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EDITAL COMPLETO 
 

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2014 
 
 

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim, Estado de São Paulo, torna público que realizará, a 
abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E PROVAS E TÍTULOS, de caráter 
classificatório e eliminatório, para preenchimento das vagas abaixo especificadas, das que vagarem e 
das que forem criadas dentro do prazo de validade previsto no presente Edital, providas pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais 
constantes do presente instrumento elaborado de conformidade com os ditames da Legislação Federal 
e Municipal vigentes e pertinentes. 
 
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

1.1 - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da S. R. 
Digitalizações e Serviços Ltda.  
 
1.1.1 - As provas serão aplicadas na cidade de Santo Antônio do Jardim – SP. 
 
1.1.2 - Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das 
provas, estas, a critério da S. R. Digitalizações e Serviços Ltda., poderão ser realizadas em outras cidades 
próximas.  
 
1.2 – NOMENCLATURA - VAGAS - VENCIMENTOS - TAXA DE INSCRIÇÃO - REQUISITOS ESPECIAIS 
 

NOMENCLATURA VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 
(semanais) 

REF. 
VENC. 
(R$) 

TAXA 
INSCR. 

R$ 
REQUISITOS ESPECIAIS 

Servente 5 40 G 946,97 20,00 
Alfabetizado, Ensino 

Fundamental Incompleto + 
Prova Prática 

Mecânico 1 40 - 1.247,27 25,00 
Ensino Fundamental 

Incompleto + Prova Prática 

Auxiliar de Gabinete 
Odontológico 

1 40 G 946,97 25,00 

Ensino Fundamental 
Completo, Habilitação 

específica para o exercício 
da função, com registro 

CRO 

Auxiliar de 
Desenvolvimento 

Infantil 
2 40 Q 955,69 40,00 Ensino Médio Completo 

Escriturário 2 40 H 1.042,18 40,00 Ensino Médio Completo 

Fiscal 1 40 M 1.127,28 40,00 Ensino Médio Completo 
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Obs.: Além do salário, o funcionário terá como benefício um Cartão Alimentação no valor de R$ 200,00. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 As inscrições estarão abertas no período de 17 a 28 de fevereiro de 2014, no horário das 9:00 às 
11:00 e das 13:00 às 16:30, na sede da Prefeitura Municipal, situado na Rua Presidente Álvares 
Florence, n.º 373– Santo Antônio do Jardim – SP, bem como no site www.srconcursos.com.br à partir 
das 00h00min do dia 17 de fevereiro até às 23h:59min do dia 28 de fevereiro de 2014, devendo para 
tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
 

2.1.1 Para inscrever-se pessoalmente o candidato deverá: 
a) Apresentar o Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
b) Apresentar o documento de identidade – RG. 

Professor de Música 1 30 - 2.132,67 50,00 
Habilitação de Nível 
Superior em Música 

Professor Educação 
Básica I 

1 24 - 1.597,68 50,00 

Habilitação para o 
magistério, em nível Médio 

ou Normal Superior ou 
Pedagogia Licenciatura 

Plena 

Professor Educação 
Básica I 

1 30 - 1.969,12 50,00 

Habilitação para o 
magistério, em nível Médio 

ou Normal Superior ou 
Pedagogia Licenciatura 

Plena 

Enfermeiro 1 30 0 1.748,65 50,00 
Nível Superior Completo + 

Registro no Conselho 

Farmacêutico 1 30 0 1.748,65 50,00 
Nível Superior Completo + 

Registro no Conselho 

Médico 
Ginecologista 

1 20 - 3.156,68 50,00 
Nível Superior Completo + 

Registro no Conselho 

Médico Plantonista 2 
12h 

plantão 
- 789,17 50,00 

Nível Superior Completo + 
Registro no Conselho 

Médico Veterinário 1 20 0 1.748,65 50,00 
Nível Superior Completo + 

Registro no Conselho 

Professor Educação 
Básica II Artes 

1 30 - 2.132,67 50,00 
Licenciatura Plena na Área 

específica 

Professor Educação 
Básica II Educação 

Física 
1 30 - 2.132,67 50,00 

Licenciatura Plena em 
Educação Física + Registro 

no Conselho 

Nutricionista 1 20 M 1.127,28 50,00 
Nível Superior Completo + 

Registro no Conselho 

http://www.srconcursos.com.br/
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c) Aqueles que declararem ser Portadores de Necessidades Especiais deverão enviar via Sedex o 
respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como pedido de condição especial para a prova, caso 
necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para S. R. 
Digitalizações e Serviços Ltda, sita a Avenida José Gomes da Silva, 583 – sala 13 – Parque Residencial 
Lagoinha - CEP 14095-340 – Ribeirão Preto – SP; 
d) Os candidatos aos empregos de Professor, deverão entregar no dia da prova, se possuírem, cópia 
autenticada dos títulos de Mestrado, Doutorado ou Pós Graduação em um envelope contendo o número 
de sua inscrição, nome e emprega a qual se inscreveu. Não serão contados os títulos que não estejam 
autenticados. 
 

2.1.2 Para inscrever-se pela internet o candidato deverá: 
a) Fazer o cadastro clicando em Concurso, em seguida escolher o Município desejado; clique em Faça Já 
sua Inscrição, escolha o cargo desejado clique em FAZER INSCRIÇÃO; caso não seja cadastrado, clique 
em “Quero me cadastrar” digite seu CPF e clique em “Cadastrar”. Preencha o cadastro e clique em 
enviar, verifique se seus dados estão corretos, preencha a escolaridade e campo sobre deficiência, clique 
em “Cadastrar” em seguida preencha a escolaridade e clique em “Inscrever”, imprima seu boleto 
bancário, podendo pagar em qualquer banco. Não serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, 
postos bancários, transferências e por agendamento. 
b) A S. R. Digitalizações e Serviços Ltda não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento do 
cadastro, na escolha do emprego sendo o mesmo de inteira e total responsabilidade do candidato. 
c) O recolhimento do boleto deverá ser feito até a data do vencimento, respeitando-se para tanto o 
horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de não ser processada 
e recebida. 
d) O comprovante de inscrição (após o pagamento) será o seu próprio boleto, portanto guarde-o até a 
data da prova. 
e) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Portadores de Necessidades Especiais deverão 
enviar via Sedex o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como pedido de condição especial 
para a prova, caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica 
autenticada, para S. R. Digitalizações e Serviços Ltda, sita a Avenida José Gomes da Silva, 583 – sala 13 – 
Parque residencial Lagoinha - CEP 14095-340 – Ribeirão Preto – SP. 
f) Os candidatos aos empregos de Professor que se inscreverem pela internet deverão entregar no dia 
da prova, se possuírem, cópia autenticada dos títulos de Mestrado, Doutorado ou Pós Graduação em 
um envelope contendo o número de sua inscrição, nome e emprego a qual se inscreveu. Não serão 
contados os títulos que não estejam autenticados. 
g) A S. R. Digitalizações e Serviços Ltda, não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição 
via internet implicará na não efetivação da mesma. 
 

2.1.3 - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação.  
 

2.1.4 - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.  
 

