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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 
Estado de São Paulo 

Praça dos Três Poderes, nº 01 – Centro – CEP 13720-000 – PABX (19) 3682-7800 
  

 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2014 

 
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo , Estado de São Paulo, torna público que realizará, na 

forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 
DE PROVAS E TÍTULOS  para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados providos pelo Regime 
Estatutário (Lei Municipal nº 2.712 de 16 de Março de 2004 e demais normas pertinentes). 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 CONSESP – 

Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquis as Ltda. 
 

1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de São José do Rio Pardo – SP.  
 

1.1.2- Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, estas, a 
critério da CONSESP, poderão ser realizadas em outras cidades próximas. 

 

1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Nível - Vencimentos - Taxa Inscrição - Exigências 

 
1.2.1 NÍVEL ALFABETIZADO 

Nomenclatura C/H 
semanal  Vagas  Nível  

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no 
ato da posse 

Calceteiro 44 02 + CR III 798,42 19,00 Alfabetizado 
Coletor de Lixo 44 02 + CR II 798,42 19,00 Alfabetizado 
Jardineiro 44 01 + CR II 798,42 19,00 Alfabetizado 
Pintor de Obras 44 01 + CR IV 799,76 19,00 Alfabetizado 
CR – Cadastro Reserva 
 
1.2.2 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (1ª a 4ª SÉRIES) 

Nomenclatura C/H 
semanal  Vagas  Nível  

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no 
ato da posse 

Ajudante Geral 44 02 + CR I 798,42 19,00 Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) 
Carpinteiro 44 01 + CR V 837,28 19,00 Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) 

Eletricista 44 01 + CR IV 799,76 19,00 

Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries), 
com curso profissionalizante 

equivalente e/ou experiência mínima 
de um ano 

Mestre de Obras 44 01 + CR VII 940,84 19,00 
Ensino Fundamental (1ª a 4ª série). 

Experiência mínima de 5 (cinco) 
anos na função de pedreiro 

Motorista I 44 01 + CR III 798,42 19,00 
Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) e 
C. N. H. “D” com experiência mínima 

de um ano comprovada 

Motorista II 44 01 + CR IV 799,76 19,00 
Ensino Fundamental (1 a 4a série) e 
C. N. H. “D” ou “E” com experiência 

mínima de um ano comprovada 

Operador de Máquinas 
Leves 44 01 + CR IV 799,76 19,00 

Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) 
e C. N. H. “D” e experiência mínima 

de um ano 

Operador de Máquinas 
Pesadas 44 02 + CR VI 889,05 19,00 

Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) 
e C. N. H. “D” ou superior, com 

experiência mínima de três anos 
Pedreiro 44 03 + CR III 798,42 19,00 Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) 

Pedreiro de Acabamento 44 02 + CR IV 799,76 19,00 
Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries), 
com experiência mínima de um ano 

comprovada 
Servente de Pedreiro 44 01 + CR I 798,42 19,00 Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) 
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Telefonista 30 01 + CR IV 799,76 19,00 
Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries), 
com experiência mínima de um ano 

comprovada 
Zelador 44 01 + CR II 798,42 19,00 Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) 
CR – Cadastro Reserva 
 
1.2.3 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

Nomenclatura C/H 
semanal  Vagas  Nível  

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no 
ato da posse 

Agente Social da SAIS 40 07 + CR I 798,42 22,00 Ensino Médio Completo e noções de 
computação 

Escriturário 40 01 + CR III 798,42 22,00 Ensino Médio Completo e noções de 
computação 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 44 01 + CR VI 889,05 22,00 

Curso Técnico em Segurança do 
Trabalho e Registro no respectivo 

órgão da classe 
CR – Cadastro Reserva 
 
1.2.4 NÍVEL MÉDIO COM HABILITAÇÃO NO MAGISTÉRIO OU LICENCIATURA PLENA EM 

PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA OU NORMAL SUPERIOR 

Nomenclatura C/H 
semanal  Vagas  Ref. 

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no 
ato da posse 

Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil 

40 02 + CR II 798,42 22,00 Ensino Médio Completo, com 
habilitação em Magistério 

CR – Cadastro Reserva 
 
1.2.5 NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 

Nomenclatura C/H 
semanal  Vagas  Nível  

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no ato da 
posse 

Arquiteto 30  01 + CR XIX 1.927,25 23,00 

Curso Superior Completo em Arquitetura 
com registro no respectivo órgão de 
classe e noções de computação e de 

programa de computador específico da 
área. 

Dentista 20  01 + CR XXVII 14,64/ 
hora 23,00 

Curso Superior Completo em Odontologia 
e Curso de Especialização com registro 

no respectivo órgão de classe 

Educador Social I 40  02 + CR XVI 1.620,45 23,00 

Curso Superior Completo em Sociologia 
e/ou Pedagogia e/ou Antropologia e/ou 
Terapia Ocupacional com registro no 

respectivo órgão de classe e noções de 
computação 

Educador Social II 40  01 + CR XVII 1.721,42 23,00 

Curso Superior Completo em Psicologia 
e/ou Pedagogia e/ou Sociologia com 

registro no respectivo órgão de classe e 
noções de computação 

Enfermeiro 30  01 + CR XXVI 10,67/ 
hora 23,00 

Curso Superior Completo de 
Enfermagem, com registro no respectivo 
órgão de classe e noções de computação 

Farmacêutico 30  01 + CR XIX 1.927,25 23,00 
Curso Superior Completo de 

Farmacêutico, com registro no respectivo 
órgão de classe e noções de computação 

Médico Auditor 20  01 + CR XXVII 14,64/ 
hora 23,00 

Curso Superior Completo em Medicina, 
não ser vinculado como proprietário, 
dirigente, acionista ou sócio cotista, a 

qualquer entidade que preste serviço no 
âmbito do SUS 

Médico Autorizador 20 01 + CR XXVII 14,64/ 
hora 23,00 

Curso superior em medicina com registro 
no respectivo órgão competente de 

classe, com experiência no mínimo de um 
ano comprovada. 
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Médico Cardiologista 20  01 + CR XXVII 14,64/ 
hora 23,00 

Curso Superior Completo em Medicina com 
especialização em Cardiologia, com registro 

no respectivo órgão de classe. 

Médico Clínico Geral 20  01 + CR XXVII 14,64/ 
hora 23,00 Curso Superior Completo em Medicina com 

registro no respectivo órgão de classe 

Médico do Trabalho 20  01 + CR XXVII 14,64/ 
hora 23,00 

Curso Superior Completo em Medicina 
com especialização em Medicina e 

Segurança do Trabalho, com registro no 
respectivo órgão de classe e noções de 

computação 

Médico Ginecologista e 
Obstetra 20 01 + CR XXVII 14,64/ 

hora 23,00 

Curso Superior Completo em Medicina 
com especialização em Ginecologia e 
Obstetrícia, com registro no respectivo 

órgão de classe. 

Médico Neurologista 20  01 + CR XXVII 14,64/ 
hora 23,00 

Curso Superior Completo em Medicina 
com especialização em Neurologia, com 
registro no respectivo órgão de classe  

Médico Ortopedista 20  01 + CR XXVII 14,64/ 
hora 23,00 

Curso Superior Completo em Medicina 
com especialização em Ortopedia com 
registro no respectivo órgão de classe. 

Médico Pediatra 20  01 + CR XXVII 14,64/ 
hora 23,00 

Curso Superior Completo em Medicina 
com especialização em Pediatria, com 
registro no respectivo órgão de classe 

Médico Psiquiatra 20  01 + CR XXVII 14,64/ 
hora 23,00 

Curso Superior Completo em Medicina 
com especialização em Psiquiatria, com 
registro no respectivo órgão de classe. 

Nutricionista 30  01 + CR XXVI 10,67/ 
hora 23,00 

Curso Superior Completo em Nutrição 
com registro no respectivo órgão de 

classe e noções de computação. 

Projetista 40 01 + CR XIX 1.927,25 23,00 

Curso Superior Completo com registro no 
órgão competente e/ou experiência 

comprovada, compatível com área de 
atuação e noções de computação e de 
programa gráfico para desenho técnico. 

Professor de Ensino 
Fundamental (5ª a 8ª 
séries) – Educação 
Artística 

p/hora 
aula 01 + CR XXII 8,81/ 

hora 23,00 

Curso Superior em curso de Licenciatura 
de graduação plena com habilitação 
plena e específica na disciplina a ser 

lecionada, ou formação superior em área 
correspondente e complementação 

Professor de Ensino 
Fundamental (5ª a 8ª 
séries) – História 

p/hora 
aula 01 + CR XXII 8,81/ 

hora 23,00 

Curso Superior em curso de Licenciatura 
de graduação plena com habilitação 
plena e específica na disciplina a ser 

lecionada, ou formação superior em área 
correspondente e complementação 

Professor de Ensino 
Fundamental (5ª a 8ª 
séries) – Língua 
Portuguesa 

p/hora 
aula 01 + CR XXII 8,81/ 

hora 23,00 

Curso Superior em curso de Licenciatura 
de graduação plena com habilitação 
plena e específica na disciplina a ser 

lecionada, ou formação superior em área 
correspondente e complementação 

Professor de Ensino 
Fundamental (5ª a 8ª 
séries) – Educação Física 

p/hora 
aula 

01 + CR XXII 8,81/ 
hora 

23,00 

Curso Superior em curso de Licenciatura 
de graduação plena com habilitação 
plena e específica na disciplina a ser 

lecionada, ou formação superior em área 
correspondente e complementação 

Programador 40  01 + CR VI 889,05 23,00 

Curso Superior Completo em Ciências da 
Computação, com registro no respectivo 
Órgão de classe e experiência mínima de 

um ano. 

Psicólogo – Promoção 
Social 30  01 + CR XXVI 10,67/ 

hora 23,00 
Curso Superior Completo em Psicologia 

com registro no respectivo órgão de 
classe. 

Psicólogo – Saúde 30  01 + CR XXVI 10,67/ 
hora 

23,00 Curso Superior Completo em Psicologia 
com registro no órgão competente. 

CR – Cadastro Reserva 
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1.3  - As atribuições são as constantes do anexo I do presente Edital. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br no período de 03 a 18 de 

maio de 2014 , devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
a) Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se inscrever. 
b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar. 
c) Escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO. 
d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, clique 

em CONCORDO E EFETIVAR INSCRIÇÃO. 
e) Na sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer 

banco. Não serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por 
agendamento. 

f) O recolhimento do boleto deverá ser feito  até o primeiro dia útil apó s a data do encerramento das 
inscrições , entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e 
respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob 
pena de a inscrição não ser processada e recebida. 

g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via sedex 
o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, 
caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para 
CONSESP, situada na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP. 

h) A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a 
mesma de inteira e total responsabilidade do candidato. 

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

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

 
2.1.3 - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.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 CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar o ocorrido. 
 

2.1.4 - Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em 
seguida, selecione o Concurso correspondente à inscrição desejada, após isso clique em imprimir comprovante 
de inscrição. 
 

2.1.5 - A CONSESP 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. 
 

2.1.6 - 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. 
 

2.1.7 - Os candidatos poderão inscrever-se para até dois cargos, desde que haja compatibilidade de horário de 
provas, conforme dispõe o presente Edital, devendo, para tanto, proceder duas inscrições. 
 

2.1.8 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado. 
 

2.1.9 - O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetuar sua inscrição por meio de serviços públicos, 
tais como o Programa ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza a todo cidadão, gratuitamente, postos públicos 
para o acesso à internet. Para utilizar os computadores, basta fazer um cadastro e apresentar o documento de 
identidade nos Postos do ACESSA SÃO PAULO. 
 

2.2 - Da Isenção da Taxa de Inscrição:  
 

2.2.1- Em conformidade com a Lei Municipal n° 2.966 de 03 d e outubro de 2007, ficarão isentas do pagamento da 
taxa de inscrição as pessoas doadoras de sangue à Rede Hospitalar do Município de São José do Rio Pardo. 
 

2.2.2- O benefício de que trata o item anterior, será estendido a todas as pessoas que comprovarem através de 
documentação expedida pela Rede Hospitalar do Município de São José do Rio Pardo ser doador de sangue. 
 

2.2.3- O candidato que preencher as condições estabelecidas na Lei Municipal n° 2966 de 03 de outubro de 2007 , 
deverá solicitar a isenção de pagamento de taxa de inscrição, obedecendo aos seguintes procedimentos: 
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a) acessar o  site www.consesp.com.br no período de 03 a 06 de maio de 2014. 
b) preencher total e corretamente a ficha de inscrição 
c) entregar na sede da Prefeitura, indicando no envelope: Concurso Público para Prefeitura 

Municipal de São José do Rio Pardo - isenção do valor  da taxa inscrição , a solicitação de 
isenção de pagamento de taxa de inscrição mediante requerimento de candidato, devidamente 
identificado, fundamentado e, contendo além do documento citado no item 2.2.2, o Boleto Bancário 
(não pago)  decorrente da inscrição no concurso. Não serão consideradas as cópias de documentos 
encaminhados por outro meio. 

 
2.2.4- O candidato deverá, no dia 09 de maio de 2014 comparecer na sede da Prefeitura Municipal de São José do 

Rio Pardo no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, para verificar o resultado da solicitação 
pleiteada.  
 

