras.sp.gov.br .
6.2. Caso haja impossibilidade de aplicação da prova
em RIO DAS PEDRAS, a empresa CK Verza
Consultoria e Assessoria Ltda. poderá aplicá-la em
municípios próximos.
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6.3. O horário de início e local das provas será
definido no respectivo Edital de Convocação.
6.4. É de responsabilidade do candidato, acompanhar
a confirmação das datas, horários e locais das provas
do Concurso Público, conforme Edital de Convocação,
afixado no quadro de avisos na sede da Prefeitura
Municipal de RIO DAS PEDRAS, de segunda a sextafeira, das 09 às 17 horas e ou através dos sites
www.ckverza.com.br e www.riodaspedras.sp.gov.br
6.4.1. Recomenda-se ao candidato que acesse
diariamente os sites mencionados.
6.5. Em caso de ter sido efetivada mais de uma
inscrição, o candidato deverá no momento da prova
optar por um dos cargos do Concurso Público, salvo
se compatíveis às datas e horários de realização das
provas paras as quais se inscreveu, sendo
considerado ausente no do não comparecimento e
tacitamente excluído do Concurso Público naquele
que diz respeito.
6.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o
motivo alegado para justificar o atraso ou ausência
do candidato, nem aplicação das provas fora do local,
data e horário pré-estabelecido.
6.7. Não será permitida, em hipótese alguma,
realização das provas fora do local designado.
6.8. Somente será admitido na sala de provas o
candidato que estiver munido de um dos documentos
abaixo
relacionado,
os
quais
deverão
ser
apresentados no original, não sendo aceitas cópias,
ainda que autenticadas. O documento deve estar em
perfeito estado de conservação, de forma a permitir,
com clareza, a identificação do candidato:
- carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pela
Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças
Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e
pela Polícia Militar;
- identidade para estrangeiros;
- carteiras profissionais expedidas por órgãos ou
conselhos de classe que, por Lei Federal, valham
como documento de identidade, como por exemplo:
as carteiras do CREA, OAB, CRC, etc.;
- a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem
como a Carteira Nacional de Habilitação (com
fotografia na forma da Lei nº. 9.503/97).
- comprovante de pagamento da taxa de inscrição
(no caso do nome não constar no Edital de
Convocação);
Parágrafo Único: em casos excepcionais, em razão de
caso fortuito ou força maior o candidato não puder
apresentar qualquer dos documentos arrolados
acima, poderá ter seu ingresso no ambiente de prova
autorizado pela organização do certame.
6.9. Os candidatos deverão comparecer no local da
prova pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora
marcada, munidos de um dos documentos citados no
item anterior, caneta esferográfica azul ou preta.
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6.10. O candidato deverá assinar no campo de
identificação no cartão de respostas com caneta
esferográfica azul ou preta.
6.11. Não será admitido na sala de provas o
candidato que se apresentar após o horário
estabelecido e/ou que não estiver de posse dos
documentos hábeis.
6.12. Durante as provas não será permitida
comunicação entre os candidatos ou permanência de
pessoas estranhas ao Concurso Público, bem como
consulta de qualquer natureza a livros, revistas ou
folhetos, bem como a utilização de instrumentos
eletrônicos e/ou digitais, tais como máquinas
calculadoras, pagers e telefones celulares, sob pena
de exclusão do candidato do certame.
6.13. A duração das Provas será de 03 (três) horas,
sendo permitido, por motivo de segurança, ao
candidato deixar o recinto de provas após 60
(sessenta) minutos do seu início.
6.14. O não comparecimento a uma das fases de
avaliação excluirá automaticamente o candidato do
certame.
6.15. Depois de identificado e instalado, o candidato
somente poderá ausentar-se temporariamente da
sala acompanhado de um fiscal ou mediante
consentimento prévio e sob a fiscalização da equipe
de aplicação de provas.
6.16. Em caso de necessidade de amamentação
durante a realização da prova, a candidata lactante
deverá levar um acompanhante, maior de idade,
devidamente comprovada, que ficará em local
reservado e será responsável pela guarda da criança.
6.17. Não haverá prorrogação do tempo previsto para
a aplicação da prova em virtude de afastamento, por
qualquer motivo, do candidato da sala de prova.
6.18. A correção da prova objetiva será feita através
de leitura óptica, e não serão computadas questões
não assinaladas, questões que contenham mais de
uma resposta, emendas ou rasuras, ainda que
legível. O candidato deverá assinalar as respostas da
prova objetiva no Cartão de Respostas que será o
único documento válido para correção da prova, cujo
preenchimento é de inteira responsabilidade do
candidato, o qual deverá proceder em conformidade
com as instruções específicas contidas na capa do
Caderno de Questões.
6.19. Não será admitida em hipótese alguma a
substituição do Cartão de Respostas;
6.20. O candidato, ao terminar a prova objetiva,
entregará ao fiscal, juntamente com o Cartão de
Respostas, seu Caderno de Questões.
6.21. Por razões de ordem técnica, de segurança e de
direitos autorais adquiridos, a Prefeitura Municipal de
RIO DAS PEDRAS não fornecerá exemplares dos
Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições
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de direito público ou privado, mesmo após o
encerramento do Concurso Público.
6.22. Será excluído do Concurso Público o candidato
que:
a) apresentar-se em local, data e após o horário
estabelecido para realização da prova;
b) não comparecer à prova, conforme convocação
oficial, seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade,
conforme previsto neste Capítulo;
d) ausentar-se da sala ou local de prova sem o
acompanhamento de um fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outras
pessoas ou utilizando-se de calculadora, livros, notas
ou impressos não permitidos, ou usando boné, gorro,
chapéu ou óculos de sol;
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo
de equipamento eletrônico de comunicação;
g) lançar mão de meios ilícitos para executar a prova;
h) fizer anotação de informações relativas às suas
respostas em qualquer material que não o fornecido
pela empresa organizadora do certame;
i) não devolver ao fiscal a folha de respostas ou
qualquer outro material de aplicação da prova;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos
trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com
qualquer membro da equipe encarregada da
aplicação da prova;
l) retirar-se do local de provas antes do tempo
permitido.
7. DOS RECURSOS
7.1. Os candidatos poderão interpor recurso no prazo
de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data
subseqüente da publicação dos eventos, bem como
quanto
à
documentação
apresentada
pelos
candidatos.
7.2. Não se reconhecerá o pedido de revisão
desprovido de fundamentação.
7.3. Somente serão apreciados os recursos
interpostos no prazo previsto com identificação do
nome do Concurso Público, nome do candidato,
número do documento de identidade, número de sua
inscrição, função que está concorrendo, data e
assinatura, conforme modelo a seguir:
Concurso Público N.:
Nome do Candidato:
Nº do Documento de Identidade:
Inscrição nº.:
Cargo:
Questionamento:
Data e Assinatura:
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7.4. Todos os recursos deverão ser dirigidos à
Comissão de Concurso – na sede da Prefeitura
Municipal de RIO DAS PEDRAS.
Parágrafo
Primeiro.
Serão
aceitos
recursos
interpostos pessoalmente ou por procurador, via
meios eletrônicos e por fax símile.
Parágrafo Segundo. Nas duas ultimas formas de
interposição o recorrente devera encaminhar o
original das peças recursal para a Comissão de
Concursos.
7.5. O recurso interposto fora do respectivo prazo
não será aceito, sendo considerado para tanto, a data
da postagem da correspondência.
7.6. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões)
eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a
todo(s) o(s) candidato(s) presentes.
7.7. A Comissão de Concurso constitui última
instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos
adicionais.
7.8. Os recursos apresentados a cada evento serão
julgados em até 15 (quinze) dias a contar do
encerramento do prazo de recebimento.
8. DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
8.1. A nota final do candidato será a notas da Prova
Objetiva.
8.2. Os candidatos habilitados serão classificados por
ordem decrescente da nota final, em lista de
classificação para cada função.
8.3. Na hipótese de igualdade de nota final, terá
preferência sucessivamente, o candidato que:
8.3.1. Com idade igual ou superior a 60 anos, nos
termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de
idade mais elevada;
8.3.2. ter o candidato, comprovadamente, sido
jurado, nos termos do disposto no artigo 440 do
Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941), introduzido pela Lei nº
11.689, de 9 de junho de 2008.
8.3.3. Obtiver maior nota na prova de conhecimentos
específicos;
8.3.4. Tiver maior número de filho menores de 18
anos completados até a data final das inscrições;
8.3.5. For casado;
8.3.6. Persistindo ainda o empate com a aplicação do
item 8.3.5, será processado sorteio público para
definição de ordem de classificação.
9. DO EXAME MÉDICO
9.1. Os candidatos nomeados quando convocados
sujeitar-se-ão a avaliação médica, de caráter
eliminatório, tendo por objetivo avaliar as condições
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físicas e mentais do candidato para classificá-lo como
APTO
observado
as
atividades
que
serão
desenvolvidas no exercício do cargo;
9.2. Dado seu caráter eliminatório, o não
comparecimento do candidato para realização do
exame médico, no local, data e horário agendados
pela Secretaria Municipal de Saúde do município de
RIO DAS PEDRAS, o impedirá de tomar posse e terá
seu ato de admissão tornado sem efeito;
9.3. Em face do resultado obtido no exame médico de
saúde o interessado poderá interpor, no prazo de
(02) dois dias, recurso à autoridade administrativa.
9.4. O exame médico será realizado pela Secretaria
Municipal de Saúde de RIO DAS PEDRAS e/ou
entidades credenciadas, com o objetivo de avaliar as
condições de saúde do candidato e detectar eventuais
alterações orgânicas incompatíveis com as atividades
do cargo a ser exercido e terá caráter eliminatório.
10. DA NOMEAÇÃO
10.1. A nomeação obedecerá rigorosamente à
classificação obtida pelo candidato que será
integrante
de
lista
final
de
classificação
(homologação) afixada no quadro de avisos da
Prefeitura
Municipal,
divulgada
nos
sites
www.ckverza.com.br e www.riodaspedras.sp.gov.br .
10.2. Para nomeação no cargo em que foi aprovado,
o candidato deverá apresentar obrigatoriamente os
documentos a seguir indicados:
10.2.1 Comprovação de idade mínima de 18 anos;
10.2.2 Declaração negativa de acumulação de função
pública (ressalvados os casos previstos no art. 37
inciso XVI da Constituição Federal);
10.2.3 Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF
(original e cópia sem autenticação);
10.2.4 Cédula de Identidade (original e cópia sem
autenticação)
ou
protocolo
de
processo
de
naturalização;
10.2.5 Título de Eleitor e prova de quitação com a
Justiça Eleitoral ou justificativa (original e cópia sem
autenticação);
10.2.6 Certificado de Reservista ou C.A.M. constando
dispensa (original e cópia sem autenticação);
10.2.7 Se solteiro, Certidão de Nascimento (original e
cópia sem autenticação);
10.2.8 Se casado, Certidão de Casamento (original e
cópia sem autenticação);
10.2.9. Registro no órgão de classe relativo ao cargo,
quando for o caso;
10.2.10 Comprovante escolar (original e cópia sem
autenticação);
10.2.11 Demais documentos indispensáveis ao
exercício do cargo conforme Anexo I;
10.3. Três (3) fotografias 3x4 iguais, coloridas e
recentes;
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10.4. Não poderá assumir o cargo, o candidato que
não apresentar toda a documentação exigida no ato
de sua nomeação, salvo comprovada impossibilidade
ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior;
10.5. Os candidatos que recusarem a apresentarem
os documentos elencados nos itens 10.2.1 ao 10.2.11
ou se recusarem a submeter ao exame médico
descrito no item 9 serão impedidos de entrar em
exercício para o cargo qual foi nomeado e terão
anulada a nomeação por ato da Administração
Municipal, com liberação da vaga para o próximo
candidato aprovado no certame;
10.6. O regime jurídico que regerá as relações de
trabalho dos servidores será CLT.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Não será fornecido qualquer documento
comprobatório de aprovação ou classificação ao
candidato, valendo, para esse fim, a publicação
oficial.
11.2. O candidato obriga-se a manter atualizado seu
endereço junto a Prefeitura Municipal de RIO DAS
PEDRAS, durante o período de validade do Concurso
Público.
11.3. A inexatidão das afirmativas contidas em
documentos apresentados, ainda que verificadas
posteriormente, eliminará o candidato do certame,
anulando-se os atos decorrentes da inscrição. O
candidato eliminado poderá interpor, no prazo de dois
dias, recurso à autoridade administrativa.
11.4. Os atos relativos ao Concurso Público serão
divulgados através de publicação em Jornal de
circulação local, nos sites www.ckverza.com.br e
www.riodaspedras.sp.gov.br e também levados ao
conhecimento do candidato através de edital afixado
no saguão da Prefeitura Municipal de RIO DAS
PEDRAS, com a indicação, sempre que necessário, do
número do registro geral (RG) e do número de
inscrição do candidato, não se aceitando justificativa
para
o
desconhecimento
dos
prazos
neles
assinalados.
11.5. Os casos omissos serão resolvidos pela
Comissão de Concurso.
11.6. A eliminação de registros escritos produzidos
durante o Concurso Público será realizada após os
120 (cento e vinte dias) dias, iniciado o prazo a partir
da homologação do resultado final do certame,
mantendo-se pelo período de validade do Concurso
Público, os registros eletrônicos a ele referentes.
11.6. Prescrição de todo e qualquer direito ou ação
contra o certame conforme o Decreto 20.910/32,
iniciado o prazo a partir da homologação do resultado
final do certame
11.7. À Prefeitura Municipal de RIO DAS PEDRAS é
facultada a anulação parcial ou total do Concurso
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Público, antes de sua homologação, se constatada
irregularidade substancial insanável.