2.1.5 - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.srconcursos.com.br se os dados 
da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso 
negativo, o candidato deverá entrar em contato com a S. R. Digitalizações e Serviços Ltda, pelo e-mail 
srdigitalizacoes@srconcursos.com.br, para verificar o ocorrido.  
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2.1.6 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do 
certame pela própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do 
prazo.  
 
2.2 - São condições para a inscrição: 
 
2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal.  
 
2.2.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no 
gozo dos direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.  
 
2.2.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os 
requisitos exigidos para o emprego, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.  
 
2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, 
mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental.  
 
2.3 - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá apresentar, 
além dos documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter 
votado nas últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, 
CPF, Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos 3X4, declaração de não ocupar emprego 
público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei e demais necessários que lhe forem 
solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.  
 
3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
 

3.1 - Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para o emprego em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição 
Federal e Lei Nº 7.853/89. 
 

3.2 - Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a 
Lei 7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada 
emprego, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do 
presente Concurso Público.  
 

3.2.1 - Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco 
décimos), estará formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), 
a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso 
haja aumento do número de vagas para o emprego.  
 

3.3 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no 
art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.  
 

3.4 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 
3.298/99, particularmente, em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos.  
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3.5 - Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal Nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos por escrito, durante o período das inscrições. O candidato deverá encaminhar via Sedex para 
a S. R. Digitalizações e Serviços Ltda, situada na Avenida José Gomes da Silva, 583, sala 33 – Parque 
Residencial Lagoinha - CEP 14095-340 – Ribeirão Preto - SP, postando até o último dia de inscrição:  
 
a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do 
município/Concurso Público para o qual se inscreveu;  
b) Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à 
prova;  
c) Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa 
de qualquer providência).  
 
3.6 - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que 
não encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O 
candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação.  
 
3.7 - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão 
ser transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da 
aplicação da prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais 
(amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24.  
 
3.8 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, 
a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos.  
 
3.9 - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas 
serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória.  
 
3.10 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão 
considerados como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem 
os motivos alegados.  
 
3.11 - Ao ser convocado para investidura no emprego público, o candidato deverá se submeter a exame 
médico oficial ou credenciado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim, que terá decisão 
terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência 
capacitante para o exercício do emprego. Será eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato 
cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na 
lista de classificação geral.  
 
3.12 - Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a 
concessão de readaptação do emprego e de aposentadoria por invalidez.  
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4. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS  
 
4.1 - O concurso será realizado em duas fases para os empregos de:  
  

Servente e Mecânico 
1ª Fase - Prova Objetiva - Eliminatória e Classificatória  
2ª Fase - Prática - Eliminatória e Classificatória 
 
4.1.1 - Para os demais empregos o Concurso Público será exclusivamente de provas e provas e títulos.  
 
4.2 - A duração da prova será de 2h (duas horas), já incluído o tempo para o preenchimento da folha de 
respostas.  
 
4.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos, munido de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS 
NO ORIGINAL:  
- Cédula de Identidade - RG;  
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;  
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;  
- Certificado Militar;  
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);  
- Passaporte.  
 
4.4 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de 
múltipla escolha, na forma estabelecida no presente Edital.  
 
4.5 - A prova prática objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato de forma 
teórica e por meio de demonstração prática das atividades inerentes ao emprego, respeitando-se o 
conteúdo programático descrito no presente Edital.  
 
4.6 - Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do Concurso Público: qualquer espécie 
de consultas bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou 
anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, 
smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou 
transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros 
acessórios similares.  
 
4.6.1 - Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão 
colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se. Pertences que não puderem ser colocados 
embaixo da carteira deverão ser colocados no chão sob a guarda do candidato. Todos os pertences serão 
de inteira responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na sala de provas portando 
qualquer dos pertences acima será excluído do Concurso Público.  
 
4.7 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do 
Volante, designado pela Coordenação do Concurso Público.  
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4.8 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 01h:00 min. (uma hora) do 
horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da 
Sala a folha de respostas (Gabarito). Não serão computadas questões não respondidas, que contenham 
rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada.  
 
4.9 - Por razão de segurança, os Cadernos de Questões da Prova Objetiva somente serão entregues aos 
candidatos no local de aplicação das provas, após decorrido o tempo de 01h:00 min. (uma hora). 
 
4.10 - Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim assinar o lacre 
do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal, sendo liberados quando todos as tiverem 
concluído.  
 
4.11 - Ao término da prova, o candidato NÃO poderá permanecer no interior da escola, sob pena de 
desclassificação.  
 
5. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES  
 
5.1 – PROVA OBJETIVA 
 

PROVA OBJETIVA COMPOSIÇÃO E Nº DE QUESTÕES ENVOLVENDO: 

Emprego 
 Língua 

Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos 
Educacionais 

Conhecimentos 
Específicos 

Servente 15 15 - - 

Mecânico 10 10 - 10 

Auxiliar de Gabinete Odontológico 10 10 - 10 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 10 10 - 10 

Escriturário 10 10 - 10 

Fiscal 15 15 - - 

Professor de Música 10 - 05 15 

Professor Educação Básica I 05 05 05 15 

Enfermeiro 10 - - 20 

Farmacêutico 10 - - 20 

Médico Ginecologista 10 - - 20 

Médico Plantonista 10 - - 20 

Médico Veterinário 10 - - 20 

Professor de Educação Básica II Artes 05 - 10 15 

Professor de Educação Básica II 
Educação Física 

05 - 10 15 

Nutricionista 10 - - 20 
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5.2 - A classificação final obedecerá a ordem decrescente de notas ou média de acordo com o Item 12 
deste Edital.  
 
6. DAS MATÉRIAS E ATRIBUIÇÕES 
 
6.1 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos estão no ANEXO I deste 
Edital.  
 
6.2 - As atribuições dos empregos estão no ANEXO II deste Edital.  
 
7. DOS TÍTULOS 
 
7.1 - Serão considerados os seguintes Títulos:  
 

 Títulos 
Pontuação 
Atribuída 

Nº Máximo de 
Documentos 

Diploma de conclusão de Curso de Doutorado 2,00 1 

Diploma de conclusão de Curso de Mestrado 1,50 1 

Diploma de conclusão de Curso de Especialização (mínimo de 360 
horas), em nível de pós-graduação, específico para a área na qual 
concorre. 

0,50 4 

  
7.2 - Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo 
assinatura e identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a conclusão total 
do curso e aprovação.  
 
7.3 - A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “4 (quatro) pontos”.  
 
7.4 - Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a 
classificação final.  
 
7.5 - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.  
 
7.6 - Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o encerramento 
das mesmas, em salas especialmente designadas, CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA DE EVENTUAIS  
TÍTULOS que possuam, conforme o item 7.1 do presente Edital. Não serão considerados os títulos 
apresentados, por qualquer forma, fora do dia e horário acima determinados e estes deverão ser 
apresentados e entregues em envelope identificado com nome, função e número de inscrição do 
candidato, conforme o modelo abaixo, que após conferência, será fechado, emitindo-se comprovante 
de recebimento.  
 