2.2.5- O candidato que tiver a solicitação indeferida deverá acessar novamente o site www.consesp.com.br, digitar 
seu CPF e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo e pagando o boleto bancário, com valor da taxa de 
inscrição plena, até o último dia de inscrição, conforme item 2.1 do presente Edital.  
 

2.2.6  O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor do 
pagamento da taxa de inscrição, deverá protocolar na sede da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, 
nos dias 12 e 13 de maio de 2014 , no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. 
 

2.2.7- A partir do dia 15 de maio de 2014, estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Pardo, no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00 o resultado do recurso contra o indeferimento da 
solicitação de isenção do valor de pagamento da taxa de inscrição. 
 

2.2.8- O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa plena, terá o 
pedido de inscrição invalidado.  
 

2.2.9- O candidato que tiver sua solicitação de isenção indeferida, caso queira participar do concurso, deverá 
inscrever-se normalmente e efetuar o pagamento integral da taxa de inscrição.  
 

2.3   - São condições para a inscrição:  
 

2.3.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 
 

2.3.2 - 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. 
 

2.3.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos 
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga. 
 

2.3.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 
 

2.3.5 - Para os candidatos aos cargos de Motorista I, Motorista II, Operador de Máquinas Lev es e Operador de 
Máquinas Pesadas , possuir habilitação na categoria “D” ou superior. Serão condicionadas até a data das 
provas práticas eventuais inscrições cujas categorias sejam inferiores às exigidas, ou o prazo de validade 
estiver vencido na data da inscrição. O Candidato deve estar ciente que somente será autorizado a se 
submeter à prova prática se portar a carteira de habilitação original na categoria exigida, com validade na 
data da realização das mesmas, pois de conformidade com o CTB - Código de Trânsito Brasileiro - nenhum 
condutor poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo documento de habilitação na via original e da 
classe correspondente ao veículo dirigido.  
 

2.4   - 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 cargo público e remunerado, 
exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais 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 os cargos em Concurso Público, cujas 

atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei Nº 7.853/89. 
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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 cargo, 
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso. 

 
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 cargo ou função. 
 

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 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.  
 

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 CONSESP, situada 
na Rua Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 17900-000 - Dracena - SP, postando até o último dia de inscrição: 

a) Requerimento  solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do 
município/concurso 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 concursados, 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 cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou 

credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou 
não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. 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 cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 

4.   DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 
4.1 - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos  para os cargos Auxiliar de Desenvolvimento 

Infantil, Educador Social I, Educador Social II, Profess or de Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) –  
Educação Artística, Professor de Ensino Fundamental (5 ª a 8ª séries) – Educação Física, Professor de 
Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) – História e Prof essor de Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) –  
Língua Portuguesa  e, exclusivamente, de provas para os demais cargos. 
 



  
 
 
 
 
 
 

7 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 
Estado de São Paulo 

Praça dos Três Poderes, nº 01 – Centro – CEP 13720-000 – PABX (19) 3682-7800 
  

4.2 - A duração da prova será de 3h (três h oras) , já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas. 
 

4.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, 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. 
 

4.3.1- Os candidatos aos cargos de Motorista I, Motorista II, Operador de Máquinas Lev es e Operador de 
Máquinas Pesadas , deverão portar e apresentar, por ocasião da prova prática, sua Carteira de Habilitação, sem 
restrições na categoria exigida pelo Edital e dentro do prazo de validade. 
 

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 cargo ou função, respeitando-se o conteúdo 
programático descrito no presente Edital.  
 

4.6 -   Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do concurso: 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 guardados em sacos 
plásticos fornecidos pela CONSESP, lacrados e colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se. 
Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos 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. 
 

4.6.2- Recomenda- se aos candidatos não le varem para o local de provas aparelhos celular , contudo, se levarem, 
estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas e acondicionados em invólucro 
fornecidos pela Consesp. O candidato que for surpreendido portando celular fora da embalagem lacrada 
fornecida pela Consesp, mesmo que desligado, (off-line)  ou dentro dela, porém ligado, (on-line)  serão excluídos 
do Concurso Público e convidados a entregarem sua respectiva prova, podendo inclusive responderem 
criminalmente por tentativa de fraude em concursos. 
 

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. 
 

4.8 -   O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto para o 
início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões e 
respectiva folha de respostas. 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 - Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o verso das folhas 
de respostas e, na sala da coordenação, assinar o lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o 
fiscal e coordenador, sendo liberados quando todos as tiverem concluído. 

 

5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 
NÍVEL ALFABETIZADO 
COLETOR DE LIXO 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  
25 25 10 

 
CALCETEIRO 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  
25 25 10 SIM 
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JARDINEIRO 
PINTOR DE OBRAS 
Conhecimentos Específ icos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

15 15 15 15 
 
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (1ª a 4ª SÉRIES) 
AJUDANTE GERAL 
ZELADOR 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  
25 25 10 

 
CARPINTEIRO 
ELETRICISTA 
PEDREIRO 
PEDREIRO DE ACABAMENTO 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  
25 25 10 SIM 

 
MOTORISTA I 
MOTORISTA II 
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  

10 20 20 10 SIM 
 
MESTRE DE OBRAS  
SERVENTE DE PEDREIRO 
TELEFONISTA 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 20 20 10 
 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
AGENTE SOCIAL DA SAIS 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Conhecimentos Es pecíficos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  
15 15 15 15 

 
ESCRITURÁRIO 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  

15 15 15 15 Digitação 
 
NÍVEL MÉDIO COM HABILITAÇÃO NO MAGISTÉRIO OU LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA OU NORMAL SUPERIOR 
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  
15 15 15 15 

 
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
ARQUITETO 
DENTISTA 
EDUCADOR SOCIAL I 
EDUCADOR SOCIAL II 
ENFERMEIRO 
FARMACÊUTICO 
NUTRICIONISTA 
PROJETISTA 
PSICÓLOGO – PROMOÇÃO SOCIAL 
PSICÓLOGO – SAÚDE 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Conhecimentos Básicos 
de Informática 

20 15 10 15 
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PROGRAMADOR 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Conhecimentos Gerais  
30 15 15 

 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Conhecimentos Gerais Saúde Pública  
30 10 20 

 
MÉDICO AUDITOR 
MÉDICO DO TRABALHO 
MÉDICO PEDIATRA 
MÉDICO AUTORIZADOR 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
MÉDICO PSIQUIATRA 

Conhecimentos Específicos  
Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Saúde Pública 

Área de Atuação  Clínica Geral  
20 10 10 20 

 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (5ª A 8ª SÉRIES) – EDUCAÇÃO ARTÍ STICA 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (5ª A 8ª SÉRIES) – EDUCAÇÃO FÍSIC A 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (5ª A 8ª SÉRIES) – HISTÓRIA 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (5ª A 8ª SÉRIES) – LÍNGUA PORTUG UESA 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa Conhecimentos Básicos 
de Informática Conhecimentos Educacionais 

20 15 10 15 
 
5.1   - A classificação final obedecerá a ordem decrescente de notas ou média. 

 
5.2  - Serão convocados para as provas práticas para os quais prevê o Edital, candidatos aprovados e classificados 

na proporção citada a seguir, aplicando-se em caso de igualdade de notas, os critérios de desempate previstos 
no presente Edital. 

 
Cargos  Quantidade de candidatos que serão convocados para pro va prática  

CALCETEIRO Os 20 (vinte) primeiros candidatos classificados 
CARPINTEIRO Os 20 (vinte) primeiros candidatos classificados 
ELETRICISTA Os 20 (vinte) primeiros candidatos classificados 
ESCRITURÁRIO Os 60 (trinta) primeiros candidatos classificados 
MOTORISTA I Os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados 
MOTORISTA II Os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados 
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES  Os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS  Os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados 
PEDREIRO Os 40 (quarenta) primeiros candidatos classificados 
PEDREIRO DE ACABAMENTO  Os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados 
 

6.  DAS MATÉRIAS 

 
6.1   - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo II do 

presente Edital. 
 

7.   DOS TÍTULOS 

 
7.1   - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos  para os cargos: Educador Social I, Educador 

Social II, Professor de Ensino Fundamental (5ª a 8ª sé ries) – Educação Artística, Professor de Ensino 
Fundamental (5ª a 8ª séries) – Educação Física, Profe ssor de Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) – 
História e Professor de Ensino Fundamental (5ª a 8ª s éries) – Língua Portuguesa  e, exclusivamente, de 
provas para os demais cargos. 
 
Serão considerados os seguintes Títulos: 
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ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

Doutorado 20 (vinte) pontos - máximo um título 
Mestrado 15 (quinze) pontos - máximo um título 
Pós-Graduação latu sensu 10 (dez) pontos - máximo um título 

 
 
7.1.1- O candidato que se inscrever para mais de um cargo deverá entregar os títulos em envelopes separados, não 

sendo considerados, em hipótese alguma, os títulos apresentados para cargo diferente daquele descrito no 
envelope. 
 

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 e entrega do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

7.3   - A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “20 (vinte) 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 “c lassificação”  e não de “aprovação”.  
 

7.6   - Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o enc erramento 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, cargo e número de i nscrição do candidato,  conforme o 
modelo abaixo, que após conferência, será fechado, emitindo-se comprovante de recebimento.  
 

 
 

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 - Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 365 dias corridos, contado da data da 
divulgação oficial do resultado final do Concurso. 
 

7.11 - 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 serão realizadas no dia 15 de junho de 2014, nos horários descritos 

abaixo, em locais a serem divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da 
Prefeitura, por meio de jornal com circulação no município e do site www.consesp.com.br, com antecedência 
mínima de 3 (três) dias. As provas práticas  serão realizadas em data, locais e horários a serem divulgados por 
meio do Edital que publicará o resultado das provas objetivas (escritas).   
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9h00  14h30 

Arquiteto  Agente Social da SAIS 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil  Ajudante Geral 
Calceteiro  Educador Social II 
Carpinteiro  Jardineiro 
Coletor de Lixo  Médico Clínico Geral 
Dentista  Mestre de Obras 
Educador Social I  Motorista II 
Eletricista  Operador de Máquinas Pesadas 
Enfermeiro  Pedreiro de Acabamento 
Escriturário  Pintor de Obras 

Farmacêutico  Professor de Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) – 
Educação Artística 

Médico Auditor  Professor de Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) – 
Educação Física 

Médico Autorizador  Professor de Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) – 
História 

Médico Cardiologista  Professor de Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) – 
Língua Portuguesa 

Médico do Trabalho  Projetista 
Médico Ginecologista e Obstetra  Psicólogo – Saúde 
Médico Neurologista  Servente de Pedreiro 
Médico Ortopedista  Técnico em Segurança do Trabalho 
Médico Pediatra   
Médico Psiquiatra   
Motorista I   
Nutricionista   
Operador de Máquinas Leves   
Pedreiro   
Programador   
Psicólogo – Promoção Social   
Telefonista   
Zelador   

 
8.1.1-  Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CONSESP e a 

Prefeitura 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.consesp.com.br  
 

8.2   - Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o cartão de 
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo. 
 

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 CONSESP 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   - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os candidatos 
deverão comparecer 1 (uma) hora 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.  
 

8.6  - 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, 
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 
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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 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e 

classificatório. 
 

10.2 - A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 
 

 
xNAP

TQP
100

NPO =         

 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, 50 (cinquenta) pontos. 
 

10.4 - O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 
Concurso Público. 

 

11. FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 

 
11.1 - A prova prática de digitação será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e 

classificatório. 
 

11.2 - A prova consistirá de cópia de texto impresso e será aplicada por turmas de candidatos, chamados a cada 20 
minutos, em editor de textos disponibilizado (Microsoft Word 2003 ou superior, BrOffice e/ou Libre Office) e 
teclado com configurações ABNT 2. 
 

11.3 - A prova será avaliada quanto à produção (número de caracteres digitados) e erros (número e tipo de erros 
cometidos na transcrição). 
 

11.4 - Em princípio será atribuída a nota 100 (cem) à transcrição completa e sem erros do texto modelo com 900 
caracteres (com espaços), no prazo máximo de em 6 (seis) minutos. 
 

11.5 - A nota do candidato será calculada levando-se em conta o número de caracteres digitados no tempo estipulado, 
subtraindo-se os erros cometidos, aplicando-se a regra de três cuja formula é a seguinte: 
 

Candidato do Nota

 100 

 Erros - Caracteres

 Caracteres 900
NOTA ==  

 
11.6 - Os erros serão observados, comparando-se a transcrição feita pelo candidato com o texto original, 

considerando-se erro cada uma das seguintes ocorrências: 
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Erro ortográfico: 
a) palavra, sinal, acento e letra saltada, trocada, invertida, omitida, duplicada; 
b) espaço desnecessário e falta de espaço; 
c) falta ou uso indevido de maiúsculas; 
d) falta ou uso indevido de parágrafos; 
e) falta ou uso indevido de negrito, itálico ou sublinhado; 

• DESCONTO = 1 (UM) ERRO 

f) espaçamento desigual entre as linhas, espaçamento simples ou muito largo; 
g) tabulação desigual, falta de tabulação e colocação de tabulação onde não existe; 
h) tamanho da fonte (tamanho da letra) diferente da solicitada; 
i) fonte diferente da solicitada; 
j) alinhamento em desacordo; 

• DESCONTO = 5 (CINCO) ERROS 

k) o conjunto de palavras saltadas ou repetidas (cuja soma esteja entre 31 e 60 caracteres); 
• DESCONTO = 10 (DEZ) ERROS 

 
11.7 - O candidato será responsável por qualquer falha decorrente de tecla acionada indevidamente, a qual venha 

prejudicá-lo durante a realização da prova prática, devendo o candidato ter conhecimento básico de informática 
que lhe permita solucionar o problema, caso isto ocorra. 
 