RIO DAS PEDRAS, 04 de agosto de 2014
Julio Cesar Barros Ayres
PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS

Prefeitura Municipal de Rio das Pedras/SP
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ANEXO I
CONCURSO PÚBLICO / 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS

Cargo:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Código:

Vagas:

02 (duas)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Ensino Superior Incompleto ou cursando.

Salário:

R$ 1988,70

01
40h/semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 60,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e
concordância dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras correspondências. Noções de
arquivologia: informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação de documentos, cadastro, tipos de
arquivos, organização e administração de arquivos. Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de
microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Sistemas operacionais MS-Windows XP, Vista e Seven: Instalação, configuração e funcionalidades (ícones, atalhos de teclado,
janelas, arquivos, pastas, programas e aplicativos). Microsoft Office 2000, XP, 2003, 2007 e 2010 (Word, Excel, PowerPoint e
Access). Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e
pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos
de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup),
organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas de informática.

Cargo:

AJUDANTE GERAL

Código:

Vagas:
Requisitos
Básicos:
Salário:

02 (duas)

Carga Horária:

02
40h/semanais

Alfabetizado.
R$ 921,60

Taxa de Inscrição:
R$ 25,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Verbo; Acentuação Gráfica; Emprego dos sinais de pontuação;
Divisão Silábica; Flexão de substantivos e adjetivos; Sinônimos e Antônimos.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa). Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Cargo:

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO

Código:

Vagas:
Requisitos
Básicos:
Salário:

02 (duas)

Carga Horária:

03
40h/semanais

4ª Série do Ensino Fundamental.
R$ 1.018,59

Taxa de Inscrição:
R$ 25,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Verbo; Acentuação Gráfica; Emprego dos sinais de pontuação;
Divisão Silábica; Flexão de substantivos e adjetivos; Sinônimos e Antônimos.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa). Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
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Cargo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código:

Vagas:
Requisitos
Básicos:
Salário:

02 (duas)
Ensino Fundamental Completo.

Carga Horária:

04
40h/semanais

R$ 1.164,11

Taxa de Inscrição:
R$ 30,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Acentuação Gráfica; Divisão Silábica; Emprego de crase e dos
sinais de pontuação; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Emprego das classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Regência nominal e verbal. Concordância
nominal e verbal.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Expressões Numéricas; Equação do 1.º grau; Sistema de Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa).
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.