 
 
 

 
 

 

CONCURSO PÚBLICO 
Prefeitura Municipal de .............. 
Cargo: ......................................... 
Nome: ........................................ 
Inscrição: .................................... 
RG: ............................................. 

TÍTULOS 
AUTENTICADOS EM CARTÓRIO 
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7.7 - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão 
ser autenticadas em cartório.  
 
7.8 - Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de 
impedimento do candidato que não os apresentar no dia e horário determinados.  
 
7.9 - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados 
se o candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva.  
 
7.10 - Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-
requisito. Quando o título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação deverá ser 
apresentada, sob pena de ser considerado pré-requisito e não título.  
  
8. DAS NORMAS  
 
8.1 - LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas objetivas serão realizadas no dia 16 de março de 2014, às 09:00 
horas, na EMEF “Romualdo de Souza Brito”, sita à Praça João Pessoa, 147 – Centro (defronte à Praça 
da Matriz) Santo Antônio do Jardim -SP. 
 
8.1.1 - As provas práticas para Servente e Mecânico, serão aplicadas no mesmo dia em local e horário a 
ser oportunamente divulgado. 
 
8.1.2 - Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a S. R. 
Digitalizações e Serviços Ltda e a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim poderão alterar 
horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma data, cabendo aos 
candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e por meio do site 
www.srconcursos.com.br. 
 
8.2 - Será disponibilizado no site www.srconcursos.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o 
comprovante definitivo. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo, cabe ao 
candidato acompanhar todos os atos do certame.  
 
8.3 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro 
candidato, nem a utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-
se ao Coordenador do Concurso Público designado pela S. R. Digitalizações e Serviços Ltda e aos Fiscais, 
o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for 
considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para 
resguardar a execução individual e correta da provas.  
 
8.4 - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar 
um acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança.  
 
8.5 - Exceto no caso previsto no item 8.4, não será permitida a presença de acompanhante no local de 
aplicação das provas. 
 

http://www.srconcursos.com.br/
http://www.srconcursos.com.br/
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8.6 - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os 
candidatos deverão comparecer 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para o início das provas, 
pois, no referido horário, os portões serão fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos 
retardatários.  
 

8.7 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso 
da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim, devendo, ainda, manter atualizado seu endereço.  
 

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
 

9.1 - Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de 
preferência os seguintes:  
 

a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 
dando-se preferência ao de idade mais elevada.  
b) maior idade.  
 

9.1.1 - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio.  
 

9.1.2 - O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o 
seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios:  
 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente;  
b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.  
 
10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA  
 
10.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos e terá caráter eliminatório 
e classificatório.  
 
10.2 - A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:  

NPO =   30   x NAP 

TQP 
 

ONDE: 
NPO = Nota da prova objetiva 
TQP = Total de questões da prova 
NAP = Número de acertos na prova 
 

10.3 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 15 (quinze) 
pontos.  
 

10.4 - O candidato que não auferir, no mínimo, 15 (quinze) pontos na prova objetiva será desclassificado 
do Concurso Público.  
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11. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA PRÁTICA 
 
11.1 - Para os candidatos cujos empregos o Edital prevê prova objetiva e prática, a nota final será a 
média aritmética obtida com a soma das notas nas provas objetivas e práticas, cuja formula é a seguinte: 
 

NF =  NPO + NPP 
     2 

 

ONDE: 
NF = Nota Final 
NPO = Nota da prova objetiva 
NPP = Número de acertos na prova prática 
 
11.2 - A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de 
equipamentos e utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas.  
 
11.3 - A Agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas 
propostas, sendo estas extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital.  
 

 
11.4 - Será considerado aprovado na prova prática o candidato que obtiver nota igual ou superior a 15 
(quinze) pontos. 
 
11.5 - O candidato que não auferir a nota mínima de 15 (quinze) pontos será desclassificado do Concurso 
Público. 
 
12. DO RESULTADO FINAL  
 

12.1 - Para os candidatos cujos empregos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado final 
será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva. 
 

12.1 – Para os candidatos cujos empregos o Edital prevê prova objetiva e prova prática a nota final será 
a média aritmética obtida com a soma das notas nas provas objetivas e práticas.  
 

12.3 – Para os candidatos cujos empregos o Edital prevê prova objetiva e títulos, o resultado final será a 
nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva somados os pontos dos títulos, se 
possuírem. 
 
13. DOS RECURSOS  
 

13.1 - Para recorrer o candidato deverá protocolar na sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 
Jardim, requerimento de recurso até o último dia do prazo recursal de cada fase, conforme o próximo 
item.  
 

13.1.1 - Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação, 
excluindo-se o dia da divulgação para efeito da contagem do prazo:  
 

a) da homologação das inscrições;  
b) dos gabaritos (divulgação no site);  
c) do resultado do concurso em todas as suas fases. 
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13.1.2 - Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax ou via eletrônica. 
A interposição deverá ser feita diretamente pelo candidato ou por intermédio de procurador habilitado 
com poderes específicos, mediante protocolo no setor competente da Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio do Jardim, contendo nome do candidato, RG, número de inscrição, emprego para o qual se 
inscreveu e as razões recursais.  
 
13.2 - Caberá recurso à S. R. Digitalizações e Serviços Ltda., em face do gabarito oficial e/ou contra o 
conteúdo da prova, no tocante a erro material ou de teor das questões.  
 
13.2.1 - Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo o caso, será publicado 
um novo gabarito, com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias 
úteis. Caberá à S. R. Digitalizações e Serviços Ltda., decidir sobre a anulação de questões julgadas 
irregulares.  
 
13.2.2 - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de 
recurso.  
 
13.2.3 - Na possibilidade de haver mais de uma alternativa correta por questão, serão consideradas 
corretas as marcações feitas pelos candidatos em qualquer uma das alternativas consideradas corretas. 
 
13.2.4 -  O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos e as provas serão 
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 
 
13.2.5 -  Na ocorrência do disposto nos itens 13.2.2, 13.2.3 e 13.2.4, poderá haver, eventualmente, 
alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá 
ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a prova. 
 
13.3 - Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de 
constatação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e 
argumentação plausível.  
 
13.4 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de 
mérito. A Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não 
cabendo recurso adicional pelo mesmo motivo. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
14.1 - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições 
do Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.  
 
14.2 - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 
ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os 
atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e 
penal.  
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14.3 - A S. R. Digitalizações e Serviços, bem como o órgão realizador do presente certame não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao Concurso 
Público.  
 
14.4 - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de vigência da transição, serão 
aceitas como corretas as duas normas ortográficas. (Decreto nº 7875, de 27/12/2012). 
 
14.5 - Os gabaritos preliminares e as provas objetivas (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados 
no site www.srconcursos.com.br, entre as 13h e as 18h da terça-feira subsequente à data da aplicação 
da prova e permanecerão no site pelo prazo de 2 (dois) dias.  
 
14.6 - Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas 
de respostas serão incineradas.  
 
14.8 - É responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o 
prazo de validade do Concurso, para viabilizar os contatos necessários. 
 
14.9 -  A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim e a S.R. Digitalizações e Serviços Ltda., não se 
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
 
a) endereço não atualizado; 
b) endereço de difícil acesso; 
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato; 
d) correspondência recebida por terceiros. 
 