11.8 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50,0 (cinquenta) pontos na prova 
prática. 
 

11.9 - O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será desclassificado do 
Concurso Público. 

 

12.  DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
12.1 - A aplicação e a avaliação da prova prática busca aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do 

candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. Ela constituir-se-á na execução de tarefas, 
previamente elaboradas pelo Examinador, a serem realizadas individualmente pelo candidato com a avaliação 
por meio de planilhas, tomando-se por base as atribuições dos cargos. 
 

12.2 - A prova prática  será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 
"Capacidade Técnica" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale de “0” 
(zero) a “50” (cinquenta) pontos.  
 

12.3 - A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e 
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 
 

12.4 - 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. 
 

12.5 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova prática.  
 

12.6 - O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será desclassificado do 
Concurso Público. 

 

13.  DO RESULTADO FINAL 

 
13.1 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva , o resultado final será a nota 

obtida com o número de pontos auferidos na prova, acrescido da soma dos títulos, se houver. 
 

13.2 - Para os candidatos cujos cargos 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, acrescido da soma dos títulos, se houver, cuja 
fórmula é a seguinte: 

2
NPPNPO

NF
+=  

 ONDE: 
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 NF = Nota Final  
 

 NPO  =  Nota na Prova Objetiva  
 

 NPP  =  Nota na Prova Prática  
 

14.  DOS RECURSOS 
 
14.1 - Para recorrer o candidato deverá: 

- acessar o site www.consesp.com.br   
- em seguida clicar em CONCURSOS, RECURSOS, SOLICITAR e preencher os campos solicitados. 

 
14.1.1- Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação oficial, 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. 

 
14.1.2- Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal ou via fax.  

 
14.2- Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo gabarito, 

com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. Caberá à 
CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. decidir sobre a anulação de 
questões julgadas irregulares.  
 

14.2.1- 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. 
 

14.3 - 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. 
 

14.4 - 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. 

 

15.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
15.1  - 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. 
 

15.2  - 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. 
 

15.3  - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
 

15.4  - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de vigência da transição, serão aceitas como 
corretas as duas normas ortográficas.  
 

15.5  - O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no site 
www.consesp.com.br, entre as 13h e as 18h da segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova e 
permanecerão no site pelo prazo de 2 (dois) dias. 
 

15.6  - A folha de respostas do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado final no site 
www.consesp.com.br 
 

15.7  - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de 
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco 
anos. 
 

15.8  - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após o 
resultado final. 
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15.9  - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos resultados, 
podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 
 

15.10- A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, 
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar do número de vagas disponibilizadas no presente 
edital, os aprovados e classificados além desse número poderão ser convocados para vagas pré-existentes na 
data deste edital, as que vagarem e as que eventualmente forem criadas dentro do prazo de validade do presente 
concurso. 
 

15.11- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por 
médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal e apresentação de documentos legais que lhe 
forem exigidos. 
 

15.12- 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. 
 

15.13- Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CONSESP – 
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas 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. 
 

15.15- Não obstante as penalidades cabíveis, a CONSESP poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do 
candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades na prova. 
 

15.15- 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 por meio de Comissão 
Fiscalizadora especialmente constituída pela Portaria nº 12.100, de 15 de Abril de 2014 e CONSESP – 
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. 
 

15.16- A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de cargos 
constantes do presente Edital, a critério da Administração. 
 

15.17- A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 
 

15.18- Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.  
 

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

São José do Rio Pardo – SP, 30 de abril de 2014. 
 
 

João Batista Santurbano 
Prefeito 

 
ANEXO I 

ATRIBUIÇÕES 
 

AGENTE SOCIAL DA SAIS Apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência, em especial no 
que se refere às funções administrativas. Participa de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de 
avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência. Participação de atividades de capacitação ou formação 
continuada. Recepção e oferta de informações as famílias usuárias do serviço. Mediação dos processos grupais dos 
serviços sócio-educativos geracional, sob orientação do técnico de referência. Executa outras tarefas correlatas que lhe 
forem atribuídas pelo superior imediato. 

 
AJUDANTE GERAL Executar tarefas diversas, sob supervisão, nas áreas de mecânica, elétrica, funilaria, pintura, 
lavagem, lubrificação, abastecimento e troca de pneus de veículos e máquinas da frota municipal, bem como em 
alvenaria, carpintaria, pintura, rede elétrica; serralheria, vidraçaria, pavimentação, calçamento, sinalização, aterros 
sanitários, cemitério, velório, parques, praças, ruas, jardins e outros logradouros públicos, além de outras atividades 
correlatas que lhe forem determinadas. 
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ARQUITETO Responsável por tarefas de coordenação e estudos de processos arquitetônicos e análise de projetos 
para aprovação. Desenvolvimento de Projetos: de edificações, equipamentos e planejamento urbano; elabora, executa 
e dirige projetos arquitetônicos, viários, edificações, paisagismo, construções esportivas e outras obras, estudando 
características e preparando programas e métodos de trabalho, especificando os recursos necessários para permitir a 
sua construção e montagem, dos mesmos; elabora e aprova plano urbanístico; elabora e implanta projetos de habitação 
popular; elabora a relação de projetos aprovados para ser encaminhado ao CREA; planeja as plantas e especificações 
do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e estéticos, para integrá-los dentro do espaço físico; prepara 
as previsões detalhadas das necessidades da construção, determinando e calculando materiais, mão de obra e 
respectivos custos, tempo de duração e outros elementos, para estabelecer recursos necessários à realização dos 
projetos; presta atendimento ao público quanto à documentação e procedimentos necessários para construções; 
executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

 
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL Participa do planejamento, elaboração e execução das atividades de 
educação infantil, em articulação com o pedagogo, acompanhando e avaliando o processo de desenvolvimento 
psicomotor; recepciona as crianças no horário de entrada e saída, preparando e organizando o material didático, de 
recreação e orientando-as na formação de hábitos de higiene e boas maneiras, garantindo a adaptação e bem estar; 
verifica o estado de saúde e higiene, confere o material individual de cada uma; efetua o controle de frequência das 
crianças; ajuda a servir a alimentação; orienta sobre o comportamento adequado à mesa, o uso adequado de talheres e 
higiene pessoal; cuida da higiene das crianças dando banho, orientando-os a se vestir, calçar, pentear e guardar seus 
pertences; auxilia e orienta as crianças na escovação dos dentes; dá medicamentos conforme orientação médica e 
executa pequenos curativos; acompanha e dirige passeios, banhos de sol, brincadeiras no parque; controla os horários 
de repouso das crianças; participa do planejamento, da execução e do desenvolvimento de atividades; planeja e 
promove atividades recreativas e lúdicas utilizando jogos e brincadeiras em grupo com o objetivo de estimular o 
desenvolvimento bio-psico-social da criança; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 
imediato. 

 
CALCETEIRO Executa e controla, sob supervisão, os serviços de pavimentação de solos, estradas, ruas e obras 
similares, nivelando com areia ou terra e recobrindo com paralelepípedos ou outros tipos e formas de pedras, ou blocos 
de concreto, para dar-lhes melhor aspecto e facilita o tráfego de veículos e a segurança dos pedestres; determina o 
alinhamento da obra, marcando, preparando o solo, assentando as peças e dando o acabamento adequado, utiliza-se 
de materiais e equipamentos necessários; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 
imediato. 
 
CARPINTEIRO Efetua trabalhos gerais de carpintaria ou em canteiro de obras, utilizando ferramentas manuais e 
mecânicas, para confeccionar conjuntos ou peças de edificações e obras similares ou efetua a manutenção das 
mesmas; examina as características do trabalho, interpretando plantas, esboços, modelo ou especificações, que 
estabeleça a sequência das operações a serem executadas: seleciona a madeira e demais elementos necessários, 
escolhendo o material mais adequado; efetua a traçagem da madeira, assinalando os contornos da peça segundo o 
desenho ou modelo, para possibilitar o corte; confecciona as partes da peça, serra, aplaina, alisa, fura e executa outras 
operações com ferramentas manuais ou mecânicas, para obter os componentes necessários à montagem de obra; 
monta as partes, encaixando e fixando com cola, parafusos ou pregos, para formar o conjunto projetado; instala 
esquadrias e outras peças de madeira, como janelas, andaimes, portas, escadas e similares, encaixando e fixando nos 
locais apropriados e previamente preparados para possibilitar a ventilação e iluminação naturais das edificações; repara 
elementos de madeira, substituindo, total ou parcialmente, peças desgastadas ou deterioradas ou fixando partes soltas 
para recompor sua estrutura; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

 
COLETOR DE LIXO Coleta detritos residenciais, industriais, animais mortos e outros, em locais determinados, 
despejando-os em veículo apropriado; descarrega os detritos coletados no aterro sanitário ou outro local determinado; 
limpa e desobstrui bocas de lobo, bueiros, galerias, córregos e próprios municipais; varre ruas e logradouros públicos, 
lava, limpa, desinfeta vias próprias municipais e locais de feiras; efetua limpeza de ruas, parques, jardins e outros 
logradouros públicos, varrendo-os e coletando os detritos ali acumulados, para manter os referidos locais em condições 
de higiene e trânsito; varre o local, utilizando diversos tipos de vassouras reunindo ou amontoando a poeira, fragmentos 
e detritos, empregando ancinho ou outros instrumentos para recolhê-los; recolhe montes de lixo, despejando-os em 
latões, cestão e outros depósitos apropriados para facilitar a coleta e transporte, conduzindo o lixo até o local de 
despejo; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
DENTISTA Examina os dentes e cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, verificando a presença de cáries 
e outras afecções, identifica as afecções quanto á extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, 
exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento; aplica anestesias para dar conforto ao 
cliente; extrai raízes e dentes utilizando aparelhos especiais; restaura cáries dentárias; faz limpeza profilática dos dentes 
e gengivas: substitui ou restaura partes da coroa dentária colocando incrustações ou coroas protéticas, faz perícia 
odonto-administrativa; examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados para admissão; realiza 
tratamentos especiais servindo-se da prótese e de outros meios para recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos; 
prescreve ou administra medicamentos, determinando via oral ou parenteral para prevenir hemorragia pós cirúrgica ou 
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avulsão, encaminha casos ao especialista apropriado; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo 
superior imediato. 
 
EDUCADOR SOCIAL I Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamento as famílias usuárias do 
CRAS; mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; realização de atendimento 
individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS; desenvolvimento de atividades coletivas e 
comunitárias no território; acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; alimentação de 
sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; articulação de 
ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; executa outras tarefas correlatas que lhe 
forem atribuídas pelo superior imediato. 

 
EDUCADOR SOCIAL II Oferece apoio aos demais profissionais no que se refere às funções administrativas da 
unidade; recebe e fornece informações aos usuários; realiza agendamentos e contatos telefônicos; realiza tarefas 
administrativas na unidade; realiza abordagem na rua e/ou busca ativa às famílias e indivíduos em situação de rua 
desempenhando funções em horários diversos, inclusive aos sábados, domingos e feriados e no período noturno, 
alternando assim sua jornada de trabalho sempre que necessário no território; participa de reuniões de equipe para o 
planejamento de atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados; participa de atividades de 
capacitação e formação continuada da equipe; e/ou exerce a função de orientador de medida ao adolescente em 
cumprimento de medida socioeducativa (LA/PSC); acompanha os adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade; realiza intervenção socioeducativa na 
ênfase na vida social do adolescente (família, escola, trabalho, profissionalização e comunidade), possibilitando assim o 
estabelecimento de relações positivas que é à base de sua sustentação do processo de inclusão social a qual se 
objetiva; recebe e oferece informação às famílias atendidas pelo CREAS; executa outras tarefas correlatas que lhe 
forem atribuídas pelo superior imediato. 