Cargo:

ASSISTENTE SOCIAL

Código:

Vagas:
Requisitos
Básicos:
Salário:

02(duas)

Carga Horária:

05
30h/semanais

Ensino Superior Completo em Serviço Social com inscrição Conselho Regional de Serviço Social- CRESS.
R$ 2.388,86

Taxa de Inscrição:
R$ 60,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Constituição Federal, Estadual – artigos relacionados à família, infância e adolescência.
Noções de Direito: Família e sucessões. Metodologia do Serviço Social. Ética Profissional. Política Social e Serviço Social.
Serviço Social e Família. Serviço Social e interdisciplinidade. Conhecimento detalhado sobre o Estatuto da criança e do
Adolescente – ECA (Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990), abrangendo: linhas de ação, diretrizes e entidades. Medidas de
proteção á criança e ao adolescente. Da prática de ato infracional. Das medidas pertinentes ao pai ou responsável. Do
Conselho Tutelar: estrutura, atribuições, competência e conselheiros. Do acesso à justiça da infância e da juventude. Dos
crimes e das infrações administrativas praticadas contra a criança e o adolescente. Disposições finais e transitórias. Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal no. 8 742, de 7 de dezembro de 1993). Das definições e dos objetivos. Dos
princípios e das diretrizes. Da organização e da gestão. Dos benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos de
assistência social. Do financiamento da Assistência Social. Das disposições gerais e transitórias. Conhecimento do SUAS –
Sistema Único de Assistência Social. Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1º de Outubro de 2009). Lei Federal N.º 8.662/93 (Lei
que regulamenta a profissão do Assistente Social). Sistema Único de Saúde - seus princípios e diretrizes. Política de Saúde:
Sistema Único de Saúde – seus princípios e diretrizes. Constituição Federal: Título VIII – da ordem social, caput II, seção II – da
Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8142/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB - SUS de 1996. Norma
Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02.

Cargo:

ENFERMEIRO

Código:

Vagas:

01(uma)

Carga Horária:
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Requisitos
Básicos:

Curso Superior de Enfermagem com inscrição no Conselho Regional de Enfermagem - COREN.

Salário:

R$ 2.614,40

Taxa de Inscrição:
R$ 60,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Enfermagem Materno-Infantil: Cuidados de enfermagem em ginecologia obstetrícia: prénatal – cálculo de idade gestacional – gestacional de risco – toxemia gravídica – pré-eclâmpsia – eclampsia – purpério;
Cuidados de enfermagem em pediatria: puericultura – aleitamento materno – crescimento e desenvolvimento - desnutrição –
desidratação. Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem no pré-operatório, trans-operatório e pós-operatório;
Avaliação física: processo e seqüência do exame físico; Manejo de pacientes com distúrbio das vias aéreas superiores; Manejo
de pacientes com distúrbios cardíacos: hipertensão arterial sistêmica – angina pectoris – infarto agudo do miocárdio –
insuficiência cardíaca – congéstica. Cuidados de enfermagem a pacientes com diabetes mellitus. Cuidados de enfermagem a
pacientes com patologias gástricas e distúrbios: úlcera péptica – varizes esofágicas – colostomias-sondas. Cuidados de
enfermagem a pacientes com manifestações neurológicas: tumores intracranianos – Acidente Vascular Cerebral. Manejo de
pacientes com doenças infecciosas. Curativos. Choques. Queimaduras. Envenenamento. Saúde Pública: Vigilância
epidemiológica; esquema básico de imunização – doenças sexualmente transmissíveis (DST), parasitoses; Saúde da Mulher –
Prevenção de Câncer Ginecológico e de Mama. Saúde do Idoso. Políticas Públicas de Saúde e Saúde Pública. Administração:
Supervisão, Administração de Pessoal. Práticas e saberes em enfermagem: processo de enfermagem; exame físico;
esterilização e desinfecção de materiais; administração de medicamentos; manuseio com sonda nasogástrica e/ou vesical;
prevenção e cuidados com feridas na unidade de saúde e no domicílio; intervenções básicas de primeiros socorros na atenção
primária. Legislação: Lei do Exercício Profissional. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Política de Saúde:
Sistema Único de Saúde – seus princípios e diretrizes. Constituição Federal: Título VIII – da ordem social, caput II, seção II – da
Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8142/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB - SUS de 1996. Norma
Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Programa Saúde da Família.

Cargo:

TESOUREIRO

Código:

Vagas:

01 (uma)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Ensino Médio Completo

Salário:

R$ 2.182,74

07
40h/semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 40,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel, PowerPoint e Access. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de
segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de
dados e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção
de equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Livros e Documentos Contábeis.
Planos de Contas. Classificações e Registros Contábeis. Encerramento de Exercício e Apuração de Resultado. Demonstrações
Contábeis. Contabilidade Pública. Conceito de Orçamento Público. Tipos de Orçamentos. Princípios Orçamentários. Créditos
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Orçamentários e Adicionais. Execução Orçamentária. Receita Pública e seus Estágios. Despesa Pública e seus Estágios.
Patrimônio da Entidade Pública. Balanços Públicos e Demonstração das Variações Patrimoniais. Prestação de Contas.
Controle Interno e Externo. Matemática Financeira: Juros e descontos simples, juros compostos e descontos
compostos; Lei de Licitações: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal. Lei 4.320, de 17/03/1964 e alterações posteriores.

Cargo:

FARMACÊUTICO

Código:

Vagas:

01(uma)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Curso Superior em Farmácia com inscrição no Conselho Regional de Farmácia - CRF.

Salário:

R$ 2.388,86

08
30h/semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 60,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: I) Legislação Farmacêutica: Lei Federal 5991/73 Dispõe sobre o controle sanitário do
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências. Lei Federal 6360/76 Dispõe
sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos,
cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. Lei Federal 6480/77 Altera a Lei nº 6.360, de 23 de
setembro de 1.976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. E dá providências, nas partes que menciona. Lei Federal
6437/77 Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. Lei
Federal 9787/99 Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária estabelece o
medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências.
Decreto Federal 74170/74 Regulamenta a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Decreto Federal 79094/77 Regulamenta a Lei nº
6.360, de 23 de setembro de 1976, que submete a sistema de vigilância sanitária os medicamentos, insumos farmacêuticos,
drogas, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, saneantes e outros. Decreto Federal 793/93 Altera os Decretos n°s
74.170, de l0 de junho de 1974 e 79.094, de 5 de janeiro de 1977, que regulamentam, respectivamente, as Leis n°s 5.99 1, de
17 de janeiro de 1973, e 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências. Portaria MS 176/99 Estabelece critérios e
requisitos para a qualificação dos municípios e estados ao incentivo à Assistência Farmacêutica Básica e define valores a
serem transferidos. Portaria MS 2814/98 Estabelece procedimentos a serem observados pelas empresas produtoras,
importadoras, distribuidoras e do comércio farmacêutico, objetivando a comprovação, em caráter de urgência, da identidade e
qualidade de medicamento, objeto de denúncia sobre possível falsificação, adulteração e fraude. Portaria MS 3916/98 Aprova a
Política Nacional de Medicamentos, cuja íntegra consta do anexo desta Portaria. Portaria ANVISA 344/98 Aprova o
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. II) Conhecimento Básico de
Farmacologia: - Interações medicamentosas. Efeitos adversos. III) Princípios Básicos de: Farmacocinética: A dinâmica da
absorção, distribuição e eliminação de fármacos; Classificação dos medicamentos; Vias de Administração dos medicamentos;
Conservação Dispensação, Acondicionamento dos medicamentos, Padronização dos medicamentos. Farmacodinâmica:
Mecanismo de ação dos fármacos e relação entre sua concentração e seu efeito; Fármacos que atuam no Sistema Nervoso
Central; Fármacos Antimicrobianos, Antifúngicos e Antivirais; Analgésicos e Antiinflamatórios não esteróides; Fármacos antihipertensivos e hipoglicemiantes; Fármacos antiparasitários; Fármacos cardiovasculares e de funções renais. IV) Ética
Farmacêutica. V) Conceitos: Atenção Farmacêutica. Assistência Farmacêutica. Medicamentos Genéricos. Medicamentos
Similares. Medicamentos Análogos. Medicamentos Essenciais. Rename. Farmacoeconomia. Farmacovigilância.