14.10 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos 
candidatos para as provas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital a ser 
publicado. 
 
14.11 - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final 
dos resultados, podendo haver prorrogação por até igual período, a critério da Administração.  
 
14.12 - A convocação para a contratação dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem 
de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Os aprovados serão chamados 
conforme as necessidades locais, a critério da Administração.  
 
14.13 - O resultado final do Concurso será homologado pelo Prefeito Municipal de Santo Antônio do 
Jardim. 
 
14.14 -  Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 
classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim a publicação do resultado final e homologação 
em órgão de divulgação oficial. 
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14.15 -  Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros 
relativos ao Concurso, nos comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções constantes 
da Prova, o candidato que: 
 
a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se 
qualquer tolerância; 
b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento que bem o identifique; 
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
e) ausentar-se do local antes de decorrida uma hora do início das provas; 
f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas (gabarito) ou outros materiais não 
permitidos, sem autorização; 
g) não devolver integralmente o material recebido caso se ausente antes do horário mínimo mencionado 
no item 4.8; 
h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos 
não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 
k) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação 
como aqueles descritos no item 4.6; 
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
m) agir com descortesia ou tratamento incorreto em relação a qualquer pessoa envolvida na aplicação 
das provas ou autoridades presentes; 
n) descumprir qualquer regra estabelecida neste Edital, nas retificações e no Edital de Convocação para 
a realização das provas. 
 
14.16 - Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, 
elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim 
e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.  
 
14.17 - Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo 
nas hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.  
 
14.18 - Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da 
S. R. Digitalizações e Serviços Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1.591 a 1.595 do 
Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, e se 
verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das 
medidas administrativas e judiciais cabíveis.  
 
14.19 - Não obstante as penalidades cabíveis, a S. R. Digitalizações e Serviços poderá, a qualquer tempo, 
anular a inscrição ou a prova do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou 
irregularidades na prova.  
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14.20 - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura 
Municipal de Santo Antônio do Jardim e S. R. Digitalizações e Serviços Ltda.  
 
14.21 - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público.  
 
14.22 - Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital. 
 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é expedido o presente Edital, 
que vai afixado no lugar de costume e publicado no endereço eletrônico www.srconcursos.com.br.  

 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim – SP, 12 de fevereiro de 2014.  
 
 
 
 

JOSÉ ERALDO SCANAVACHI 
PREFEITO MUNICIPAL 

  

http://www.srconcursos.com.br/
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A N E X O  I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Nível Alfabetizado e Ensino Fundamental Incompleto 
 

Função: Mecânico e Servente. 
 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de textos; Alfabeto; Formas comuns de tratamento; Plural e Singular; 
Aumentativo e Diminutivo; Feminino e Masculino; Ortografia; Tipos de frases: afirmativa, negativa, interrogativa 
e exclamativa; Substantivo; Adjetivo; Sinônimos e Antônimos, Ordem alfabética.  
Matemática: As quatro operações, medidas de tempo, noções de dúzia, arroba, dezena, centena, milhar, etc.; 
problemas com as quatro operações, problemas sobre peso, tempo, e medidas de massa, tempo, área, etc.; 
problemas sobre sistema métrico, Sistema Monetário Nacional (Real), Algarismos Romanos. 
Conhecimentos Específicos: 
Mecânico 
Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas; Conhecimentos da norma de segurança; Explosão; Óleos 
e lubrificantes; Motor; Transmissão; Suspensão; Ignição; Peças de reposição; Sistemas de medidas utilizadas para 
as peças, roscas e parafusos; Conhecimentos básicos da função; Noções de Manutenção Geral. 
 

Ensino Fundamental Completo 
 
Função: Auxiliar de Gabinete Odontológico 

 

Língua Portuguesa: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do hífen, Ortografia, 
Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e nominal, Emprego e Colocação, 
Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo, Concordância nominal e verbal, Crase, 
Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e classificação das orações. Matemática: Números: 
naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais, porcentagem, descontos, juros, geometria e medidas, 
Regra de três, Sistema de pesos e medidas, Mínimo Múltiplo Comum, Máximo Divisor Comum, raiz quadrada, 
Sistema Monetário Nacional (Real), equações de 2o grau, problemas com as quatro operações. 
Conhecimentos Específicos: 
Auxiliar de Gabinete Odontológico 
Noções básicas da função; Procedimentos; Instrumental dentário; Esterilização; Formas de esterilização; Higiene 
– asseio; Funções do Auxiliar de Consultório Dentário; Instrumentais Odontológicos: características e finalidades 
de uso; Primeiros Socorros; Materiais Dentários: características, formas de apresentação, finalidades, técnicas de 
manipulação e métodos de uso; Equipamentos Odontológicos: características e finalidades; Direitos e Garantias 
Fundamentais (Art. 5º a 17 da Constituição Federal); Lei 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde; Lei 8142/90 – Controle 
Social; Norma Operacional Básica – NOB SUS 01/96; Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS SUS 2002; 
Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais; Conhecimentos Básicos em Word 
for Windows e Excel – Uso do correio eletrônico e Internet.  
 

Ensino Médio Completo 
 
Função: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Escriturário e Fiscal. 
 

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos 
básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de 
Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da 
Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – 
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Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – 
Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades de defeitos de um 
texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.  
Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 
2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – 
problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 
1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; 
Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; 
Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise 
combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação 
fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e 
fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, 
superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
Conhecimentos Específicos: 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 
Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho – Segurança no trabalho; Da merenda 
escolar; Preparação dos alimentos; O gás de cozinha; Utilização e manuseio dos eletrodomésticos; Elaboração dos 
pratos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor aproveitamento de alimentos; Conservação e 
validade dos alimentos; Relacionamento interpessoal; Conservação de alimentos e manipulação de carnes; 
Conservação e higiene; Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos; Relação entre saúde 
e alimento; A classificação dos alimentos; Os nutrientes e sua atuação no organismo; Seleção,  conservação e 
condições inadequadas ao consumo dos alimentos; Cuidados ao compor frutas e verduras, alimentos enlatados, 
grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios.  
Escriturário 
Ata – Ofício – Memorando – Certidão – Atestado – Declaração – Curriculum Vitae – Procuração – Aviso – 
Comunicado – Circular – Requerimento – Portaria – Edital – Decreto – Carta Comercial – Organograma – 
Fluxograma – Recebimento e Remessa de Correspondência Oficial – Impostos e Taxas – Siglas e Abreviaturas – 
Formas de Tratamento em correspondências oficiais – Tipos de Correspondência – Atendimento ao público – 
Noções de Protocolo – Arquivo e as Técnicas de Arquivamento – Assiduidade – Disciplina na execução dos 
trabalhos – Relações Humanas no trabalho – Poderes Legislativo e Executivo Municipal – Leis Ordinárias e 
Complementares – Constituição Federal Art. 6º a 11 – Conhecimentos Básicos em Microsoft Office: Word e Excel 
– Uso do correio eletrônico e Internet.  
Fiscal 
Taxas; Tributos; Impostos; Emolumentos; Contribuição de Melhoria; Hierarquia; Chefia e Liderança; 
Conhecimentos Básicos em Informática: Word e Excel.  
 