 
ELETRICISTA Monta e prepara instalações de baixa e alta tensão nas diversas repartições públicas, utilizando 
ferramentas manuais comuns e especiais para possibilitar o funcionamento das mesmas; estuda o trabalho a ser 
realizado, consultando plantas, esquemas, especificações e outras informações; coloca e fixa os quadros de 
distribuição, caixas de fusíveis, tomadas e interruptores; liga os fios à fonte fornecedora de energia; testa a instalação; 
faz funcionar em situações reais repetidas vezes, para comprovar a exatidão do trabalho executado: realiza manutenção 
e instalação de ornamentação de ruas, festas, desfiles e outras solenidades programadas pela organização, montando 
as luminárias e aparelhos de som, para obter os efeitos desejados; promove a instalação, reparo ou substituição de 
tomadas, fios, lâmpadas, painéis e interruptores; testa circuitos da instalação; utiliza aparelhos de comparação e 
verificação, elétricos ou eletrônicos, que detecte partes ou peças defeituosas; substitui ou repara fios ou unidades 
danificadas; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
ENFERMEIRO Executa a supervisão e coordenação da equipe de auxiliares de enfermagem, avaliando os serviços 
prestados; desenvolve treinamentos e reciclagem; efetua consultas de enfermagem, como: avaliação das condições 
físicas e psíquicas do paciente, elaborando diagnóstico e tratamento dos casos evidenciados, verificando as dúvidas 
com o médico; desenvolve o programa de saúde da mulher, orientação sobre planejamento familiar, orientação das 
gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré-natal; efetua trabalho com crianças, para prevenção da 
desnutrição, desenvolvendo programas de suplementação alimentar; executa programas de prevenção de doenças em 
adultos, identificação e controle de doenças, como a diabete e a hipertensão; desenvolve programas com adolescentes, 
tais como: trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas; efetua o controle de boletins de 
produtividade e quanto ao número de exames e consultas, avaliando a quantidade e qualidade de trabalho; avalia a 
qualidade técnica do serviço de enfermagem, orientando e supervisionando os trabalhos; participa de reuniões de 
caráter administrativo e de reuniões de caráter técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços 
prestados; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
ESCRITURÁRIO Executa serviços gerais administrativos, exercendo trabalhos de datilografia, digitação e cálculos, 
efetuando controle de arquivos e fichários e outras tarefas que dependam de capacidade de interpretar e aplicar leis, 
normas e regulamentos gerais e municipais; elabora índices, separando e classificando expedientes e documentos, 
controlando requisições e recebimento de materiais, atendendo a chamadas telefônicas e ao público em geral, 
fornecendo informações relativas à sua unidade de trabalho; elabora relatórios, pesquisas, estatísticas e levantamentos; 
utiliza computador ao nível de usuário; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
FARMACÊUTICO Manipula, pesa e mistura produtos químicos, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, 
subministra produtos médicos e cirúrgicos, Seguindo o receituário médico, para recuperar ou melhorar o estado de 
saúde de pacientes; controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando em mapas, guias e livros, atendendo as 
disposições legais; analisa produtos farmacêuticos valendo -se de métodos químicos; procede e efetua analise 
bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e 
homogeneidade; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
JARDINEIRO Cultiva, sob orientação, espécies vegetais, tais como: grama, flores e outras plantas ornamentais, prepara 
a terra, irriga, aduba, faz canteiros, planta sementes e mudas e dispensa tratos culturais e fitossanitàrios à plantação; 
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efetua podas em árvores para conservar e embelezar ruas, parques e jardins públicos; executa outras tarefas correlatas 
que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO AUDITOR Realiza trabalho de auditoria apurando eventuais irregularidades no contexto normativo do S.U.S 
Central; falhas e/ou emissão de informações em documentos e relatórios de gestão; investiga e analisa o 
processamento das operações finalizando os procedimentos administrativos dotados no sistema e avaliação e controle; 
emite pareceres parciais e/ou conclusivos sobre documentos auditados. 
 
MÉDICO AUTORIZADOR Regulação e autorização de Internação Hospitalar AIH: 
a) Descrição Sintética: Autorizar ou não e regular a internação hospitalar, analisando os prontuários médicos e 
sinalizando o procedimento conforme Avaliação de Risco; 
b) Descrição Analítica: Permitir a emissão de AIH que irá garantir o acesso ao estabelecimento hospitalar, bem como o 
pagamento dos serviços de saúde prestados aos usuários do SUS, durante a internação hospitalar; examinar laudos 
médicos emitidos por profissionais, verificando a necessidade de baixa ou alta hospitalar, bem como os procedimentos 
executados nos pacientes, podendo para tanto solicitar vistas a documentos relativos (prontuários médicos, resultados 
de exame, etc.); é de responsabilidade do médico Regulador (autorizador) verificar o preenchimento de todos os seus 
campos, com letra legível, cartão SUS do cliente, código do procedimento e CID; realizar visitas a instituições 
hospitalares para verificar “in loco” quando julgar necessário, as condições de tratamento dos pacientes; autorizar ou 
não a emissão de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) de acordo com sua análise técnica, respeitando o principio 
da Equidade, bem como os documentos examinados; emitir relatórios das revisões técnicas que realizar, assinando-os. 
O médico Regulador/autorizador fará a Avaliação de Risco para organizar as listas de espera, serão observados os 
seguintes critérios e prazos: 
•        ROTINA – são aqueles encaminhamentos que não possuem nenhuma referência quanto à gravidade e/ou 
prioridade de agendamento. Nesse caso poderá seguir rigorosamente a ordem cronológica de entrada na lista de 
espera da Unidade de Saúde; 
•        PRIORIDADE ELETIVA – são aqueles casos cuja demora no agendamento, a critério médico, possa alterar 
substancialmente a conduta a ser seguida ou implique em quebra de acesso a outros procedimentos como a realização 
de cirurgias. Neste caso a PRIORIDADE no atendimento, bem como sua justificativa deverá ser registrada pelo médico 
assistente do paciente, sendo obrigatório o preenchimento da justificativa. Os agendamentos neste caso deverão ser 
marcados num prazo não superior a 30 dias; 
•        URGENTE – são aqueles casos que não podem, em nenhuma hipótese, aguardar espera através da lista de 
espera, sob pena de graves consequências clínicas e/ou físicas ao paciente. Neste caso as justificativas deverão ser 
registradas exclusivamente pelo médico assistente do paciente, onde deverá estar descrita a justificativa clínica e a 
hipótese diagnóstica. O médico regulador/autorizador deve estabelecer e fazer cumprir protocolos de atendimento de 
Média e Alta complexidade através de análise e acompanhamento quanto ao fluxo de exames, medicamentos, central 
de regulação e faturamento, respeitando as datas do Ministério da Saúde, conforme portarias publicadas pelo Ministério 
da Saúde através do Diário Oficial. 
 Autorização de Serviços Ambulatoriais – BPA Individualizado e APAC 
a) Descrição Sintética – Autorizar ou não os Laudos de Solicitação de Procedimento Ambulatorial. 
b) Descrição Analítica – Permitir a emissão do BPAI ou APAC, verificando a necessidade ou não do procedimento, 
conforme os protocolos estabelecidos. Bem como podendo solicitar vistas a documentos (prontuários médicos). Os 
Solicitantes devem ser profissionais de nível superior (médico), da área de saúde, devidamente treinados e com 
conhecimento das normas específicas dos procedimentos a serem autorizados. Não é permitido que o profissional que 
solicita a APAC seja o autorizador dessa APAC. É de responsabilidade de o médico autorizador verificar o 
preenchimento de todos os seus campos, com letra legível, cartão SUS do cliente, código do procedimento e CID. 
Nota - Os serviços deverão ser prestados em jornada mensal de 60 horas, distribuídas conforme necessidade da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA Efetua diagnósticos de afecções cardíacas, realizando ananmese, auscultação, 
radioscopia e por outros processos; supervisiona a realização de eletrocardiograma ou executa-o manipulando o 
eletrocardiógrafo e monitores, realiza exames especiais, tais como, o de angiocardiografia, punções e outros exames 
cardiodinâmicos, utilizando aparelhos e instrumentos especializados; prepara clinicamente o paciente para cirurgia, 
acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a adequadamente, controla as unções cardíacas durante o ato 
cirúrgico, mantendo o controle pela auscultação, eletrocardiógrafo, monitoragem e outros exames, garantido o 
andamento satisfatório das mesmas; realiza cirurgias do coração e outros órgãos toráxicos, utilizando-se do aparelho 
coração-pulmão artificial pelo sistema extra-corpóreo, a fim de implantar marcapasso, trocar válvulas, fazer anastomose, 
ponte-safena, transpor artérias mamárias para correção de determinadas arritmias, insuficiências e outras moléstias; 
realiza controle periódico de doenças hipertensivas, de chagas, toxoplasmose, sífilis e cardiopatias inquêmicas, 
praticando exames clínicos, eletrocardiogramas e exames laboratoriais para prevenir a instalação de insuficiências 
cardíacas, pericardites; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar 
diagnóstico ou, sendo necessário, requisita exames complementares e encaminha o paciente ao especialista quando 
necessário, registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio as queixas, o exame físico e os 
complementares; analisa e interpreta resultados de exames de Raios-X, Bioquímicos, hematológicos e outros, 
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comparando-os com padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; prescreve medicamentos, indicando 
dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, participa de programas de 
saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com a 
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção ás doenças infecciosas, visando preservar a saúde no 
município; participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informado sobre as 
necessidades na unidade de saúde para promover a saúde e o bem estar da comunidade; zela pela conservação de 
boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos 
pacientes um melhor atendimento; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO DO TRABALHO Compreende as tarefas destinadas a exames médicos pré-admissionais e de rotina, emissão 
de diagnósticos, prescrição de medicamentos e outras formas de tratamento para avaliar, prevenir, preservar ou 
recuperar a saúde do servidor, assim como elabora laudos periciais sobre acidentes de trabalho, doenças profissionais 
e condições de insalubridade, objetivando a garantia dos padrões de higiene e segurança do trabalho; examina o 
servidor, auscultando-o, executando palpações por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para 
verificar a presença de anomalias e distúrbios, a função de avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o 
diagnóstico; executa exames periódicos de todos os servidores ou, em especial, daqueles expostos a maior risco de 
acidentes de trabalho ou de doenças profissionais, fazendo o exame clínico e/ou interpretando os resultados de exames 
complementares para controlar suas condições de saúde e assegurar a continuidade operacional do órgão público; faz 
tratamento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas da saúde, orientando e/ou executando 
a terapêutica adequada para prevenir consequências mais graves ao servidor público; realiza auditoria em atestados de 
afastamentos por motivo de saúde, de saúde, principalmente quanto ao diagnóstico constante dos atestados; executa 
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA Examina o paciente, faz a anamnese, exame clínico e obstétrico; requisita 
teste de laboratório, para diagnosticar a gravidez; requisita exames de sangue, fezes e urina, analisa resultados para 
prevenir e/ou tratar enfermidades que ponham em risco a vida da gestante, controla a evolução da gravidez realizando 
exames periódicos, acompanha a evolução do trabalho do parto, verifica á dilatação do colo do útero e condições do 
canal de parto; indica o tipo de parto, atentando para as condições do pré-natal ou do penado de lesto; assiste a 
parturiente no parto normal, cirúrgico ou cesariano, fazendo-se necessário, episiotomia, aplicando fórceps ou cesárea 
para preservar a vida da mãe e do filho, controla o puerpério imeditado e mediato, verifica com a enfermeira a 
eliminação de lóquios, a amamentação para prevenir ou tratar infecções ou qualquer intercorrência; realiza o exame 
pós-natal, fazendo o exame clínico e ginecológico, avaliando a recuperação do organismo materno, pode também 
prestar os primeiros cuidados ao recém-nascido, participar de programas ou projetos de saúde pública ligado a saúde 
materna; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA Diagnostica doenças e lesões do sistema nervoso, realizando exames clínicos e 
subsidiários, para estabelecer o plano terapêutico; indica e/ou executa cirurgia neurológica, empregando aparelhos e 
instrumentos especiais, para preservar ou restituir a função neurológica; interpretar resultados de exames de liquor e de 
neurofisiologia clínica, comparando-os com os dados normais para complementar diagnóstico; realiza exames 
radiográficos, injetando substâncias radiopacas em veias, artérias e outros órgãos para localizar o processo patológico; 
faz exame eletromiográfico, empregando aparelhagem especial para diagnosticar as afecções do sistema nervoso 
periférico; planeja e desenvolve programas educativos com relação ao epilético, orientando o paciente e a sociedade 
para reduzir a incidência ou os eleitos da moléstia e promover a integração do paciente ao seu meio; planeja e 
desenvolve programas de prevenção de infestações, especialmente cecticerose, moléstia de Chagas, icticereose, 
meningite e outras, realizando campanhas de orientação para diminuir a incidência destas moléstias ou minorar seus 
eleitos; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA Compreende as tarefas destinadas a exames médicos, emissão de diagnósticos, prescrição 
de medicamentos e outras formas de tratamento das afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e 
anexos, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente; avalia 
as condições fisico-funcionais do paciente, fazendo inspeção, palpação, observação da marcha ou capacidade 
funcional, ou pela análise de radiografias, para estabelecer o programa de tratamento; orienta ou executa a colocação 
de aparelhos gessados, goteiras ou enfaixamento, utilizando ataduras de algodão, gesso e crepe, para promover a 
imobilização adequada de membros ou regiões do corpo afetadas; orienta ou executa a colocação de trações 
transesqueléticas ou outras, empregando fios metálicos, esparadrapos ou ataduras, para promover a redução óssea ou 
correção ósteo-articular; realiza cirurgias em ossos e anexos, empregando técnicas indicadas para cada osso, para 
colocar pinos, placas, parafusos, hastes e outros, com vistas ao restabelecimento da continuidade óssea; indica ou 
encaminha pacientes para fisioterapia ou reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os, para possibilitar sua máxima 
recuperação; participa de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres em sua especialidade, encaminhando ou 
tratando pacientes, para prevenir deformidades ou seu agravamento; executa tratamento clínico, prescrevendo 
medicamentos, fisioterapia e alimentação específica, para promover a recuperação do paciente; executa outras tarefas 
correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO PEDIATRA Examina a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio 
e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do recém-
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nascido, avalia-lhe as condições de saúde e estabelece diagnóstico - avalia o estágio de crescimento e 
desenvolvimento da criança comparando-a com padrões normais, para orientar a alimentação, indica exercícios, 
vacinação e outros cuidados, estabelece o plano médico-terapêutico-profilático, prescreve medicação, dietas especiais 
para solucionar carências alimentares, anorexia, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, 
difteria, coqueluche e outras doenças, trata lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando cirurgias, 
prescrevendo pré-operatório, e acompanhando o pós operatório; participa do planejamento, execução e avaliação de 
planos, programas e projetos de saúde pública, enfocando aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, 
proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças; executa outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA Trata das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou de grupo, 
para recuperar ou reabilitar o paciente; examina o paciente, anotando em meios específicos a observação, o 
desenvolvimento da empatia e outros, para situar a sua problemática conflitiva; desenvolve a catarse do paciente, 
estabelecendo a intercomunicação e transferência, para elaborar o diagnóstico; encaminha o paciente a sessões de 
psicoterapia individual ou de grupos, baseando-se nas necessidades e nas indicações para o caso, para auxiliá-lo a 
ajustar-se ao meio; procede ao planejamento, orientação e/ou execução de programas de higiene mental, formando 
grupos de adolescentes, de pais, alcoólatras e outros, para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional, 
preparação para o matrimônio, psicoterapia de grupo e outras atividades de apoio; aconselha familiares dos pacientes, 
entrevistando-os e orientando-os, para possibilitar a formação de atitudes adequadas ao trato com os pacientes; 
prescreve e/ou aplica tratamentos biológicos específicos, empregando medicamentos ou aparelhos especiais, para 
promover estímulos cerebrais ou diminuir excitações; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo 
superior imediato. 
 