Cargo:

FISCAL AMBIENTAL

Código:

Vagas:

01 (uma)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Agronomia.

Salário:

R$ 1.661,29

Taxa de Inscrição:
Formas de Avaliação:

09
40h/semanais

R$ 40,00
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Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de higiene e de segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de
primeiros socorros. Poluição: água, ar e solo. Ecossistemas e Sucessão Ecológica. Licenciamento Ambiental e Legislação:
Resoluções do CONAMA. Infrações Ambientais e penalidades. Meio Ambiente na Constituição Federal. Lei n º 9.605/1998 - Lei
de Crimes Ambientais. Resolução CONAMA n º 237 de 1997 - Regulamenta o Licenciamento ambiental. Lei n º 6.938, de 31 de
agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Lei n º 9.985 de 2000 - Sistema de Unidades de
conservação. Lei n º 9.433 de 1997 - Política Nacional de Recursos Hídricos. Lei de Educação Ambiental: Lei n.º 9.795, de 27
de abril de 1999. Lei n º 9.985, de 18 de julho de 2000. Resolução CONAMA n º 001 de 1986 - Critérios básicos e diretrizes
gerais para o Relatório de Impacto Ambiental. Transporte de Cargas Perigosas. Os Recursos Florestais. Disposição do lixo,
controle de artrópodes, controle de roedores. Infra-Estrutura Sanitária: Abastecimento de água, Esgotamento sanitário,
drenagem de águas pluviais e Gestão de Resíduos Sólidos. Educação Ambiental na empresa e na sociedade. Reclusão,
Reutilização e Reciclagem de Resíduos.

Cargo:

FISCAL DO COMÉRCIO

Código:

Vagas:

02 (duas)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Ensino Médio Completo.

Salário:

R$ 1.394,53

10
40h/semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 40,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel, PowerPoint e Access. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de
segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de
dados e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção
de equipamentos e de sistemas de informática.

Cargo:

FISCAL DE OBRAS

Código:

Vagas:

01 (uma)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Ensino Médio Completo e Curso Técnico de Edificações.

Salário:

R$ 1.661,29

Taxa de Inscrição:
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:

11
40h/semanais
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LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Funções do Fiscal de Obras. Finalidades. Procedimentos. Noções de Arquitetura e Meio
Ambiente – Planejamento. Condicionantes. Licença e Aprovação de projetos. Conclusão de projetos aprovados – Recebimento
das obras. Habite-se. Condições Gerais das Edificações – Áreas. Classificação dos compartimentos. Circulação em um mesmo
nível. Elementos básicos de projeto – Plantas. Cortes. Fachadas. Desenho de arquitetura – Símbolos e Convenções. Formatos.
Desenho topográfico. Projeto de Reforma e Modificação. Elementos de construção – Fundações. Paredes. Coberturas.
Revestimentos. Estruturas. Noções Básicas dos Materiais de Construção – Argamassas. Materiais cerâmicos. Materiais
betuminosos. Concreto simples. Madeira. Aço. Execução de obras – Armação. Concretagem. Ferramentas. Metragem. Cálculos
simples de áreas e volumes. Instalações Elétricas Prediais. Instalações Hidráulicas Prediais – Instalações de água potável.
Instalações de esgotos sanitários. Instalações de águas pluviais. Serviços públicos – Redes de abastecimento de água. Redes
de esgoto. Redes de águas pluviais. Estatuto das Cidades (Lei Nacional Nº 10.257, de 10 de julho de 2001).

Cargo:

FISCAL SANITÁRIO

Código:

Vagas:

01 (uma)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Ensino Médio Completo.

Salário:

R$ 1.661,29

12
40h/semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 40,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação federal e estadual sobre vigilância sanitária. Doenças veiculadas por alimentos
(DVA). Doenças transmissíveis e de notificação compulsória. Investigação Epidemiológica de Casos e Epidemias. Sistema de
Informação em Saúde e Vigilância Epidemiológica. Doenças de Interesse para a Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica:
AIDS, Cólera, Dengue, Esquistossomose Mansônica, Febre Tifóide, Hanseníase, Antaviroses, Hepatites Virais, Leptospirose,
Menigites, Raiva, Tuberculose e Tétano. Esquema Básico de Vacinação e vacinação de adultos. Armazenagem, transporte,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos e resíduos líquidos. Abastecimento de água – captação, proteção, tratamento
e distribuição. Produção, embalagem, armazenamento, distribuição e comercialização de alimento, cosméticos, saneantes e
medicamentos. Educação para saúde, Hábitos higiênicos do ambiente e do corpo. Primeiros socorros. Atividades e
conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com o cargo. Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes.

Cargo:

MOTORISTA

Código:

Vagas:

04 (quatro)

Carga Horária:
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Requisitos
Básicos:
Salário:

Ensino Fundamental, com CNH categoria “D”.
R$ 1.375,10

Taxa de Inscrição:
R$ 30,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Acentuação Gráfica; Divisão Silábica; Emprego de crase e dos
sinais de pontuação; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Emprego das classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Regência nominal e verbal. Concordância
nominal e verbal.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Expressões Numéricas; Equação do 1.º grau; Sistema de Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa).
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
o
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei n 9.503/97) e resoluções do
CONTRAN pertinentes à condução de veículos e Lei nº 11.334 – Art. 218 do Código Brasileiro de Trânsito – CTB, em vigor a
partir de 01/08/2006. Conhecimento de Funcionamento de Veículos: Conhecimentos básicos de mecânica e de elétrica de
automóveis; Manutenção de automóveis; Combustíveis; Noções de segurança individual, coletiva e de instalações e direção
defensiva. Conhecimento do sistema de funcionamento dos componentes dos veículos como: leitura do painel, nível de óleo,
de água, condições dos freios, suspensão e pneus. Primeiros Socorros.

Cargo:

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Código:

Vagas:

02 (duas)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Ensino Médio Completo.

Salário:

R$ 1.394,53

14
40h/semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 40,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel, PowerPoint e Access. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de
segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de
dados e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção
de equipamentos e de sistemas de informática.

Cargo:

NUTRICIONISTA

Código:

Vagas:

01(uma)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Curso Superior em Nutrição com inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas - CRN.

Salário:

R$ 2.388,86

15
40h/semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 60,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
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browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética Profissional. Conhecimento em nutrição humana; macro e micro nutrientes; digestão
e absorção de nutrientes; cálculos de necessidades nutricionais; alimentação nas diferentes fases da vida (lactente, préescolar,
escolar, adolescente, idoso, gestação e lactação). Avaliação nutricional: no adulto e pediatria (sadia e enferma). Terapia
nutricional em: Diabetes Mellitus, HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), Hiperlipidemias, Transplantes, Paciente Crítico,
Cirurgias, Erros Inatos do Metabolismo, Dieta Enteral e Parenteral, Fibrose Cística, Câncer, AIDS, Nefrologia,
Gastroenterologia, Obesidade e Desnutrição. Aspectos físicos das Unidades de Alimentação e Nutrição. Funcionamento das
Unidades de Alimentação e Nutrição. Efeito do processamento sobre os nutrientes dos alimentos: vitaminas e proteínas.
Doenças veiculadas por alimentos. Legislação Sanitária. Cuidados higiênicos com instalações, equipamentos, utensílios,
gêneros alimentícios e manipuladores de alimentos. Política de Saúde: Sistema Único de Saúde – seus princípios e diretrizes.
Constituição Federal: Título VIII – da ordem social, caput II, seção II – da Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8142/90. Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB - SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS –
NOAS-SUS 01/02.

Cargo:

PSICÓLOGO

Código:

Vagas:

01(uma)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Curso Superior de Psicologia com inscrição no Conselho Regional de Psicólogia - CRP.