Habilitação para o Magistério, em Nível Médio ou Normal Superior ou Pedagogia Licenciatura Plena 
 
Função: Professor Educação Básica I. 
 

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos 
básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de 
Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da 
Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – 
Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 
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PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – 
Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades de defeitos de um 
texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.  
Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 
2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – 
problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 
1º grau – função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; 
Expressão algébrica – operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; 
Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise 
combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação 
fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e 
fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, 
superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
Conhecimentos Educacionais: 
BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 
Brasília, seção I, 23 dez. 1996.  
______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990.  
______. Constituição da República Federativa do Brasil (art. 205 a 217). Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 
05 out. 1988.  
DELORS, Jacques et al. Educação: um tesouro a descobrir – relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 1998.  
MACEDO, Lino. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.  
RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? São Paulo: Cortez, 2001.  
RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar por uma docência de melhor qualidade. 5 ed. São Paulo: Cortez 
Editora, 2001. 
Conhecimentos Específicos:  
Professor de Educação Básica I 
Referências Bibliográficas:  
ASSIS, Orly Zucatto Mantovani de. Uma Nova Metodologia de Educação Pré-Escolar. Porto Alegre: Artmed, 1993.  
KAMII, Constance; DEVRIES, Rheta. Piaget para a educação pré-escolar. Porto Alegre: Artmed, 1991.  
FERREIRA, Idalina Ladeira; CALDAS, Sarah P. Souza. Atividades na Pré-Escola. São Paulo: Editora Saraiva, 1982.  
GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro. São Paulo: Ática, 2004.  
GARCIA, Regina Leite. Revisitando a Pré-escola. São Paulo: Cortez, 1997.  
HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora. Porto Alegre: Editora Mediação, 1995.  
______. Avaliação na Pré-escola. Porto Alegre: Editora Mediação, 1999.  
KAMII, Constance. A criança e o número. Campinas: Papirus, 1998.  
______. Jogos em Grupo na Educação Infantil. São Paulo: Trajetória Cultural, 1991.  
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.  
LANDSMANN, Liliana Tolchinsky. Aprendizagem da Linguagem Escrita. São Paulo: Ática, 1998.  
LA TAILLE, Yves de. Piaget. Vygotsky. Wallon: teorias Psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus Editorial, 
1992.  
MENEGOLLA, Maximiliano; SANT’ANNA, Ilza Martins. Por que Planejar? Como Planejar? São Paulo: Editora Vozes, 
1999.  
PIAGET, Jean; Inhelder, B. A Psicologia da Criança. Rio de Janeiro: Bertrand, 1990.  
OSTETTO, Luciana Esmeralda (org.). Encontros e encantamentos na educação infantil. Campinas: Papirus, 2000.  
OYAFUSO, Akiko; MAIA, Eny. Plano Escolar: caminho para a autonomia. São Paulo: CTE – Cooperativa Técnica 
Educacional, 1998.  
SEBER, Maria da Glória. Piaget: O diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio. São Paulo: Scipione, 
1997.  



Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio do Jardim – SP 

CNPJ: 45.739.091/0001-10 

Rua Presidente Álvares Florence, 373 
Fone/Fax: (19) 3654-1204 - (19) 3654-1209 

SOUZA, Paulo Nathanael Pereira de. Pré-Escola: Uma Nova Fronteira Educacional. São Paulo: Livraria Pioneira, 
1986.  
THIESSEN, Maria Lucia; BEAL, Ana Rosa. Pré Escola, tempo de educar. São Paulo: Ática, 1998.  
VINHA. Telma Pileggi. O educador e a moralidade infantil: uma visão construtivista. Campinas: Mercado de Letras, 
2003.  
ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998.  
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. vol. 1 a 3. 
Brasília: MEC/SEF, 1998.  
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros nacionais de qualidade para a 
educação infantil – Volume 1. MEC/SEB, 2006.  
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros nacionais de qualidade para a 
educação infantil – Volume 2. MEC/SEB, 2006.  
 

Ensino Superior Completo - Educação 
 
Função: Professor de Música, Professor de Educação Básica II Artes e Professor de Educação Básica II Educação 
Física. 
 

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos 
básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de 
Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da 
Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – 
Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – 
Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades de defeitos de um 
texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.  
Conhecimentos Educacionais: 
BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 
Brasília, seção I, 23 dez. 1996.  
______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990.  
______. Constituição da República Federativa do Brasil (art. 205 a 217). Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 
05 out. 1988.  
DELORS, Jacques et al. Educação: um tesouro a descobrir – relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 1998.  
MACEDO, Lino. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.  
RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? São Paulo: Cortez, 2001.  
RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar por uma docência de melhor qualidade. 5 ed. São Paulo: Cortez 
Editora, 2001. 
Conhecimentos Específicos:  
Professor de Música 
Notas musicais; Tom e semitom; Valores musicais positivos e negativos; Clave; Sincope; Classificação numérica 
dos intervalos; Escalas maiores e sustenido; Compassos simples; Compassos compostos; Escala cromática; - 
Ordem dos sustenidos - Ordem dos Bemóis - Demais alterações; Tons vizinhos de Ré maior; Graus modais e tonais; 
Escalas com tetracóides; Acorde de 7ª; - Forte Piano - Adlibitun - Smorzando - Sforzando - Sotto - Ritornello; Vozes 
masculinas; Vozes femininas; Quartetos.  
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Professor Educação Básica II – Artes 
A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A História da Arte Arquitetônica; A Educação Musical na Escola; 
O Teatro; O Jogo dramático teatral na escola; Harmonia de cores; Geometria; Projeções Geométricas; Elementos 
básicos das composições artísticas (coreografias, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas gramáticas 
articuladoras; O Ensino da Educação Artística no Ensino Fundamental: a metodologia do ensino da arte; o 
desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico, 
afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser humano; as diferentes linguagens artísticas e a educação; Parâmetros 
Curriculares Nacionais - Vol. Arte. 
Professor Educação Básica Educação Física 
Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento; Nutrição e atividade física; Socorros de 
urgência aplicados à Educação Física; Educação Física no currículo da Educação Básica: significados e 
possibilidades; As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola; Educação Física escolar e 
cidadania; Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; Esporte e jogos na escola: 
competição, cooperação e transformação didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor; 
Concepções de Educação e Escola; Ética no trabalho docente; Organização da escola centrada no processo de 
desenvolvimento do educando; Desenvolvimento das capacidades inerentes ao rendimento esportivo; 
Abordagens da educação física escolar; Motricidade humana; Biodinâmica da atividade humana; Atividade física 
e qualidade de vida; Histórico da educação física no Brasil; Condicionamento físico e performance humana; 
Esportes, lutas e danças – histórico e regras; Anatomia Humana; Parâmetros Curriculares Nacionais - Vol. 
Educação Física. 
 

Ensino Superior Completo - Saúde 
 
Função: Enfermeiro, Farmacêutico, Médico Ginecologista, Médico Plantonista, Médico Veterinário e 
Nutricionista. 
 