MESTRE DE OBRAS Coordena a execução de serviços de obras, implanta a obra, organiza e comanda a equipe de 
profissionais, interpreta os projetos e orienta tecnicamente os profissionais conforme os projetos. Implanta o canteiro de 
obras e toma as providências necessárias para a sua segurança e dos profissionais; executa outras tarefas correlatas 
que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
MOTORISTA I Dirige veículos automotores de transporte de passageiros e carga, verifica as condições para perfeita 
utilização do equipamento e certifica-se de suas condições de funcionamento, zelando pela sua manutenção e limpeza; 
executa sob orientação os serviços relativos à condução de veículos para transporte de alunos, percorrendo itinerários 
estabelecidos, segundo as normas de trânsito, entre as unidades escolares do Município ou fora dele, atentando para 
os horários a serem cumpridos e a segurança dos transportados, assim como para as condições de operação do 
veiculo; executa, sob orientação, os serviços relativos à condução de ambulâncias, percorrendo itinerários 
estabelecidos, segundo as normas de trânsito. Transportando pacientes aos hospitais e às unidades de Saúde do 
Município ou fora dele, atentando para os horários a serem cumpridos, as necessidades especiais em função da doença 
e para a segurança dos transportado, assim como para as condições de operação do veículo, anotando as eventuais 
avarias e acionando as oficinas quando necessário, ou reparando o defeito, se o mesmo for de pequena monta; vistoriar 
o veículo, bem como o sistema de sinalização sonoro e de luzes para as emergências e demais condições para perfeita 
utilização do equipamento, zelando pela sua manutenção e conservação; recolhe o veiculo após a jornada de trabalho; 
de maneira geral realiza as tarefas comuns à função de motorista; executa outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato. 

 
MOTORISTA II Dirige veículos automotores de transporte de passageiros e carga, verifica as condições para perfeita 
utilização do equipamento e certifica-se de suas condições de funcionamento, zelando pela sua manutenção e limpeza; 
executa sob orientação os serviços relativos a condução de veículos para transporte de alunos, percorrendo itinerários 
estabelecidos, segundo as normas de trânsito, entre as unidades escolares do Município ou fora dele, atentando para 
os horários a serem cumpridos e a segurança dos transportados, assim como para as condições de operação do 
veículo; executa, sob orientação, os serviços relativos à condução de ambulâncias, percorrendo itinerários 
estabelecidos, segundo as normas de trânsito, transportando pacientes aos hospitais e às unidades de Saúde do 
Município ou fora dele, atentando para os horários a serem cumpridos, as necessidades especiais em função da doença 
e para a segurança dos transportados, assim como para as condições de operação do veiculo, anotando as eventuais 
avarias e acionando as oficinas quando necessário, ou reparando o defeito, se o mesmo for de pequena monta; vistoriar 
o bem como o sistema de sinalização sonoro e de luzes para as emergências e demais condições para perfeita 
utilização do equipamento, zelando pela sua manutenção e conservação; recolhe o veículo após a jornada de trabalho, 
de maneira geral realiza as tarefas comuns à função de motorista, executa outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato. 

 
NUTRICIONISTA Supervisiona, controla e fiscaliza o preparo, a distribuição e o armazenamento das merendas nas 
escolas, fornecendo cardápio com teor protéico; planeja e elabora o cardápio semanalmente, baseando-se na 
observação da aceitação dos alimentos, pelos alunos, para poder oferecer refeições balanceadas e evitar desperdícios; 
orienta e supervisiona o preparo, distribuição das refeições e o armazenamento para possibilitar um melhor rendimento 
do serviço; programa e desenvolve treinamento com os servidores, realizando reuniões e observando o nível de 
rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos 
serviços; elabora relatório mensal, baseando-se nas informações recebidas, para estimar o custo médio da alimentação; 



  
 
 
 
 
 
 

21 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 
Estado de São Paulo 

Praça dos Três Poderes, nº 01 – Centro – CEP 13720-000 – PABX (19) 3682-7800 
  

zela pela ordem, manutenção e higiene dos alimentos, para assegurar sua qualidade; executa outras tarefas correlatas 
que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES Controla e executa, sob orientação, os serviços relativos à operação de máquinas 
de pequeno, médio e grande porte, manipulando, acionando e manejando os dispositivos de marcha e direção, de 
translação, de corte e elevação, para nivelar terrenos, para compactar, escavar e remover solos, como terra, pedras, 
cascalhos e materiais análogos, bem como içar, deslocar e transportar cargas diversas; executa outras tarefas 
correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS Opera equipamentos rodoviários e outras máquinas destinadas a escavar, 
nivelar, aplainar terra e materiais similares, tais como retro-escavadeira, motoniveladora, escavadeira, rolo compressor, 
carregadeira; atenta para regras de trânsito e normas de segurança; vistoria a máquina, verificando o estado dos pneus, 
esteiras, o nível de combustível, água e óleo de cárter e testando freios, parte elétrica, parte hidráulica parte mecânica e 
demais condições para perfeita utilização do equipamento e certifica-se de suas condições de funcionamento, zelando 
pela sua manutenção; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
PEDREIRO Executa os serviços de obras, seleciona e mistura o material adequado, assenta tijolos, pedras, ladrilhos e 
afins com uso da argamassa; faz revestimento de paredes; realiza trabalhos de manutenção corretiva reparando 
aparelhos sanitários; manilhas e outras peças; chumba bases; executa outras tarefas correlatas que lhe forem 
determinadas pelo superior imediato. 

 
PEDREIRO DE ACABAMENTO Executa os serviços mais complexos de alvenaria em construção civil, desde a 
abertura do alicerce até os serviços de acabamento; verifica as características da obra, executa o trabalho de alvenaria 
e o assentamento de tijolos, blocos e materiais afins; executa a construção de alicerces, empregando pedras, ou 
cimento, para formar a base de paredes, muros e construções similares; executa o assentamento de tijolos, blocos e 
pedras, colocando-os em fileiras horizontais ou seguindo desenhos e formas indicadas e unindo-os com argamassa, 
para levantar paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da construção; reboca as estruturas 
construídas, empregando argamassa de cal ou cimento e areia, para torná-las aptas a outros tipos de revestimento; 
procede a aplicação de camadas de cimento ou assentamento de ladrilhos ou material similar, para revestir pisos e 
paredes; executa a construção de bases de concreto ou de outro material, baseando-se nas especificações, para 
possibilitar a instalação de máquinas; realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 
semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando aparelhos sanitários, manilhas e outras peças e chumbando bases 
danificadas, para reconstituir essas estruturas; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 
imediato. 

 
PINTOR DE OBRAS Prepara e pinta as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-as, 
lixando-as, emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta, para protegê-las ou decorá-las, visando 
á manutenção e conservação dos próprios municipais; verifica o trabalho a ser executado, observando o estado da 
superfície a ser pintada, para determinar os procedimentos e materiais a serem utilizados; limpa as superfícies, 
escovando, lixando ou retirando a pintura velha ou das partes danificadas; prepara as superfícies, emassando, lixando e 
retocando falhas e emendas, para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta; prepara o material de pintura, 
misturando tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes e secantes; pinta as superfícies, aplicando sobre elas urna 
ou várias camadas de tinta, colabora na execução de desenhos e perspectivas em obras públicas, observando posição, 
medidas e estado de estrutura, para determinar a necessidade de material e emprego de andaimes; zela pela 
conservação dos instrumentos de pintura, acondicionando-os em local apropriado, para protegê-los e assegurar sua 
utilização; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (5ª A 8ª SÉRIES) – EDUCAÇÃO ARTÍ STICA Estuda o programa a ser 
desenvolvido, prepara e seleciona material didático para a aula, aplica exercícios promove discussões sobre textos, 
incentiva o trabalho e pesquisa em grupo; elabora provas sobre a matéria lecionada, avalia, pontua a execução de 
atividades extra classe, elabora programas de atividades esportivas e recreativas; organiza competições esportivas; 
elabora projetos interdisciplinares; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (5ª A 8ª SÉRIES) – HISTÓRIA Estuda o programa a ser desenvolvido, 
prepara e seleciona material didático para a aula, aplica exercícios promove discussões sobre textos, incentiva o 
trabalho e pesquisa em grupo; elabora provas sobre a matéria lecionada, avalia, pontua a execução de atividades extra 
classe, elabora programas de atividades esportivas e recreativas; organiza competições esportivas; elabora projetos 
interdisciplinares; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (5ª A 8ª SÉRIES) – LÍNGUA PORTUG UESA Estuda o programa a ser 
desenvolvido, prepara e seleciona material didático para a aula, aplica exercícios promove discussões sobre textos, 
incentiva o trabalho e pesquisa em grupo; elabora provas sobre a matéria lecionada, avalia, pontua a execução de 
atividades extraclasse, elabora programas de atividades esportivas e recreativas; organiza competições esportivas; 
elabora projetos interdisciplinares; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
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PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (5ª A 8ª SÉRIES) – EDUCAÇÃO F ÍSICA Estuda o programa a ser 
desenvolvido, prepara e seleciona material didático para a aula, aplica exercícios promove discussões sobre textos, 
incentiva o trabalho e pesquisa em grupo; elabora provas sobre a matéria lecionada, avalia, pontua a execução de 
atividades extraclasse, elabora programas de atividades esportivas e recreativas; organiza competições esportivas; 
elabora projetos interdisciplinares; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
PROGRAMADOR Desenvolve sistemas de banco de dados e efetua manutenção nos sistemas já existentes; administra 
Rede em plataforma Windows NT 4.0, faz manutenção de usuários, permissões, backup do sistema, manutenção de 
pequenos problemas que ocorrem na rede, prepara e executa treinamento de operadores e usuários no equipamento; 
executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

 
PROJETISTA Elabora projetos referentes a obras civis, instalações e produtos, utilizando instrumentos apropriados e 
baseando-se em especificações técnicas, para estabelecer as características dos referidos projetos e as bases de sua 
execução; estudar o esboço ou a idéia mestra do plano, examinando croquis, rascunhos, plantas, especificações 
técnicas, para orientar-se na elaboração do projeto; efetua cálculos trigonométricos, geométricos e aritméticos, valendo-
se de seus conhecimentos e outros recursos para determinar as dimensões, proporções e outras características do 
projeto; elabora esboços do projeto para demonstrar as características técnicas e funcionais da instalação ou obra; 
elabora os desenhos definitivos do projeto, observando escala adequada para determinar os estágios de execução e 
outros elementos técnicos de relevo; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
PSICÓLOGO-PROMOÇÃO SOCIAL Presta assistência de saúde mental, elaborando e aplicando técnicas psicológicas 
para possibilitar a orientação e o diagnóstico clinico; prestando atendimento à comunidade (criança, adolescentes e 
adultos) nos casos encaminhados à unidade de saúde visando o desenvolvimento psico motor e social do indivíduo, em 
relação à sua integração à família e à sociedade; presta atendimento aos casos de saúde mental (toxicômanos, 
alcoólatras) organizando grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para resolução dos seus 
problemas: orienta a comunidade, organizando reuniões de grupos; colabora com equipes multiprofissionais da unidade 
de trabalho, desenvolvendo trabalhos em grupos; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo 
superior imediato, 

 
PSICÓLOGO – SAÚDE Presta atendimento à comunidade (crianças, adolescentes e adultos) nos casos encaminhados 
à unidade de saúde visando o desenvolvimento psico motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família 
e à sociedade; presta atendimento aos casos de saúde mental (toxicômanos, alcoólatras) organizando grupos 
homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para resolução dos seus problemas; orienta a comunidade, 
organizando reuniões de grupos; colabora com equipes multiprofissionais da unidade de trabalho, desenvolvendo 
trabalhos em grupos; presta atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psico motor e 
social das crianças, em relação a sua integração à escola e à família; dá orientação aos pais de alunos quando 
necessário; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

 
SERVENTE DE PEDREIRO Auxilia na execução e conservação de obras de alvenaria; abre alicerces e valas: prepara 
argamassa, carrega e descarrega os materiais necessários ao serviço; executa outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato. 