Salário:

R$ 1.988,70

16
20h/semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 60,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional. Teorias da personalidade. Psicopatologia. Técnicas Psicoterápicas.
Psicodiagnóstico. Etiologia das Deficiências Mentais. Desordens da Personalidade. Psicomotricidade. Avaliação Psicológica:
Fundamentos da medida psicológica. Legislação em saúde mental (Lei Federal n.º 10.216 de 06.04.02, conteúdo e
repercussão na prática assistencial). Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n.º 8.069/90. Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de
1º de Outubro de 2009). Política de Saúde: Sistema Único de Saúde – seus princípios e diretrizes. Constituição Federal: Título
VIII – da ordem social, caput II, seção II – da Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8142/90. Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Saúde – NOB - SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02.

Cargo:

ZELADOR

Código:

Vagas:
Requisitos
Básicos:
Salário:

02 (duas)

Carga Horária:

17
40h/semanais

4ª Série do Ensino Fundamental.
R$ 1.018,59

Taxa de Inscrição:
R$ 25,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Verbo; Acentuação Gráfica; Emprego dos sinais de pontuação;
Divisão Silábica; Flexão de substantivos e adjetivos; Sinônimos e Antônimos.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa). Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Cargo:

VISITADOR SANITÁRIO

Código:

Vagas:

01 (uma)

Carga Horária:

Anexo I – Prefeitura Municipal de Rio das Pedras

18
40h/semanais
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Requisitos
Básicos:
Salário:

Ensino Fundamental Completo.
R$ 1.164,11

Taxa de Inscrição:
R$ 30,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Acentuação Gráfica; Divisão Silábica; Emprego de crase e dos
sinais de pontuação; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Emprego das classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Regência nominal e verbal. Concordância
nominal e verbal.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Expressões Numéricas; Equação do 1.º grau; Sistema de Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa).
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Saneamento; Educação Ambiental; Normas Sanitárias dos Sistemas de
Abastecimento de água e esgoto; Saneamento de alimentos; Saneamento do meio; Saúde Pública - Conceito; Objetivos;
Noções de combate ao mosquito Aedes Aegypti; Visita Domiciliar; Higiene; Doenças de Veiculação Hídrica; Lixo; Classificação
e composição do lixo; Principais doenças resultantes da falta de tratamento corretivo do lixo; Educação da comunidade para o
o
problema do lixo; Lei n 9782 de 26/01/99 - Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária; Lei nº 10.083/98 - Código Sanitário do Estado de São Paulo.

Cargo:

GUARDA CIVIL MUNICIPAL (Masculino)

Código:

Vagas:
Requisitos
Básicos:
Salário:

04 (quatro)

Carga Horária:

19
40h/semanais

Ensino Fundamental Completo.
R$ 1.248,98

Taxa de Inscrição:
R$ 30,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Acentuação Gráfica; Divisão Silábica; Emprego de crase e dos
sinais de pontuação; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Emprego das classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Regência nominal e verbal. Concordância
nominal e verbal.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Expressões Numéricas; Equação do 1.º grau; Sistema de Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa).
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Cidadania e Ética. Noções de Direitos Humanos: Histórico dos Direitos Humanos; A
Declaração Universal dos Direitos Humanos; Violação dos Direitos Humanos. Segurança Pública na Constituição Federal.
Noções Básicas de Direito Penal: Conceito de crime: elementos, consumação e tentativa, causas de exclusão de ilicitude e
culpabilidade; Espécies de crime: dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra o patrimônio, dos crimes contra a
administração pública. Abuso de Autoridade (Lei 4.898/65). Sistema Nacional de Armas (Lei 10.826/03). Normas de fiscalização
das áreas de acesso a edifícios municipais. Atendimento e orientação ao público. Procedimentos de Comunicação. Registro de
ocorrências e comunicação à chefia. Controle de entrada e saída nos prédios municipais de pessoas e veículos. Noções de
proteção e segurança no trabalho. Equipamentos para a segurança e higiene. Sinalização de Segurança. Noções gerais de
defesa pessoal. Noções gerais do poder de polícia. Noções de segurança de dignitários. Vigilância Patrimonial. Proteção do
Patrimônio contra danos e terceiros. Cuidados com o patrimônio público. Prevenção e Combate a Incêndio; Primeiros Socorros.
Estatuto da criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990). Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1º de
Outubro de 2009). Relacionamento no Ambiente de Trabalho: com os superiores, com os colegas e com o público em geral;
Rondas diurnas e noturnas. Higiene pessoal e no trabalho.

Cargo:

GUARDA CIVIL MUNICIPAL (Feminino)

Código:

Vagas:
Requisitos
Básicos:
Salário:

02 (duas)

Carga Horária:

20
40h/semanais

Ensino Fundamental Completo.
R$ 1.248,98

Taxa de Inscrição:
R$ 30,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Acentuação Gráfica; Divisão Silábica; Emprego de crase e dos
sinais de pontuação; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Emprego das classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Regência nominal e verbal. Concordância
nominal e verbal.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Expressões Numéricas; Equação do 1.º grau; Sistema de Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa).
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Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Cidadania e Ética. Noções de Direitos Humanos: Histórico dos Direitos Humanos; A
Declaração Universal dos Direitos Humanos; Violação dos Direitos Humanos. Segurança Pública na Constituição Federal.
Noções Básicas de Direito Penal: Conceito de crime: elementos, consumação e tentativa, causas de exclusão de ilicitude e
culpabilidade; Espécies de crime: dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra o patrimônio, dos crimes contra a
administração pública. Abuso de Autoridade (Lei 4.898/65). Sistema Nacional de Armas (Lei 10.826/03). Normas de fiscalização
das áreas de acesso a edifícios municipais. Atendimento e orientação ao público. Procedimentos de Comunicação. Registro de
ocorrências e comunicação à chefia. Controle de entrada e saída nos prédios municipais de pessoas e veículos. Noções de
proteção e segurança no trabalho. Equipamentos para a segurança e higiene. Sinalização de Segurança. Noções gerais de
defesa pessoal. Noções gerais do poder de polícia. Noções de segurança de dignitários. Vigilância Patrimonial. Proteção do
Patrimônio contra danos e terceiros. Cuidados com o patrimônio público. Prevenção e Combate a Incêndio; Primeiros Socorros.
Estatuto da criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990). Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1º de
Outubro de 2009). Relacionamento no Ambiente de Trabalho: com os superiores, com os colegas e com o público em geral;
Rondas diurnas e noturnas. Higiene pessoal e no trabalho.

Cargo:

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Código:

Vagas:

01(uma)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Curso Superior de Medicina com especialização em Clínica Geral e inscrição no Conselho Regional de
Medicina - CRM.

Salário:

R$ 2.910,28

21
16h/semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 60,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: POLÍTICA DE SAÚDE: Sistema Único de Saúde e Municipalização. Constituição Federal:
Título VIII – da ordem social, caput II, seção II – da Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8142/90. Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde – NOB - SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Preenchimento da Declaração de óbito. Vigilância em
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de
notificação compulsória. Programa Saúde da Família.
CLÍNICA MÉDICA: Conceitos Fundamentais das Diversas Especialidades Clínicas. Ações de Vigilância Epidemiológica e
Imunização. Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde Ocupacional. Noções Básicas de Urgência/Emergência na
Prática Médica. - Reanimação Cardio-respiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias
cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência
renal aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva.
Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva e
tétano. Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular cerebral. Estado epilético. Intoxicações agudas. Acidentes
por animais peçonhentos. Choque. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Embolia
pulmonar. Ressuscitação cardio-pulmonar. Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico:
interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidro-eletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de
sutura, antibioticoterapia, profilaxia anti-tetânica e anti-rábica. O paciente politraumatizado: avaliação inicial; tratamento do
choque hemorrágico; avaliação inicial do traumatismo crânio-encefálico. Doenças cardio-vasculares: avaliação inicial de
precordialgias; infarto do miocárdio; insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão; embolia pulmonar;
emergência hipertensiva; insuficiência arterial aguda; trombose venosa profunda. Doenças respiratórias: pneumonias,
tuberculose, pneumotórax, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, avaliação do paciente com hemoptise. Doenças do
aparelho digestivo: esofagites; corpo estranho no esôfago; doença ulcerosa péptica; sangramento digestivo alto e baixo;
avaliação inicial do abdome agudo; apendicite; megacolo, volvo de sigmóide; diarréias agudas; pancreatites agudas e crônicas;
colecistites; hepatopatias agudas e crônicas. Doenças do aparelho gênito-urinário: infecções alta e baixa; litíase;
orquiepididimites; insuficiência renal aguda e crônica. Ginecologia e obstetrícia: avaliação inicial de sangramento vaginal e
infecção urinária durante a gravidez. Doenças infecto-contagiosas: DST. AIDS, meningites virais e bacterianas,
meningococcemia, tétano, choque séptico. Doenças do sistema endócrino: cetoacidose diabética, descompensação diabética
hiperosmolar. Doenças neurológicas: AVC, epilepsias. Oftalmologia e otorrinolaringologia: sinusites, diagnóstico diferencial de
hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos agudos, abcessos. Ortopedia:
avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool.
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Toxicologia: conduta geral nas intoxicações; acidentes por animais peçonhentos.