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos 
básicos – Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de 
Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da 
Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – 
Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – 
Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades de defeitos de um 
texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.  
Conhecimentos Específicos: 
Enfermeiro 
Enfermagem Geral: Técnicas Básicas – SSVV, higienização, administração de medicamentos, preparação para 
exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética Profissional/Legislação: Comportamento 
Social e de Trabalho, sigilo profissional, direitos e deveres do Enfermeiro, Código de Ética do Profissional 
Enfermeiro. Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação compulsória, patologias atendidas 
em saúde pública. Enfermagem Hospitalar: Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central 
de material, esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque, 
hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, 
queimaduras, desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e 
do frio,  
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politraumatismo. Pediatria: Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, 
alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em 
Enfermagem. 
Farmacêutico 
Farmacologia: Farmacocinética – Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica – Mecanismo 
de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos medicamentos; Toxicologia; 
Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de 
Medicamentos; Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de biossegurança em 
farmácias; Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia 
baseada em evidências. Seleção de Medicamentos: Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de 
Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de 
Farmácia e Terapêutica. Medicamentos Sujeitos a Controle Especial: Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e  
antirretrovirais (Legislação e Dispensação); Portaria 344/98 e suas atualizações; Medicamentos de referência, 
similares e genéricos. Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica: Manipulação de Fórmulas Magistrais e 
Oficinais; Boas Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: 
Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e 
Outras Formulações de Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e 
Esterilização. Medicamentos Sujeitos a Controle Especial: Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e 
antirretrovirais (Legislação e Dispensação); Portaria 344/98 e suas atualizações; Medicamentos de referência, 
similares e genéricos. Controle de Qualidade: Controle de Qualidade de Matérias-primas e Produtos 
Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, fisioquímicos, biológicos e microbiológicos; garantia de Qualidade em 
Farmácia Hospitalar. Ética Profissional: Legislação Sanitária aplicada à Farmácia. A organização Jurídica da 
profissão Farmacêutica. Histórico da profissão farmacêutica no Brasil e no mundo. Conceitos básicos em Ciências 
Farmacêuticas. Política de Medicamentos. História da Saúde Pública no Brasil. O SUS. Epidemiologia: 
Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e 
Específicos. Doenças de Notificação Compulsória. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Noções de 
controle de infecção hospitalar. Licitação e Aquisição de Produtos Farmacêuticos: Administração de Farmácia 
dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos; 
Boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos; Organização de Almoxarifados e Condições 
adequadas de Armazenamento; Controle e planejamento de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; 
Consumo Médio Mensal, Ponto de Requisição, Estoque Mínimo e Estoque Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de 
Distribuição e Dispensação de Medicamentos. 
Médico Ginecologista 
 Área de Atuação: Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia 
menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade 
Fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Citogenética. Disminorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. 
Processos Inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas 
genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina 
psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do 
corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. 
Cirurgias Ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias 
estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez 
ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão 
Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. 
Endocrinologia do ciclo gravídicopuerperal. Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, 
diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. 
Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. 
Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e 
lactação. Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez 
prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de 
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parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médico-
legais em toco-ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade prénatal. Distocias do trajeto e 
desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias 
obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de membranas. Prolapso do 
cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica. Clínica Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão 
Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença 
Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; 
Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia 
Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em 
Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; 
Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; 
Doenças mais comuns na população idosa. 
Médico Plantonista 
Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças: 
reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, 
cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, 
imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. 
Médico Veterinário 
Conhecimentos Gerais em Veterinária: Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva; Código de Ética; Código de 
Processo Ético; Saúde Pública; Atualidades sobre Saúde Pública; Atualidades sobre Medicina 
Veterinária. Conhecimentos Específicos: Extensão Rural - Projetos de extensão rural; elementos essenciais; 
Noções de comunicação rural; Noções de educação de adultos; Metodologia. Produção Animal - Bovinocultura 
de corte; Bovinocultura leiteira; Formação e manejo de pastagens: fenação e silagem; Técnicas básicas e auxiliares 
para aumentar a eficiência econômica das explorações animais; Manejo de rebanhos, reprodução animal e 
inseminação artificial. Defesa Sanitária Animal – Epidemiologia; Imunologia; Esterilização e desinfecção; 
Etiopatogenia, diagnóstico, tratamento, prevenção, controle e erradicação das principais enfermidades; Infecto-
contagiosas e parasitárias, das espécies bovinas, bubalina, equina, suína, ovina, caprinos e avicultura. Inspeção 
Sanitária de Produtos de Origem Animal em Matadouro: Noções gerais sobre inspeção anti-mortem, post-
mortem e destinação e aproveitamento das carcaças, resíduos e subprodutos. 
Nutricionista 
Nutrição Normal: Conceito de alimentação e nutrição. Pirâmide Alimentar e seus grupos de alimentos. Leis de 
alimentação. Cálculo das necessidades calóricas basais e adicionais para adulto normal. Cálculo de dietas normais. 
Nutrientes: definição, propriedades, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares. 
Particularização da dieta normal para os diferentes grupos etários: alimentação do lactente (0 a 1 ano), do infante 
(1 a 2 anos), do pré-escolar (2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 a 18 anos). Dietoterapia: 
Princípios básicos. Planejamento, avaliação e modificações da dieta normal e padronizações hospitalares. 
Nutrição Materno-Infantil: Particularização da dieta normal por estado fisiológico da gestante e da nutriz. 
Conceito geral de saúde materno-infantil: gestação, lactação, recém-nascido e aleitamento materno. Técnica 
Dietética: Condições sanitárias, composição e classificação dos alimentos; seleção, conservação e 
armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; compras, métodos e procedimentos de recepção e 
estocagem movimentação e controle de gêneros. Métodos e técnicas de higienização dos alimentos, da área 
física, equipamentos e utensílios. Elaboração de cardápios a nível institucional. Nutrição em saúde pública: 
Educação alimentar e nutricional. Municipalização da merenda escolar, Programas educativos - fatores 
determinantes do estado e avaliação nutricional de uma população e carências nutricionais. Segurança Alimentar. 
Noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteico-calórica. Microbiologia de alimentos: 
Toxinfecções alimentares; controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de temperatura no fluxo dos 
alimentos. Legislação: (Portaria CVS 6/99, RDC Nº 216, RDC Nº 275) e Código de Ética do Nutricionista. 
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A N E X O II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS 
 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 
Selecionar ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades estabelecidas 
e qualidade dos gêneros alimentícios, temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a 
cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade; Receber e recolher louças, talheres ou utensílios 
empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso; 
Distribuir as refeições preparadas, colocando-as em recipientes apropriados, a fim de servir alunos; Receber e 
armazenar produtos, observando data de validade e qualidade de gêneros alimentícios, bem como a adequação 
do local observado à estocagem, visando a perfeita qualidade da merenda; Solicitar a reposição dos gêneros 
alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras necessidades, para suprir 
demanda; Zelar pela limpeza e higienização de cozinha e copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto 
das mesmas; Providenciar a lavagem e guardas dos utensílios, para assegurar sua posterior utilização; Fornecer 
dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de relatórios; Executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
Auxiliar de Gabinete Odontológico 
marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas; manter em ordem arquivo e fichário; auxiliar no atendimento 
ao paciente; instrumentar o Cirurgião Dentista junto à cadeira odontológica; manipular substâncias 
restauradoras; revelar e montar radiografia infra-oral; confeccionar modelos de gesso; preparar o paciente para 
atendimento; promover o isolamento relativo; selecionar moldeiras; realizar a profilaxia; orientar os pacientes 