 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Orienta e coordena o sistema de segurança do trabalho, investigando 
riscos e causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção, para garantir a integridade do pessoal e dos bens 
de um órgão; executa outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

 
TELEFONISTA Atende e efetua chamadas telefônicas distribuindo em ramais; registra a duração e o custo das 
ligações, fazendo anotações em formulários apropriados para permitir a cobrança e o controle de ligações; zela pelo 
equipamento telefônico, comunicando defeito ao superior imediato ou á unidade competente, solicitando conserto e 
manutenção para assegurar o perfeito funcionamento; mantém atualizada e sob sua guarda as listas telefônicas 
internas, externas e de outras localidades para facilitar a consulta; atende pedidos de informações telefônicas, anotando 
recados e registrando chamadas; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

 
ZELADOR Exerce funções de zeladoria, promovendo a limpeza e conservação, vigiando o cumprimento do 
regulamento interno, para assegurar o asseio, ordem e segurança do prédio e o bem-estar de seus ocupantes; executa 
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 
 
 
 

ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
 

NÍVEL ALFABETIZADO 
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Língua Portuguesa:  Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão 
Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – Negativa; 
Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de 
Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos.  
Matemática:  Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as 
quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, 
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – 
transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de 
quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.  
 
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (1ª a 4ª SÉRIES) 
 
Língua Portuguesa:  Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão 
Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – Negativa; 
Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de 
Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos.  
Matemática:  Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as 
quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, 
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – 
transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de 
quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.  
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais 
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – 
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos 
Sociais e Meio Ambiente.   
 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
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 e 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, contradomínio 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 Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais 
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – 
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos 
sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
 
NÍVEL MÉDIO COM HABILITAÇÃO NO MAGISTÉRIO OU LICENCIATURA  PLENA EM PEDAGOGIA COM 
HABILITAÇÃO ESPECÍFICA OU NORMAL SUPERIOR 
 
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 
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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 e 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, contradomínio 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 Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais 
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – 
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos 
sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
 
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
 
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 e defeitos de um texto – Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais 
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – 
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos 
Sociais e Meio Ambiente.   
Conhecimentos Básicos de Informática:  Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de 
Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook). 
Conhecimentos Educacionais:  
1. Concepções de educação e escola. 2. Função social da escola e compromisso social do educador. 3. Ética no 
trabalho docente. 4.Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. 5. A 
construção do conhecimento: papel do educador, do educado e da sociedade. 6. Visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. 7. Projeto politíco-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações 
voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. 8. Currículo em 
ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. 9. Avaliação. 10. Organização da escola centrada no 
processo de desenvolvimento do educando. 11. Educação Inclusiva. Gestão participativa na escola. 
 
Bibliografia Referente aos Conhecimentos Educacionai s Gerais para todas as Licenciaturas 
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil (art. 205 a 217). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
Lei Nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) atualizada. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
Lei Nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) atualizado. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 
Convenção ONU Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 2007. 
Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. 
BRASÍLIA, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, UNESCO. 
Pensar o Ambiente: bases filosóficas para a Educação Ambiental . MEC/SECAD, 2007. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/pensar_ambiente.pdf 
BRASIL, Ministério da Educação, Coordenação Geral de Educação Ambiental: Ministério do Meio Ambiente, 
Departamento de Educação Ambiental: UNESCO. Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educ ação 
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ambiental na escola.  Brasília, MEC/CGEA/MMA/DEA/UNESCO, 2007. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/educacaoambiental_naescola.pdf 
COLL, César [et.al]. O Construtivismo na Sala de Aula.  São Paulo: Ática, 2006. 
DELORS, Jacques [et.al.]. Educação, Um Tesouro a Descobrir: relatório para a U NESCO da Comissão 
Internacional sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 1998. Disponível em pdf em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prátic a educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996. Disponível em (pdf): http://www.letras.ufmg.br/espanhol/pdf%5Cpedagogia_da_autonomia_-_paulofreire.pdf ou 
http://www.letras.ufmg.br/espanhol/pdf/pedagogia_da_autonomia_-_paulofreire.pdf (2002) 
LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da Aprendizagem escolar. 21.ed., São Paulo: Cortez, 2010. 
RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e Ensinar por uma Docência de Melhor Qua lidade.  5.ed., São Paulo: 
Cortez Editora, 2001. 
VASCONCELLOS, Celso dos. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto  Político Pedagógico.  
12.ed., São Paulo: Libertad Editora, 2004. 
VINHA, Telma Pileggi. O educador e a moralidade infantil: uma visão const rutivista.  SP: Mercado de Letras, 2003 
ZABALA, Antoni. A Prática Educativa: como ensinar. Tradução de Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre, RS: ArtMed, 
1998. 
 
Conhecimentos Gerais Saúde Pública : Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República 
Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde; Epidemiologia, história 
natural e prevenção de doenças; Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde; 
Indicadores de nível de saúde da população; Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde; Doenças de 
notificação compulsória; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral; Saúde Pública; 
Medicina Social e Preventiva; Código de Processo Ético.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (em ordem alfabética) 
 
AGENTE SOCIAL DA SAIS LOAS - Lei Orgânica da Assistência - Lei 8.742/93, Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011 
 
AJUDANTE GERAL A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. 
 
ARQUITETO O mundo antigo (Egito); Arquitetura Grega; Arquitetura Romana; Arquitetura Gótica; Arquitetura 
Renascentista; Arquitetura Barroca; Arquitetura Neoclássica; Arquitetura e a Primeira Revolução Industrial; Arquitetura e 
a Segunda Revolução Industrial; Renovação e Inovações da Arquitetura do século XIX; Movimentos internacionais do 
século XX; A Arquitetura de: Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Vilanova Antigas, Lúcio Costa; Arquitetura Contemporânea; 
Acondicionamento térmico natural aplicado na Arquitetura; Alicerces, Madeiramento e Cobertura; Instalação hidráulica e 
elétrica; AutoCad. 
 
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL Estatuto da Criança e do Adolescente; Noções de Planejamento de 
atividades; Primeiros Socorros; Os brinquedos; Normas para utilização dos brinquedos; Normas de Segurança; 
Desenvolvimento Físico e Motor; Necessidades Básicas, Desenvolvimento Cognitivo; Desenvolvimento da Linguagem; o 
Recém-Nascido: Necessidades e Reflexos; Desenvolvimento Emocional, Desenvolvimento Social; Desenvolvimento 
Intelectual, Crescimento e Desenvolvimento; Tentativa de Treinamento Precoce; Maturação e Aprendizagem; Lei de 
Diretrizes e Bases. BIBLIOGRAFIA: VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente . São Paulo: Editora Martins 
Fontes, 1991. / PIAGET, Jean; INHELDER, Barbel. A Psicologia da Criança . 14 ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1995. / 
KAMII, Constance; DEVRIES, Rheta. Piaget para a educação pré-escolar. Porto Alegre: Artmed, 1991. / DAVIS, 
Claudia; OLIVEIRA, Ana. Psicologia na Educação . São Paulo: Cortez, 1991. 
 
CALCETEIRO (PRÁTICA) Tipos de calçamento público; Forma de limpeza de passeios públicos; Tipos de pedras 
empregados; Conservação; Princípios de segurança no trabalho. 
 
CARPINTEIRO (PRÁTICA) Conhecimentos de maquinas e ferramentas comuns à carpintaria; Sistema métrico linear; 
Cubicação de madeira; Normas de segurança; Tipos de pregos e parafusos utilizados em madeira nos serviços de 
carpintaria; Tipos de madeiras e suas finalidades; Produtos utilizados para maior conservação da madeira e 
conhecimentos práticos de carpintaria; conhecimentos básicos em primeiros socorros. 
 
COLETOR DE LIXO A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. 
 
DENTISTA Odontopediatria; Dentística; Cirurgia e Traumatologia; Odonto Social e Preventiva; Ortodontia; Preventiva; 
Farmacologia; Periodontia; Endodontia; Prótese; Radiologia; Semiologia; Saúde Coletiva; Atualidades sobre Saúde 
Pública; Atualidades sobre Odontologia Geral; Atualidades sobre intervenção odontológica à gestante e ao idoso. 
 
EDUCADOR SOCIAL I  Constituição Federal: Artigos 5º a 11 – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Artigos 193 a 
195 – Da Ordem Social, Artigos 196 a 200 – Da Saúde, Artigos 203 e 204 – Da Assistência Social, Artigos 205 a 214 – 
Da Educação, da Cultura e do Desporto; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei Orgânica da Assistência Social – Lei 
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n.º 8.742 de 07/12/93 e Lei 12.435/2011; NOB-SUAS; LDB (Lei de Diretrizes e Bases); Conselhos Municipais; Noções 
do SUS (Sistema Único de Saúde). Estatuto do Idoso - Lei 10.741/2003 
 
EDUCADOR SOCIAL II 
Constituição Federal: Artigos 5º a 11 – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Artigos 193 a 195 – Da Ordem Social, 
Artigos 196 a 200 – Da Saúde, Artigos 203 e 204 – Da Assistência Social, Artigos 205 a 214 – Da Educação, da Cultura 
e do Desporto; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei Orgânica da Assistência Social – Lei n.º 8.742 de 07/12/93 e 
Lei 12.435/2011; NOB-SUAS; LDB (Lei de Diretrizes e Bases); Conselhos Municipais; Noções do SUS (Sistema Único 
de Saúde).Estatuto do Idoso - Lei 10.741/2003, SINASE - Plano Nacional de Atendimento  Socioeducativo –
Lei12.594/2012 
 
ELETRICISTA (PRÁTICA) Conhecimentos das ferramentas, equipamentos e utensílios empregados em eletricidade; 
Conhecimentos das normas de segurança; Conhecimento do material empregado; Qualidade do material; Isolantes; 
Cargas; Fases; Circuito; Prática da função; Regulagens com voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores; Serviços 
de Solda; Refletores; Antenas; Semáforos; Ligações elétricas provisórias e definitivas. 
 
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, 
politraumatismo. Pediatria:  Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, 
alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em 
Enfermagem. 
 
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. 
 
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. Controle de Qualidade : Controle de 
Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físico-químicos, 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. 
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JARDINEIRO Jardinagem - Noções; Sementes; Noções de Botânica; Solo e Adubação; Poda de árvores; Plantio; 
Replantio; O cultivo de frutas – fruticultura; Hortas; Arbustos e trepadeiras; Pragas e doenças em plantas; Gramados; 
Equipamentos; Ferramentas e utensílios comuns ao exercício da função.  
 