Cargo:

MÉDICO PEDIATRA

Código:

Vagas:

01(uma)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Curso Superior de Medicina com especialização em Pediatria e inscrição no Conselho Regional de Medicina
- CRM.

Salário:

R$ 2.910,28

22
16h/semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 60,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: POLÍTICA DE SAÚDE: Sistema Único de Saúde e Municipalização. Constituição Federal:
Título VIII – da ordem social, caput II, seção II – da Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8142/90. Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde – NOB - SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Preenchimento da Declaração de óbito. Vigilância em
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de
notificação compulsória. Programa Saúde da Família.
CLÍNICA MÉDICA: Conceitos Fundamentais das Diversas Especialidades Clínicas. Ações de Vigilância Epidemiológica e
Imunização. Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde Ocupacional. Noções Básicas de Urgência/Emergência na
Prática Médica. - Reanimação Cardio-respiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias
cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência
renal aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva.
Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva e
tétano. Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular cerebral. Estado epilético. Intoxicações agudas. Acidentes
por animais peçonhentos. Choque. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Embolia
pulmonar. Ressuscitação cardio-pulmonar. Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico:
interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidro-eletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de
sutura, antibioticoterapia, profilaxia anti-tetânica e anti-rábica. O paciente politraumatizado: avaliação inicial; tratamento do
choque hemorrágico; avaliação inicial do traumatismo crânio-encefálico. Doenças cardio-vasculares: avaliação inicial de
precordialgias; infarto do miocárdio; insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão; embolia pulmonar;
emergência hipertensiva; insuficiência arterial aguda; trombose venosa profunda. Doenças respiratórias: pneumonias,
tuberculose, pneumotórax, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, avaliação do paciente com hemoptise. Doenças do
aparelho digestivo: esofagites; corpo estranho no esôfago; doença ulcerosa péptica; sangramento digestivo alto e baixo;
avaliação inicial do abdome agudo; apendicite; megacolo, volvo de sigmóide; diarréias agudas; pancreatites agudas e crônicas;
colecistites; hepatopatias agudas e crônicas. Doenças do aparelho gênito-urinário: infecções alta e baixa; litíase;
orquiepididimites; insuficiência renal aguda e crônica. Ginecologia e obstetrícia: avaliação inicial de sangramento vaginal e
infecção urinária durante a gravidez. Doenças infecto-contagiosas: DST. AIDS, meningites virais e bacterianas,
meningococcemia, tétano, choque séptico. Doenças do sistema endócrino: cetoacidose diabética, descompensação diabética
hiperosmolar. Doenças neurológicas: AVC, epilepsias. Oftalmologia e otorrinolaringologia: sinusites, diagnóstico diferencial de
hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos agudos, abcessos. Ortopedia:
avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool.
Toxicologia: conduta geral nas intoxicações; acidentes por animais peçonhentos.
ESPECIALIDADE MÉDICA: Cuidados na sala de parto. Reanimação do recém-nascido. Nutrição e desnutrição proteicocalórica. Crescimento e desenvolvimento. Manejo de fluídos e eletrólitos. Distúrbios metabólicos. Patologias respiratórias
agudas e crônicas. Doenças gastrointestinais, endócrinas, renais, cardíacas. Anomalias gênito-urinárias. Hematologia.
Distúrbios imunológicos e programa de imunização. Patologias neurológicas e neuro-musculares. Infecções crônicas e agudas.
Patologias ortopédicas e cardiológicas. Condições dermatológicas. Síndromes ictéricas e genéticas. Malformações congênitas.
Condições de saúde da criança brasileira. Organização da atenção à criança. Anemias na infância. Convulsões. Patologias
cirúrgicas mais frequentes. Reidratação oral e parenteral. Acidentes por animais peçonhentos. Aspiração e ingestão de corpo
estranho. Antibioticoterapia em emergência pediátrica. Meningites virais e bacterianas. Cetoacidose diabética. Traumatismo
cranio-encefálico. Distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico.

Cargo:

MÉDICO PLANTONISTA

Código:

Vagas:

01(uma)

Carga Horária:
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Requisitos
Básicos:

Curso Superior de Medicina e inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM.

Salário:

R$ 873,10

Taxa de Inscrição:
R$ 60,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: POLÍTICA DE SAÚDE: Sistema Único de Saúde e Municipalização. Constituição Federal:
Título VIII – da ordem social, caput II, seção II – da Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8142/90. Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde – NOB - SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Preenchimento da Declaração de óbito. Vigilância em
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de
notificação compulsória. Programa Saúde da Família.
CLÍNICA MÉDICA: Conceitos Fundamentais das Diversas Especialidades Clínicas. Ações de Vigilância Epidemiológica e
Imunização. Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde Ocupacional. Noções Básicas de Urgência/Emergência na
Prática Médica. - Reanimação Cardio-respiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias
cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência
renal aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva.
Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva e
tétano. Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular cerebral. Estado epilético. Intoxicações agudas. Acidentes
por animais peçonhentos. Choque. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Embolia
pulmonar. Ressuscitação cardio-pulmonar. Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico:
interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidro-eletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de
sutura, antibioticoterapia, profilaxia anti-tetânica e anti-rábica. O paciente politraumatizado: avaliação inicial; tratamento do
choque hemorrágico; avaliação inicial do traumatismo crânio-encefálico. Doenças cardio-vasculares: avaliação inicial de
precordialgias; infarto do miocárdio; insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão; embolia pulmonar;
emergência hipertensiva; insuficiência arterial aguda; trombose venosa profunda. Doenças respiratórias: pneumonias,
tuberculose, pneumotórax, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, avaliação do paciente com hemoptise. Doenças do
aparelho digestivo: esofagites; corpo estranho no esôfago; doença ulcerosa péptica; sangramento digestivo alto e baixo;
avaliação inicial do abdome agudo; apendicite; megacolo, volvo de sigmóide; diarréias agudas; pancreatites agudas e crônicas;
colecistites; hepatopatias agudas e crônicas. Doenças do aparelho gênito-urinário: infecções alta e baixa; litíase;
orquiepididimites; insuficiência renal aguda e crônica. Ginecologia e obstetrícia: avaliação inicial de sangramento vaginal e
infecção urinária durante a gravidez. Doenças infecto-contagiosas: DST. AIDS, meningites virais e bacterianas,
meningococcemia, tétano, choque séptico. Doenças do sistema endócrino: cetoacidose diabética, descompensação diabética
hiperosmolar. Doenças neurológicas: AVC, epilepsias. Oftalmologia e otorrinolaringologia: sinusites, diagnóstico diferencial de
hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos agudos, abcessos. Ortopedia:
avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool.
Toxicologia: conduta geral nas intoxicações; acidentes por animais peçonhentos.

Cargo:

MERENDEIRO

Código:

Vagas:
Requisitos
Básicos:
Salário:

03 (três)

Carga Horária:

24
40h/semanais

4ª Série do Ensino Fundamental.
R$ 1.127,76

Taxa de Inscrição:
R$ 25,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Verbo; Acentuação Gráfica; Emprego dos sinais de pontuação;
Divisão Silábica; Flexão de substantivos e adjetivos; Sinônimos e Antônimos.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa). Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Cargo:

CIRURGIÃO DENTISTA
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Vagas:

01(uma)

Carga Horária:

20h/semanais

Requisitos
Básicos:

Curso Superior Competo em Odontologia e inscrição no Conselho Regional de Odontologia- CRO.