sobre higiene bucal; efetuar a retirada de ponto sutura; efetuar a drenagem de abcessos e selantes; integrar a 
equipe de saúde bucal; manter a ordem e a limpeza do ambiente de trabalho; manter equipamentos limpos; 
proceder a conservação e manutenção do equipamento odontológico; executar atividades de lavagem, 
desinfecção e esterilização dos instrumentos; desenvolver atividades em odontologia sanitária; participar dos 
levantamentos e estudos epidemiológicos como anotador; executar outras atribuições afins.  
Escriturário 
Datilografar ou digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às 
exigências de padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender às rotinas administrativas; 
Efetuar cálculos utilizando fórmulas e envolvendo dados comparativos: cálculos de áreas, metragens de muros e 
passeios, cálculos de juros de mora, correção monetária e outros; Atender e efetuar ligações telefônicas, 
anotando ou enviando recados e dados de rotina ou prestando informações relativas aos serviços executados; 
Receber e transmitir fax; Controlar o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro 
próprio, com a finalidade de encaminhá-la para as pessoas interessadas; Redigir memorandos, circulares, 
relatórios, ofício simples, observando os padrões estabelecidos para assegurar o estacionamento do sistema de 
comunicação administrativa; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
Enfermeiro 
Organizar, orientar e participar da supervisão e treinamento de pessoal auxiliar na área ambulatorial; Acompanhar 
o atendimento individual ou em grupo de pacientes, de acordo com programas de ações preventivas e curativas 
de saúde; Executar ações de enfermagem, atendendo e preparando pacientes, aplicando injeções, vacinas, soro, 
curativos e acompanhando o tratamento, conforme prescrição médica; Executar tarefas de maior complexidade; 
Auxiliar médicos e enfermeiros em suas atividades específicas; Participar nas ações de vigilância epidemiológica, 
coletando notificações, orientando equipes auxiliares na investigação de surtos, tabulando e analisando dados de 
mortalidade; Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas 
correlatas.  
Farmacêutico 
Executa tarefas diversas relacionadas com a composição, fornecimento de medicamentos e outros preparados 
semelhantes, valendo-se de técnicas e de aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para 
atender as receitas médicas, odontológicas e veterinárias, dispositivos legais, a finalidade e a outros propósitos. 
Faz manipulação de insumos farmacêuticos, como medição, pesagem de mistura, utilizando instrumentos 
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especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparos. Controla entorpecentes 
e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, seguindo os receituários devidamente 
preenchidos, para atender aos dispositivos legais. Assessora autoridades superiores, preparando informes e 
documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de 
serviços, portarias e pareceres manifestos. Supervisão, fiscalização das unidades de saúde, e postos de 
distribuição de medicamentos nas unidades de saúde, quanto ao aspecto sanitário, se necessário para orientar o 
auxiliar de farmácia no cumprimento da legislação vigente, ficando a responsabilidade pela manutenção e 
conservação dos medicamentos aos cuidados do farmacêutico responsável pela unidade de trabalho. Controla 
estoques, elaborar relações de medicamentos e fazer pedidos de medicação. Implantar política de serviço 
Farmacêutico, participando da elaboração de protocolo de uso de medicamentos e o planejamento das ações e 
programas de assistência farmacêutica. Participar de ações de políticas de saúde e da elaboração de protocolos 
de tratamento. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
Fiscal 
Executar tarefas relacionadas à área de tributação do município; Acompanhar o andamento das construções pela 
Prefeitura, a fim de constatar sua conformidade com as plantas devidamente aprovadas; Suspender obras 
iniciadas sem a aprovação ou em desconformidade com as plantas aprovadas; Notificar, embargar e autuar obras; 
Fazer valer as leis do município (Código de Obras, Posturas); Verificar o lançamento de dados no cadastro 
imobiliário; Verificar denúncias e fazer notificação sobre construções clandestinas, aplicando todas as medidas 
cabíveis; Comunicar à autoridade competente as irregularidades encontradas nas obras fiscalizadas, tomando as 
medidas que se fizerem necessárias em cada caso; Executar outras atividades correlatas.  
Mecânico 
Trabalhar na manutenção, recuperação e conservação de veículos, caminhões, ônibus, tratores, máquinas 
pesadas e similares; Regular, reparar, montar e desmontar todos os componentes dos automotores; Socorrer 
toda a frota automotora quando avariadas; Planejar atividades de manutenção veicular em geral; Substituir peças, 
reparar e testar o desempenho de componentes e sistemas de veículos, caminhões, ônibus, tratores, máquinas 
pesadas e similares; Executar serviços de mecânica de motores a combustão interna de alta e baixa compressão, 
bem como conjuntos e subconjuntos mecânicos de equipamentos; Inspecionar, reparar, ajustar, montar, 
desmontar, socorrer todos os veículos a álcool, gasolina, diesel ou GNV, inclusive com injeção eletrônica; Observar 
condições anormais de funcionamento de veículos tais como: vazamentos, ruídos estranhos, alta temperatura, 
etc.; Prover sobre serviços de limpeza e conservação da oficina mecânica; Atender pedidos para o socorro de 
veículos avariados em ruas, estradas, etc., providenciando à reparação ou o recolhimento da viatura às oficinas, 
utilizando guincho, se necessário; Requisitar, receber, conferir e conservar, peças materiais, ferramentas, 
instrumentos, aparelhos, coordenando e fiscalizando seu uso e emprego; Coordenar e fiscalizar o trabalho de seus 
auxiliares, cumprindo e fazendo cumprir instruções normativas da Chefia superior; Prestar informações à Chefia 
superior sobre a conveniência de renovação da frota, fazendo recomendações de ordem técnica; Auditar e atestar 
peças, veículos e máquinas, no ato da compra, auxiliando o almoxarife no momento do recebimento ou entrega 
dos mesmos; Solicitar, auditar, atestar e receber serviços mecânicos de oficinas privadas contratadas pela 
Administração Municipal; Ser cordial no atendimento aos funcionários e cidadãos; Na elaboração de textos, 
comunicados ou qualquer outro ato escrito, adotar corretamente as normas de ortografia e gramática vigentes 
no País; Cumprir com todas as atribuições do Cargo e demais ordens emanadas de seu superior, sob pena de 
responder por Processo Disciplinar Funcional; Executar de forma ativa atividades correlatas de mesma natureza 
e grau de complexidade, desempenhando outras tarefas que por suas características se incluem na sua esfera de 
competência e atribuição sempre que determinado pela Chefia imediata. 
Médico Ginecologista 
Examina a paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerias dos órgãos; Realiza 
exames específicos de colposcopia utilizando colpocópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções 
genitais e orientação terapêutica; Faz cauterização do colo uterino, empregando termocautério ou outro rocesso, 
para tratar as lesões existentes; Executa cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para 
corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas; Participa de Equipe de Saúde Pública, 
propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas 
ou de outras doenças que afetam a área genital; Colhe secreções vaginais ou mamarias, para encaminhá-las a 
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exame laboratorial, para auxiliar no diagnóstico; Faz a anamnese, exame clínico e obstétrico e requisita ou realiza 
testes de laboratório, valendo-se de técnicas usuais, para compor o quadro clínico da paciente e diagnosticar a 
gravidez; Requisita exames de sangue, fezes e urina e interpreta os resultados dos mesmos, comparando-os com 
os padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, parasitoses, incompatibilidade do sistema RH, 
diabetes, moléstias hipertensivas e outras que possam perturbar a gestação; Controla a evolução da gravidez, 
realizando exames periódicos, verificando a mensuração uterina, o foco fetal, a pressão arterial e o peso para 
prevenir ou tratar as intercorrências clínicas ou obstétricas; Acompanha a evolução do trabalho de parto, 
verificando a dinâmica uterina, a dilatação do colo do útero e as condições do canal do parto, o gráfico do foco 
fetal e o estado geral da parturiente, para evitar a distocia; Indica o tipo de parto atentando para as condições do 
pré-natal ou do período de parto, para assegurar resultados satisfatórios; Assiste a parturiente no parto normal, 
no cirúrgico ou no cesariano, fazendo as intervenções necessárias, para preservar a vida mãe e do filho; Controla 
o puerpério imediato e mediato, verificando diretamente ou por intermédio de enfermeira a eliminações de 
lóquios, a involução uterina e as condições de amamentação, para prevenir ou tratar infecções ou qualquer 
intercorrência;- Realiza o exame pós-natal, fazendo a avaliação clínica e ginecológica, para verificar a recuperação 
do organismo materno; Orienta os pacientes que em caso da falta de medicamentos na farmácia da unidade de 
saúde, os mesmos poderão adquirir os medicamentos genéricos, cujos preços são mais acessíveis; Executa outras 
tarefas correlatas e afins determinadas pelo superior imediato. 
Médico Plantonista 
Prestar atendimento médico a pacientes que procuram a Unidade Básica de Saúde em caráter de 
Urgência/Emergência, de acordo com escala de plantão médico da Instituição e de acordo com o código de ética 
médica.  
Médico Veterinário 
Exercer atividades de nível superior de grande complexidade, relacionadas com a biologia e patologia animais, à 
defesa sanitária, à proteção e desenvolvimento da pecuária e à fiscalização de produtos de origem animal; 
Orientar e desenvolver programas que envolvam práticas concernentes à defesa sanitária animal e aplicação de 
medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais, transmissíveis ao home; exercer a clínica veterinária 
em todas as suas modalidades; fazer inspeção, sob o ponto de vista sanitário e tecnológico, nos locais que se 
utilizam produtos de origem animal; realizar outros trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia, à zootecnia, bem 
como à bramatologia animal; Fazer cumprir as normas de padronização e classificação dos produtos de origem 
animal; Participar do planejamento e execução de atividades dirigidas à erradicação de zoonoses; Promover 
medidas de controle contra brucelose, tuberculose, febre aftosa e outras doenças; Orientar e coordenar os 
serviços de política sanitária animal; atestar a sanidade de animais e de produtos de origem animal em suas fontes 
de produção ou de manipulação; Controlar as condições higiênicas de estabelecimentos que tratem e preparem 
alimentos de origem animal; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes 