MÉDICO AUDITOR Área de Atuação:  Laudo Médico para emissão de AIH: procedimentos e análise; Normas do 
SIH/SUS para liberar: Cirurgia Múltipla, Politraumatizado, Permanência Menor, Mudança de Procedimento, Homônimos; 
Normas para emissão da nova AIH; Motivos mais comuns para rejeição de AIH; Auditoria hospitalar: prontuário Médico; 
Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde – PNASS – Min, Saúde; Sistema de Atendimento da Demanda 
Espontânea – SADE – Min Saúde; Código de Ética Médica – art. 8º, 19, 21, 42, 57, 76, 81, 85, 118 e 121; Código 
Internacional de doenças – CID; Constituição Federal Artigos 196 a 202; Lei Federal 8080 de 19 de setembro de 1990; 
Lei Federal 8142 de 28 de dezembro de 1990; SUS Sistema Único de Saúde; Códigos de tabelas de procedimentos. 
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 AUTORIZADOR Área de Atuação:  Conhecimentos específicos de medicina geral; Processos administrativos 
na área da saúde; Legislação e códigos que regem a assistência à saúde; NOB 96; NOAS 2002; Lei Federal 8080; Lei 
Federal 8142; Decreto Federal 1651/65; Decreto Federal 1232/94, Emenda Constitucional 29/00, PT/GM 2023/04, 
Manual do sistema de Informações Hospitalares/2004; Orientações técnica do SAI e SIH/04; Ética Profissional. 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 CARDIOLOGISTA Área de Atuação:  Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do 
aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, 
ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. 
Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento 
e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. Diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico e tratamento. 
Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios de 
condução. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. 
Doenças da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções 
pulmonares. 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 CLÍNICO GERAL 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 DO TRABALHO Área de Atuação:  Os efeitos da Ocupação sobre a Saúde: Venenos industriais: metais; 
Venenos industriais: compostos carbônicos; Venenos industriais: gases; Doenças Pulmonares; Doença da Pele; Câncer 
Ocupacional; Acidentes Físicos; Doenças infecciosas; Acidentes e traumatismos; Controle de Acidentes Ocupacionais; 
Os efeitos do trabalho sobre saúde; Serviços de Saúde Ocupacional; P. C. M. S. O.; L. E. R. 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. 
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MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA Área de Atuação:  Propedêutica Clínica ginecológica e obstetrícia; 
Modificações do organismo materno determinadas pela gravidez; Pré-natal: aspectos clínicos durante a gestação, 
nutrição, cuidados de higiene e estética; Nutrição e vacinação na gestante; Uso de drogas na gravidez e lactação; 
Evolução do aparelho genital feminino e fisiologia de ciclo menstrual; Embriologia, Morfologia e Fisiologia Placentária; 
Endocrinologia do ciclo grávido-puerperal; Prática Tocomática: bacia, feto e relação uterofetais; Prática Tocomáticas, 
Mecanismo do Parto; Contratilidade uterina – avaliação clínica instrumental de seus parâmetros; Fases clínicas do 
parto. Assistência ao Parto Normal; Puerpério Normal e Lactação; Anticoncepção; Hemorragia da gestação: Nidação 
ovular; Aborto; Prenhez Ectópica; Neoplasias Trofoblásticas Gestacionais: Placenta Prévia; Descolamento da placenta 
normalmente inserida: Rotura Uterina; Propedêutica da avaliação de unidade feto-placentária em gestação de alto risco: 
Clínica e dosagens laboratoriais: Líquido Amniótico: Monitorização Pré e Intra Parto: Ultra-Sonografia em Ginecologia e 
Obstetrícia; Gestação de alto risco - patologia da gestação: Trabalho de parto Prematuro: Gravidez Prolongada: poli e 
Oligohidramnio: Amniorrexe: Morte fetal intra-útero; embolia Amniótica; Doenças Concomitantes com a gravidez 
cardiopatia, hipertensão crônica, isoimunização; diabetes, tireoidopatias e infecções; Distócias; feto-anexial e do trajeto 
(óssea e partes moles): Funcional; Prática Tocomática: Fórceps; vácuo extração; versões e extrações pélvicas; 
Embriotomias; Operações cesarianas; Puerpério Patológico; Infecções e infestações com ginecologia e obstetrícia; 
Fisiopatologia da Estática Pélvica e Incontinência Urinária de Esforços; Endocrinologia Ginecológica: Alterações 
Menstruais; Propedêutica em Oncologia Ginecológica; Citopatologia em Ginecologia  e Obstetrícia; Patologias tumorais 
Benignas e Malignas do corpo uterino; Patologias tumorais benigna e malignas da vulva e da vagina; Patologias 
benignas e malignas do colo uterino; Patologias tumorais benigna e maligna dos anexos uterinos. 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 NEUROLOGISTA Área de Atuação:  Epilepsias; Neurites; Convulsões; Paralisias; Cefaléias; 
Farmacodinâmica das Drogas Neuroativas; Sistema Vascular Cerebral; Hidrocefalia; Ação de Drogas Ilícitas no SNC; 
Traumatismos Cranianos; Doenças Degenerativas; AVCI; AVCH; Neuroanatomia; Sintomas causados por afecções 
neurológicas; Afecções neurológicas de etiologia conhecida; Doenças de origem vascular; Alterações do líquido cerebral 
e cefalorraquidiano; Tumores; Trauma; Tocotraumatismos e malformações; Doenças hereditárias devidas a erros 
metabólicos conhecidos; Doenças nervosas de etiologia desconhecida; Síndromes neurocutâneas; Afecções dos nervos 
cranianos; Afecções dos nervos periféricos; Ataxias e demência; Distúrbios da motilidade; Afecções da medula; Placa 
mioneural; Miopatias; Doenças desmielinizantes; Sistema Nervoso autônomo; Doenças de caráter intermitente ou 
paroxístico; Doenças sistêmicas; Neurologia do ambiente. Sono normal e seus distúrbios. 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 ORTOPEDISTA Área de Atuação:  Conceitos gerais de ortopedia e traumatologia. Diagnóstico e tratamento 
de lesões traumáticas e patologia da coluna vertebral. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do 
quadril. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do joelho. Diagnóstico e tratamento de lesões 
traumáticas e patologia do tornozelo e pé. Diagnóstico e tratamento de tumores ósseos e sarcoma de partes moles. 
Diagnóstico e tratamento de alongamento e reconstrução óssea. 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 PEDIATRA Área de Atuação:  Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Crescimento e 
Desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor. Imunizações: ativa e 
passiva. Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da 
criança: Distúrbios cardio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, 
Reanimação cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquiolite, 
estado de mal asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios 
metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, 
Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, 
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insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica, Distúrbios onco-hematológicos: 
Anemias carenciais e hemolíticas. Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. 
Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, 
Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção Hospitalar. 
Meningoencegalires virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. 
Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no 
Paciente Politraumatizado. 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 PSIQUIATRA Área de Atuação:  Síndromes e Transtornos Mentais Orgânicos; Demências na senilidade e 
pré-senilidade; Transtornos Mentais Orgânicos induzidos por substâncias psicoativas; Esquizofrenia; Transtorno 
delirante paranóico; Transtornos Psicóticos S.O.E.; Transtornos afetivos; Transtornos de Ansiedade; Transtornos 
Somatomorfos; Transtornos Dissociativos; Transtornos Sexuais; Transtornos do Sono; Transtornos Factícios; 
Transtornos de Personalidade; Transtornos da Alimentação; Psiquiatria Infantil; Psiquiatria Comunitária; Psiquiatria 
Forense; Emergências psiquiátricas; Epidemiologia dos Transtornos Mentais; Testes Laboratoriais e outros Testes; 
Psicofarmacoterapia e Terapias convulsivantes; Psicoterapias. 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. 
 
MESTRE DE OBRAS Funções do mestre de obras; Canteiro de Obra; Equipamentos de obra civil; Plantas; Locação da 
obra; Estrutura; Fundações; Alvenaria; Revestimentos; Pintura; Esquadrias; Cobertura; Instalações Elétricas; 
Instalações de água; Instalações de esgoto; Equipamentos de segurança. 
 
MOTORISTA I Legislação e Regras de Circulação:  Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação 
e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; 
Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e 
Decreto nº 2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR:  Condução e operação veicular das diversas 
espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos 
do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo; Carregamento e 
descarregamento de materiais, inclusive com basculamento. 
 
MOTORISTA II Legislação e Regras de Circulação:  Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de 
circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; 
Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 
16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR:  Condução e operação veicular das 
diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos 
instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo; 
Carregamento e descarregamento de materiais, inclusive com basculamento. 
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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. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES e OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS  
Legislação e Regras de Circulação:  Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; 
Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de 
mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 
2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR:  Condução de veículos da espécie; Manobras; 
Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular de 
máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas. 
 
PEDREIRO (PRÁTICA) Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos da Função; Normas de segurança; 
Conhecimentos do sistema de metragem linear; Cubicagem; Conhecimentos dos materiais; Concretagem; Preparação 
de massas; Noções de assentamento de tijolos. 
 
PEDREIRO DE ACABAMENTO (PRÁTICA) Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos da Função; Normas de 
segurança; Conhecimentos do sistema de metragem linear; Cubicagem; Conhecimentos dos materiais; Concretagem; 
Preparação de massas; Noções de assentamento de tijolos, blocos e pedras; revestimentos de pisos e paredes. 
 
PINTOR DE OBRAS Conhecimentos das ferramentas; Tipos de tintas e bases; Solventes; Normas de segurança; 
Desintoxicação; Prática da função; Cores Canalizadas (NBR 6493 de Dez/80); Cores de Segurança (ABNT – NB/76 de 
1959). 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (5ª A 8ª SÉRIES) – EDUCAÇÃO ARTÍ STICA 1. A História da Arte – Geral 
e do Brasil; 2. A História da Arte Arquitetônica; 3. A Educação Musical na Escola; 4. O Teatro; 5. O Jogo Dramático 
Teatral na Escola; 6. Harmonia das Cores; 7. Geometria; 8. Projeções Geométricas; 9. Elementos Básicos das 
Composições Artísticas (coreografias, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e sua gramáticas articuladoras; 10. O 
Ensino de Arte no Ensino Fundamental: a metodologia do ensino de Arte; 11. O desenvolvimento expressivo nas 
diferentes áreas artísticas e sua relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser 
humano; 12. As diferentes linguagens artísticas: artes visuais, dança, música, teatro e a educação; 13. Criação e 
aprendizagem; 14. Fontes de instrução e de comunicação de Arte; 15. A percepção de qualidade estética; 16. Avaliação 
em Arte; 17. O registro em Arte; 18. Os territórios da Arte e da Cultura; 19. Arte-educação. 
 
Bibliografia 
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2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: arte. In: ___________________.  
Currículo do Estado de São Paulo: linguagens, códigos e suas tecnologias. 2. ed. São Paulo: SE, 2012. p. 27-29, 187-
222.  Disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/237.pdf. Acesso em: 18 jul. 2013.  
3. SÃO PAULO. O Ensino de Arte nas Séries Iniciais: Ciclo I. VENTRELLA, Roseli Cassar; LIMA, Maria Alice.São Paulo: 
FDE, 2006. Disponível em:  
<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/Downloads/ensino_arte_ciclo1.pdf\> Acesso em: 25 jun. 2013. 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (5ª A 8ª SÉRIES) – HISTÓRIA  
I - TEORIA E METODOLOGIA DA HISTÓRIA: História: acontecimento e conhecimento. Categorias e conceitos 
fundamentais do conhecimento histórico: verdade, tempo, espaço, estrutura, processo, evento, sujeito. As fontes 
históricas e as técnicas de investigação. As referências teórico-metodológicas e seu papel no processo de produção do 
conhecimento histórico. O historiador e seu trabalho: a presença da subjetividade e os limites da objetividade. A função 
social do historiador. A relação entre memória e história. O fato histórico como construção. A História do Tempo 
Presente.  A Historiografia  Geral e Brasileira. 
  
II - HISTÓRIA ANTIGA: Aspectos do povoamento, periodizações e paisagens geográficas da Antiguidade. A civilização 
egípcia. As civilizações mesopotâmicas. As civilizações da Antiguidade: chinesa, hindu, hebraica, fenícia, hitita, persa e 
africana . A civilização grega. A civilização romana. A historiografia sobre o mundo antigo.  
  
III - HISTÓRIA MEDIEVAL: O colapso do Império Roma no e as sociedades germânicas. As invasões dos povos 
bárbaros e a formação dos reinos bárbaros. A gênese da sociedade feudal. O feudalismo. O problema demográfico. A 
civilização, a cultura e a expansão mulçumana. A civilização bizantina e a expansão turca. As cruzadas. O 
desenvolvimento mercantil e as cidades. A crise do feudalismo. A Guerra dos Cem Anos. As origens da burguesia. A 
constituição das monarquias nacionais. A cultura medieval. A Igreja Católica. A historiografia sobre o período medieval.  
  
IV - HISTÓRIA MODERNA: A formação dos estados modernos. O Renascimento e a ciência. As reformas religiosas 
(protestante e católica). A transição do feudalismo para o capitalismo. O Mercantilismo e o Absolutismo. A expansão 
marítima européia e a formação dos impérios coloniais. As revoluções inglesas do século XVII. As transformações 
econômicas na Inglaterra no século XVII. A Revolução Industrial. O movimento Iluminista. A crise do Antigo Regime. A 
historiografia sobre o período moderno. 
 
V - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA: A Revolução Francesa. Os regimes monárquicos restaurados. O nacionalismo, o 
liberalismo e o romantismo. As revoluções de 1820, 1830 e 1848. A industrialização européia no século XIX. Os 
movimentos operários e camponeses. As unificações da Alemanha e da Itália. O Japão: imperialismo, modernização e 
industrialização. A expansão colonialista e o imperialismo europeu. A Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa, a 
Revolução Chinesa e o comunismo no século XX. Os regimes totalitários. A Segunda Guerra Mundial. O pós-guerra. A 
descolonização do mundo afro-asiático e a formação do Terceiro Mundo. A crise do capitalismo nos anos setenta. 
Cultura e sociedade de consumo. O fim da URSS. As relações internacionais após o fim da Guerra Fria. Os impasses 
da globalização. Discussões historiográficas concernentes aos conteúdos discriminados acima.  
  
VI - HISTÓRIA DO BRASIL: Culturas indígenas pré-coloniais. A expansão européia e a conquista. A administração 
colonial portuguesa e as relações entre o poder local e o poder metropolitano. A economia exportadora e a produção 
para o mercado interno. A mineração e a urbanização na América portuguesa. A escravidão indígena e a escravidão 
africana. Religião e religiosidade na Colônia. Motins, revoltas e conspirações no período colonial. A crise do sistema 
colonial. A presença da família real no Brasil e a Independência. A organização da monarquia no Brasil: a estrutura 
política e os movimentos sociais. Escravidão e mudanças nas relações sociais. Economia cafeeira, urbanização e 
modernização. A política externa e as relações internacionais. Cultura e sociedade. A crise da monarquia. A 
organização republicana. Industrialização, urbanização e imigração. Conflitos sociais na cidade e no campo e os 
processos migratórios. Movimentos culturais e a identidade nacional. A Revolução de 1930. Nacionalismo e projetos 
políticos: Aliança Nacional Libertadora, integralismo, comunismo, trabalhismo. Estado Novo: economia, sociedade e 
cultura. A experiência democrática: partidos, planejamento econômico, industrialização, modernização e modernidade. 
Os governos militares: modernização conservadora; internacionalização da economia, planejamento econômico, 
mudanças sociais e culturais e a luta contra o autoritarismo. A transição  
democrática. O Brasil atual. A historiografia brasileira.  
 