Salário:

R$ 2.614,40

Taxa de Inscrição:
R$ 60,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Clínica geral odontológica; Semiologia, Terapêutica, Radiologia e Anestesiologia na prática
odontológica; Fundamentos de Dentística, Endodontia e Periodontia; Princípios de Cirurgia Oral Menor, Ortodontia, Prótese,
Traumatologia e Urgências Odontológicas; Odontologia para bebês e Odontopediatria; Biossegurança na prática odontológica;
Promoção de saúde e prevenção em saúde bucal; Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais;
Atendimento a usuários portadores de necessidades especiais; Educação em saúde; Odontologia preventiva e social;
Vigilância sanitária em saúde bucal; Epidemiologia, planejamento e programação em serviços públicos odontológicos;
Epidemiologia da cárie dentária, doenças periodontais, más oclusões e câncer bucal; Política Nacional de Saúde Bucal; Saúde
bucal no Programa de Saúde da Família; Critérios de risco em saúde bucal; Sistema Único de Saúde (SUS): legislação,
estrutura e características; Determinações sociais do processo saúde-doença e aspectos epidemiológicos. Ética profissional.

Cargo:

MONITOR DE ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Código:

Vagas:

01 (uma)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Ensino Médio Completo.

Salário:

R$ 1.164,11

26
40h/semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 40,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel, PowerPoint e Access. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de
segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de
dados e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção
de equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Hábitos de Higiene. Noções de Primeiros Socorros. Constituição Federal e Estadual –
artigos relacionados à família, infância e adolescência. Lei n.º 8069 de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA.

Cargo:

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Vagas:
Requisitos
Básicos:

02 (duas)
Carga Horária:
30h/semanais
Ensino Fundamental Completo e curso específico de Auxiliar de Enfermagem com inscrição no Conselho
Regional de Enfermagem – COREN.
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Salário:

R$ 1.273,24

Taxa de Inscrição:
R$ 30,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Ortografia; Acentuação Gráfica; Divisão Silábica; Emprego de crase e dos
sinais de pontuação; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Emprego das classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Regência nominal e verbal. Concordância
nominal e verbal.
MATEMÁTICA: Operações com números inteiros, fracionários e decimais; Regra de três Simples; Porcentagem e juros
simples; Expressões Numéricas; Equação do 1.º grau; Sistema de Medidas (comprimento, volume, área, tempo e massa).
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Desinfecção e Esterilização. Ética Profissional. Fundamentos de Enfermagem. Práticas de
Enfermagem. Enfermagem em Urgência e Emergência. Administração de Medicamentos (vias de administração, cálculos e
interações medicamentosas). Vacinação (doenças previníveis por vacinação, calendário, cadeia de frios, conservação, preparo
e aplicação das vacinas). Doenças sexualmente Transmissíveis. Pediatria (crescimento e desenvolvimento e doenças
prevalentes da infância). Tratamento de feridas. Curativos. Sistema Único de Saúde – seus princípios e diretrizes. Constituição
Federal: Título VIII – da ordem social, caput II, seção II – da Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8142/90. Norma Operacional Básica
do Sistema Único de Saúde – NOB - SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02.
Programa Saúde da Família.

Cargo:

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código:

Vagas:

02 (duas)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Ensino Médio Completo, curso específico de Técnico de Enfermagem com inscrição no Conselho Regional
de Enfermagem – COREN.

Salário:

R$ 1.661,29

28
30h/semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 40,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel, PowerPoint e Access. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de
segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de
dados e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção
de equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Atendimento às necessidades básicas do paciente. Assistência da enfermagem no auxílio
ao diagnóstico e tratamento: sinais vitais, coleta de material para exames, administração de medicamentos, curativos,
sondagens. Assistência ventilatória: drenagem postural, nebulização, oxigenoterapia, aspiração de secreções. Assistência ao
paciente em parada cardiorrespiratória. Prevenção e controle de infecção hospitalar. Métodos de esterilização. Assistência de
enfermagem em unidade cirúrgica: pré-, trans- e pós-operatório. Programas de Saúde: pré-natal, puericultura, imunização,
hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, cólera, hepatite, dengue, meningite e leptospirose, DST/AIDS, adolescentes,
prevenção de câncer cérvico-uterino e planejamento familiar. Atuação do técnico no trabalho de parto e cuidados com o recémnascido. Vacinação (doenças previníveis por vacinação, calendário, cadeia de frios, conservação, preparo e aplicação das
vacinas). Saúde da mulher, criança, terceira idade. Educação em saúde. Portaria n.º 2.048/MS, de 5/11/2002. Urgências
clínicas. Ética profissional. Sistema Único de Saúde – seus princípios e diretrizes. Constituição Federal: Título VIII – da ordem
social, caput II, seção II – da Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8142/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –
NOB - SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Programa Saúde da Família.

Cargo:

FISIOTERAPEUTA

Código:

Vagas:

01(uma)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Curso Superior Competo em Fisioterapia e inscrição no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional- CREFITO.

Salário:

R$ 1.988,70
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Taxa de Inscrição:
R$ 60,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fisioterapia: conceito, recursos e objetivos. Reabilitação: conceito, objetivos técnicos e
sociais. Trabalho interdisciplinar em saúde. Fisioterapia nos processos incapacitantes do trabalho, nas doenças
infectocontagiosas e crônico degenerativas. Fisioterapia em traumatologia e ortopedia. Fisioterapia em neurologia (adulto e
pediatria). Fisioterapia em pneumologia. Fisioterapia em reumatologia. Fisioterapia em queimados. Fisioterapia em Avaliação e
adaptação do ambiente doméstico para o idoso. Mobilização e transferências. Cardiologia. Fisioterapia em ginecologia e
obstetrícia. Fisioterapia em pediatria. Fisioterapia em unidade de terapiaintensiva (adulto e infantil).Meios físicos para o
tratamento da dor. Prevenção de acidentes domiciliares. Fisioterapia domiciliar para o idoso. Cinesiologia e Cinesioterapia.
Hidroterapia. Massoterapia. Termoterapia. Eletroterapia. Crioterapia. Fisiologia Respiratória. Reabilitação nas seguintes
patologias:.Acidente Vascular Cerebral. Lesão Medular. Fraturas de Membros inferiores. Doenças da unidade Motora. Doenças
Degenerativas do Sistema Nervoso Central. Amputados. Neoplasias. Artrites e artroses. Código de Ética Profissional. Política
de Saúde: Sistema Único de Saúde – seus princípios e diretrizes. Constituição Federal: Título VIII – da ordem social, caput II,
seção II – da Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8142/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB - SUS de
1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02.

MÉDICO GINECOLOGISTA

Código:

Vagas:

01(uma)

Carga Horária:

Requisitos
Básicos:

Curso Superior de Medicina com especialização em Ginecologia e Obstetrícia, com inscrição no Conselho
Regional de Medicina - CRM.