auxiliares; exercer a função de coordenador da vigilância sanitária;  realizar outras tarefas correlatas.  
Nutricionista 
Planejar e elaborar o cardápio semanalmente, baseando-se na aceitação dos alimentos pelos comensais, para 
obedecer refeições balanceadas e evitar desperdícios; Orientar e supervisionar o preparo, a distribuição e o 
armazenamento das refeições, para possibilitar um melhor rendimento do serviço; Programar e desenvolver 
treinamento com os servidores, realizando reuniões e observando o nível de rendimento, de habilidade e de 
aceitação dos alimentos, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos servidores; Elaborar relatório mensal, 
baseando-se nas informações recebidas para estimar o custo médio de alimentação; Zelar pela ordem e 
manutenção da qualidade e higiene dos gêneros alimentícios; orientar e supervisionar a sua elaboração, para 
assegurar a confecções de alimentos;Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo supervisor imediato.  
Professor de Música 
Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, bem como elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo a mesma; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas; 
Participar integralmente dos períodos dedicados aos planejamentos, a avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Desincumbir-
se das demais tarefas indispensáveis às metas dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-
aprendizagem. 
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Professor Educação Básica I 
Planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos; Ministrar aulas, promovendo o 
processo de ensino/aprendizagem; Participar da avaliação do rendimento escolar; Atender às dificuldades de 
aprendizagem do aluno, inclusive dos alunos portadores de deficiência; Participar de reuniões pedagógicas; 
Participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento programados pela Secretaria Municipal de Educação; 
Participar de atividades escolares que envolvam a comunidade; Elaborar relatórios; Promover a participação dos 
pais e responsáveis pelos alunos sobre o processo de aprendizagem; Participar de programas de avaliação escolar 
ou institucional; Realizar outras tarefas correlatas.  
Professor Educação Básica II Artes 
Planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos; Ministrar aulas, promovendo o 
processo de ensino/aprendizagem; Participar da avaliação do rendimento escolar; Atender às dificuldades de 
aprendizagem do aluno, inclusive dos alunos portadores de deficiência; Participar de reuniões pedagógicas; 
Participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento programados pela Secretaria Municipal de Educação; 
Participar de atividades escolares que envolvam a comunidade; Elaborar relatórios; Promover a participação dos 
pais e responsáveis pelos alunos sobre o processo de aprendizagem; Participar de programas de avaliação escolar 
ou institucional; Realizar outras tarefas correlatas.  
Professor Educação Básica II Educação Física 
Planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos; Ministrar aulas, promovendo o 
processo de ensino/aprendizagem; Participar da avaliação do rendimento escolar; Atender às dificuldades de 
aprendizagem do aluno, inclusive dos alunos portadores de deficiência; Participar de reuniões pedagógicas; 
Participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento programados pela Secretaria Municipal de Educação; 
Participar de atividades escolares que envolvam a comunidade; Elaborar relatórios; Promover a participação dos 
pais e responsáveis pelos alunos sobre o processo de aprendizagem; Participar de programas de avaliação escolar 
ou institucional; Realizar outras tarefas correlatas.  
Servente 
Varrer e lustrar o piso; Tirar o pó dos móveis; Limpar as janelas e portas; Proceder à limpeza de sanitários e 
banheiros; Auxiliar nos serviços de manutenção; Preparar as refeições servidas na merenda escolar; Conservar a 
cozinha em boas condições de higiene e de trabalho procedendo à limpeza dos utensílios; Servir a merenda 
escolar; Manter os gêneros alimentícios em perfeitas condições de armazenagem e acondicionamento; Executar 
outras atividades correlatas.  
 