Salário:

R$ 2.910,28

Cargo:

30
16h/semanais

Taxa de Inscrição:
R$ 60,00
Formas de Avaliação:
Conhecimentos Básicos:
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos.
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular,
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner).
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos,
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores:
browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança
aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e
realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de
equipamentos e de sistemas de informática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: POLÍTICA DE SAÚDE: Sistema Único de Saúde e Municipalização. Constituição Federal:
Título VIII – da ordem social, caput II, seção II – da Saúde. Lei nº 8080/90. Lei nº 8142/90. Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde – NOB - SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Preenchimento da Declaração de óbito. Vigilância em
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de
notificação compulsória. Programa Saúde da Família.
CLÍNICA MÉDICA: Conceitos Fundamentais das Diversas Especialidades Clínicas. Ações de Vigilância Epidemiológica e
Imunização. Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde Ocupacional. Noções Básicas de Urgência/Emergência na
Prática Médica. - Reanimação Cardio-respiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias
cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência
renal aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva.
Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva e
tétano. Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular cerebral. Estado epilético. Intoxicações agudas. Acidentes
por animais peçonhentos. Choque. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Embolia
pulmonar. Ressuscitação cardio-pulmonar. Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico:
interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidro-eletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de
sutura, antibioticoterapia, profilaxia anti-tetânica e anti-rábica. O paciente politraumatizado: avaliação inicial; tratamento do
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choque hemorrágico; avaliação inicial do traumatismo crânio-encefálico. Doenças cardio-vasculares: avaliação inicial de
precordialgias; infarto do miocárdio; insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão; embolia pulmonar;
emergência hipertensiva; insuficiência arterial aguda; trombose venosa profunda. Doenças respiratórias: pneumonias,
tuberculose, pneumotórax, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, avaliação do paciente com hemoptise. Doenças do
aparelho digestivo: esofagites; corpo estranho no esôfago; doença ulcerosa péptica; sangramento digestivo alto e baixo;
avaliação inicial do abdome agudo; apendicite; megacolo, volvo de sigmóide; diarréias agudas; pancreatites agudas e crônicas;
colecistites; hepatopatias agudas e crônicas. Doenças do aparelho gênito-urinário: infecções alta e baixa; litíase;
orquiepididimites; insuficiência renal aguda e crônica. Ginecologia e obstetrícia: avaliação inicial de sangramento vaginal e
infecção urinária durante a gravidez. Doenças infecto-contagiosas: DST. AIDS, meningites virais e bacterianas,
meningococcemia, tétano, choque séptico. Doenças do sistema endócrino: cetoacidose diabética, descompensação diabética
hiperosmolar. Doenças neurológicas: AVC, epilepsias. Oftalmologia e otorrinolaringologia: sinusites, diagnóstico diferencial de
hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos agudos, abcessos. Ortopedia:
avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool.
Toxicologia: conduta geral nas intoxicações; acidentes por animais peçonhentos.
ESPECIALIDADE MÉDICA: Anatomia, histologia, embriologia dos órgãos genitais e da mama. Assistência à anticoncepção.
Fisiologia da reprodução. Infecção genital. Corrimento genital. Vulvovaginites e cervicites. Doenças sexualmente
transmissíveis. Doença inflamatória pélvica. Exames complementares em ginecologia. Disfunção menstrual. Hemorragia
intermenstrual. Dismenorréia. Amenorréia. Climatério. Mastologia. Medicina fetal. Avaliação da maturidade fetal. Drogas na
gravidez. Infecções fetais. Diagnóstico do trabalho do parto. Parto: determinismo. Fase de pré-parto. Mecanismo de parto.
Parto pélvico. Isoimunização rh e ABO. Hipertensão arterial na gestação. Avaliação fetal. Assistência ao pré-Natal de baixo e
alto risco.
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ANEXO II - ATRIBUIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO / 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
AJUDANTE GERAL
Descrição Sumária
Executa serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacional em obras
públicas, conservação de cemitérios e manutenção dos próprios municipais e outras atividades.
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO
Descrição Sumária
Auxilia o oficial de manutenção em funções como: carpinteiro, encanador, funileiro, mecânico, pedreiro,
operador de bombas diversas e o soldador no desempenho de seu trabalho, para garantir o cumprimento da
jornada.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição Sumária
Presta assistência à unidade de atuação, emitindo pareceres, bem como controla os serviços gerais de
compatibilizando os programas administrativos com as demais medidas, visando contribuir para o perfeito
andamento da unidade.
ASSISTENTE SOCIAL
Descrição Sumária
Presta serviços de âmbito social, individualmente e/ou grupos, identificando e analisando seus problemas e
necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço social.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Descrição Sumária
Executa tarefas administrativas, nas diversas unidades, como datilografia, digitação, atendimento telefônico e ao
público, bem como registro, controle e arquivo de documentos, além de serviços externos relativos à sua unidade
de trabalho
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Descrição Sumária
Executa pequenos serviços de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, auxiliando no atendimento aos
pacientes.
CIRURGIÃO – DENTISTA
Descrição Sumária
Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos,
para promover e recuperar a saúde bucal.
ENFERMEIRO
Descrição Sumária
Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos para possibilitara proteção e a
recuperação da saúde individual ou coletiva.
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
FARMACÊUTICO
Descrição Sumária
Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados; analisa
substância, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmula
estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias.
FISCAL AMBIENTAL
Descrição Sumária
Fiscaliza projetos de desenvolvimento ambiental, plantio, poda de árvores e ações voluntárias e involuntárias de
munícipes ou da natureza que possam causar danos ao ambiente.
FISCAL DE COMÉRCIO
Descrição Sumária
Fiscaliza estabelecimentos comerciais, feiras, diversões públicas, bares, casas de jogos, comerciantes autônomos e
outros, verificando o cumprimento da legislação vigente, a fim de fazer cumprir a política tributária.
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FISCAL DE OBRAS
Descrição Sumária
Fiscaliza as obras de construção civil, observando e fazendo cumprir normas e regulamentos estabelecidos em
legislação específica, para garantir a segurança da comunidade.
FISCAL SANITÁRIO
Descrição Sumária
Fiscaliza imóveis, estabelecimentos comerciais, industriais, diversões públicas, ambulantes, verificando o cumprimento
da legislação pertinente, para assegurar o bem-estar da comunidade, quanto a prevenção de doenças e preservação da
saúde.
FISIOTERAPEUTA
Descrição Sumária
Trata meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias seqüelas de acidentes vascular-cerebrais e outros,
empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas especiais de reeducação muscular,
para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados.
GUARDA-MUNICIPAL (Masculino e Feminino)
Descrição Sumária
Executa serviços de guarda, segurança e recepção dos bens públicos municipais, baseando-se em regras de conduta
predeterminadas, para assegurar a ordem do prédio e segurança dos munícipes e autoridades do local.
MERENDEIRO
Descrição Sumária
Prepara e distribui refeições, selecionando os ingredientes necessários, observando a higiene e a conservação dos
mesmos para atender aos cardápios estabelecidos ou para atender ao programa alimentar de estabelecimentos
educacionais e outros.

Monitor de Abrigo as e Adolescentes
Descrição Sumária
É responsável pelo acompanhamento das crianças e adolescentes do Abrigo, cuidando, alimentando, desenvolvendo
atividades de lazer, apoio escolar e acompanhamento externo, quando necessário.
MOTORISTA
Descrição Sumária
Dirige e conserva veículos automotores, da frota da organização, tais como ônibus, caminhões, automóveis,
ambulância, peruas e picapes, manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo-os em trajeto determinado,
de acordo com as normas de trânsito e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de servidores, autoridades,
alunos, materiais, pacientes e outros.

NUTRICIONISTA
Descrição Sumária
Supervisiona, controla e fiscaliza o preparo, a distribuição e o armazenamento das refeições nos estabelecimentos de
ensino, a fim de contribuir para a melhoria protéica.
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Descrição Sumária
Executa serviços de escritório, de natureza complexa, seguindo processos e rotinas estabelecidas, para atender rotinas
preestabelecidas nas unidades.
PSICÓLOGO
Descrição Sumária
Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e organizacional de recursos
humanos, elaborando e aplicando Técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Descrição Sumária
Acompanha os serviços de enfermagem nas unidades de saúde, zelando pelas metas e rotinas de trabalhos, para
auxiliar no atendimento aos pacientes.
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TESOUREIRO
Descrição Sumária
Controla receitas e efetua pagamento de despesas da organização, registrando a entrada e saída de valores, para
assegurar a regularidade das transações financeiras e comerciais da organização.
VISITADOR SANITÁRIO
Descrição Sumária
Desenvolve trabalho educativo com indivíduos e grupos, realizando campanhas de prevenção de doenças, visitas e
entrevistas, para preservar a saúde na comunidade.
ZELADOR
Descrição Sumária
Executa serviços de zeladoria, conservação e manutenção dos prédios públicos, garantindo o bom funcionamento,
assegurando-lhes as condições de higiene e segurança.
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