VII - HISTÓRIA DA AMÉRICA: A América pré-colonial. As Civilizações Inca, Maia e Asteca. A expansão européia, a 
conquista e a colonização. América espanhola: organização social, política e econômica. A colonização inglesa. As 
independências e a formação dos Estados nacionais na América. Caudilhismo e liberalismo na América Latina. A 
estruturação das economias americanas no século XIX. A Guerra Civil Norte-Americana. As intervenções dos EUA na 
América Latina. A crise do Estado oligárquico. A Revolução Mexicana. Estado e populismo na América Latina. A 
Revolução Cubana. As ditaduras latino-americanas. As crises político-institucionais na América Central. Os processos 
de democratização na América Latina. Sociedade e movimentos culturais. A historiografia dos temas indicados acima.  
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Rezende. Jorn Rusen. O ensino da História. Curitiba: Editora UFPR, 2011.  
17. SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 
1996.  
18. SILVIA, Janice Theodoro da. Descobrimentos e colonização. São Paulo: Editora Ática,1998.  
19. SOIHET, Rachel; BICALHO, Maria Fernanda Baptista e GOUVÊA, Maria de Fátima Silva (Orgs.). Culturas políticas. 
Rio de Janeiro: EDITORA Mauad/FAPERJ, 2005. 
20. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: história. Brasília: MEC/SEF, 
1998.  
Disponível em: \<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_5a8_historia.pdf\> Acesso em: 02 ago. 2013.  
21. BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. História e geografia, ciências 
humanas e suas tecnologias: livro do professor – ensino fundamental e médio. Brasília: MEC/INEP, 2002. Disponível 
em: \<http: //encceja.inep.gov.br/images/pdfs/historia_geografia_completo.pdf\>. Acesso em: 18 jul. 2013.  
4. BRASIL. Secretaria de Educação Continuada. Orientações e Ações para Educação das Relações Étnico-Raciais: 
educação ético-racial. Brasília. MEC/SECAD, 2006. Disponível em: 
\<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf\>. Acesso em: 18 jul. 2013.  
5. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: história. In: 
___________________. Currículo do Estado de São Paulo: ciências humanas e suas tecnologias. São Paulo: SE, 2012. 
p. 25-27, 28-73. Disponível em: \<http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/43/Files/CHST.pdf \>. Acesso em 18 
jul. 2013. 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (5ª A 8ª SÉRIES) – LÍNGUA PORTUG UESA 
 I - Estudos linguísticos:  
a) formação histórica interna e externa da língua portuguesa;  
b) fonologia, morfologia e sintaxe da língua portuguesa;  
c) aspectos lexicais, semânticos, pragmáticos e discursivos da língua portuguesa;  
d) aquisição da linguagem oral e escrita;  
e) processos de leitura e produção de textos;  
f) sociolinguística;  
g) psicolinguística;  
h) linguística textual e análise do discurso;  
i) gêneros do discurso.  

II - Estudos literários:  
a) conceitos de literatura e cultura;  
b) texto, contexto e intertextualidade;  
c) especificidade da linguagem literária;  
d) períodos literários;  
e) inter-relações da literatura com outros sistemas culturais e semióticos;  
f) literatura e recepção.  

III - Formação profissional:  
a) teorias de aquisição e de aprendizagem de língua materna;  
b) métodos de ensino de língua materna;  
c) teorias e métodos de ensino de literatura;  
d) tecnologias da informação e da comunicação;  
e) ensino reflexivo 
As questões de estudos literários deverão enfocar os seguintes autores e obras:  

 I – Poesia:  
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a) Tomás ás Antônio Gonzaga;  
b) Manuel Bandeira;  
c) Carlos Drummond de Andrade;  
d) Ferreira Gullar;  
e) Oswald de Andrade;  
f) Cecília Meireles;  
g) Jorge de Lima;  
h) Hilda Hilst  
i) Adélia Prado;  
j) Bocage;  
k) Fernando Pessoa.  
  

II - Prosa:  
a) José de Alencar – Lucíola ;  
b) Adolfo Caminha – Bom crioulo;  
c) Machado de Assis – Memorial de Aires;  
d) Guimarães Rosa – Miguilim;  
e) Érico Veríssimo – Um certo capitão Rodrigo;  
f) Clarice Lispector – Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres;  
g) Jorge Amado – Capitães da Areia;  
h) Luiz Vilela – Tarde da noite;  
i) Eça de Queiroz – As cidades e as serras;  
j) José Saramago – Ensaio sobre a cegueira;  
k) Gabriel García Márquez – Cem anos de solidão;  
l) Mia Couto – Terra sonâmbula;  
m) Júlio Cortázar – Contos completos;  
n) Gustave Flaubert – Madame Bovary;  
o) Miguel de Cervantes – Dom Quixote;  
p) Émile Zola – Germinal;  
q) Pepetela (Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos) – Mayombe.  
  
III – Teatro  
a) Jorge Andrade – Vereda da salvação;  
b) Dias Gomes – O pagador de promessas;  
c) Moliere – Dom Juan.  
 
Bibliografia  
Livros a artigos  
1. BAGNO, Marcos. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2011.  
2. BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 6. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012.  
3. BASSO, Renato; ILARI, Rodolfo. O português da gente. São Paulo: Contexto, 2006.  
4. CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. 12. ed. São Paulo: Ouro sobre Azul, 2011.  
5. KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 12. ed. Campinas: Pontes, 2008.  
6. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2007.  
7. MARTINS, Nilce Sant’anna. Introdução à estilística: a expressividade na Língua Portuguesa. 4. ed. rev., São Paulo: 
EDUSP, 2008.  
8. MOISES, Massaud. A literatura portuguesa. 37. ed. São Paulo: Cultrix, 2009.  
9. SCHNEUWLY, Bernard et al. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2004.  
10. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do 
ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: 
\<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf\> Acesso em: 02 ago. 2013.  
11. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: língua portuguesa. In:  
___________________. Currículo do Estado de São Paulo: linguagens, códigos e suas tecnologias. 2 ed. São Paulo: 
SE, 2012. p. 27-106. Disponível em: \<http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/237.pdf\>. Acesso 
em: 18 jul. 2013. 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (5ª A 8ª SÉRIES) – EDUCAÇÃO FÍSIC A  
I - Dimensão sócio-antropológica: conhecimentos filosóficos, antropológicos, sociológicos e históricos que enfocam 
aspectos éticos, culturais, estéticos e epistemológicos inerentes à educação e à educação física escolar;  
II - Dimensão bio dinâmica: conhecimentos sobre os aspectos morfológicos, fisiológicos e biomecânicos e suas 
aplicações na educação física escolar;  
III - Dimensão comportamental: conhecimentos sobre mecanismos e processos do desenvolvimento humano, 
contemplando aspectos motores, aquisição de habilidades e fatores psicológicos intervenientes;  
IV - Dimensão científica e tecnológica: conhecimentos dos procedimentos éticos e da metodologia, métodos e técnicas 
de estudo e pesquisa que fundamentam a ação educativa;  
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V - Dimensão pedagógica e técnico-instrumental: conhecimentos de fundamentos teórico-metodológicos da educação e 
sua aplicação no processo ensino-aprendizagem dos conteúdos específicos do componente curricular de Educação 
Física.  
 
Bibliografia 
Livros e Artigos  

1. BORGES, Cecilia. A formação de docentes de Educação Física e seus sab eres profissionais . In: BORGES, 
Cecilia; DESBIENS, Jean François (Org.). Saber, formar e intervir para uma Educação Física em mudança. Campinas: 
Autores Associados, 2005. p. 157-190.  

2. CORSINO, Luciano Nascimento; AUAD, Daniela. O professor diante das relações de gênero na educaç ão física 
escolar.  São Paulo: Cortez, 2012. 

3. DAOLIO, Jocimar. Da cultura do corpo.  13. ed. CampinasSP: Papirus, 2010.  

4. FREIRE, João Batista. Educação de Corpo Inteiro – Teoria e Prática da Educa ção Física. SP: Scipione, 2010. 

5. GOELLNER, Silvana Vilodre. A produção cultural do corpo.  In: LOURO, Guacira Lopes; NECKEL, Jane Felipe e 
GOELLNER, Silvana Vilodre. Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação. Petrópolis: Vozes, 
2003.  

6. KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação.  13. ed., São Paulo: Cortez, 2010.  

7. KUNZ, Eleonor. Transformação didático-pedagógica do esporte.  7. ed., Ijuí: Unijuí, 2010.  

8. LOMAKINE, Luciana. Fazer, conhecer, interpretar e apreciar: a dança no  contexto da escola.  In: SCARPATO, 
Marta (Org.). Educação Física: como planejar as aulas na educação básica.  São Paulo: Avercamp, 2007, p. 39-57.  

09. MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e Educação Física.  In: DE MARCO, Ademir (Org.) Educação Física: cultura 
e sociedade. Campinas: Papirus, 2006.  

10. PALMA, A. Atividade física, processo saúde-doença e condições  socioeconômicas.  Revista Paulista de 
Educação Física, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 97-106, 2000. Disponível em: 
\<http://citrus.uspnet.usp.br/eef/uploads/arquivo/v14%20n1%20artigo8. pdf\> Acesso em: 25 jul. 2013.  

11. SCHIAVON, Laurita Marconi; NISTA-PICOLLO, Vilma Leni. Desafios da ginástica na escola.  In: MOREIRA, 
Evando Carlos. (Org.). Educação Física escolar: desafios e propostas 2 . Jundiaí: Fontoura, 2006, p.35-60.  

12. STIGGER, Marco Paulo. Educação Física, esporte e diversidade.  Campinas: Autores Associados, 2005.  

13. BRASIL.Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Educação Física. Brasília: 
MEC/SEF,1998. Disponível em: \<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf\> Acesso em: 02 ago. 2013.  
14. SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física. In: Currículo do Estado de São Paulo: 
Linguagens, códigos e suas tecnologias. 1. ed., São Paulo: SE, 2012, p. 27-29, p. 223-259. 
 
PROGRAMADOR Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais : Aritmética Computacional. Unidades 
básicas de um computador. Representação dos tipos de dados. Representação de instruções. Métodos de execução de 
programas. Entrada e saída de dados. Estrutura de dados:  Definição e utilização. Vetor, matriz, listas, pilhas, filas, 
árvores: descrição e algoritmos de manipulação. Algoritmos básicos: busca maior e menor. Pesquisa sequencial e 
binária. Árvore binária de busca. Busca em cadeia de caracteres. Organização de arquivos: sequencial, sequencial-
indexado, indexado, direto e invertido, métodos de acesso e pesquisa. Linguagens de Programação:  Noções de 
Linguagens convencionais. Noções de Linguagem orientada a objeto, tais como: DELPHI, Visual Basic e Java. Noções 
de HTML, ASP, PHP e JAVA SCRIPT. Análise de Sistemas: Ciclos de vida e desenvolvimento dos Sistemas de 
Informação. Engenharia de Software:  princípios da engenharia de software na solução de problemas de análise de 
sistemas. Metodologias de desenvolvimento. Ferramentas "CASE": conceitos, vantagens e desvantagens na utilização. 
Projeto de Sistemas:  Conceitos e definições básicas, ferramentas do projeto estruturado, especificação estruturada, 
métodos para especificação de módulos, acoplamento, coesão, análise de transformação, análise de transição, 
packaging, implementação, otimização e administração do projeto estruturado. Banco de Dados:  Fundamentos de 
banco de dados: Dado e informação, definição e classificações de banco de dados. Arquitetura ANSI/SP ARC para 
banco de dados, definição de sistema gerenciador e de informação apoiado em banco de dados. Modelo de dados: 
Fundamentos de modelos de dados, relacional e de entidade-relacionamento. Linguagem de definição e manipulação 
de banco de dados (query language). Controles operacionais de banco de dados: Controle de recuperação de falhas, de 
concorrência, de integridade e de segurança. Projeto conceitual e lógico de banco de dados. Normalização de dados. 
Projeto físico de banco de dados: Projeto e implementação de uma base de dados relacional, em ambiente cliente-
servidor. Controle de Acesso, Tabela, SQL, Visão, Stored Procedure, Cursor, Trigger, Índice, Otimização de Consulta, 
Transação. Rede de Computadores:  O modelo de referência OSI/ISO: Arquitetura TCP/IP: Princípios. Protocolo. 
Arquitetura. Segurança em redes de computadores. Mecanismos de proteção de rede, tipos de ataques e conceitos 
básicos de criptografia. Definição, objetivos, componentes e topologia. LAN (Local Área Network): conceitos básicos, 
componentes e aplicações. WAN (Wide Área Network): conceitos básicos, aplicações e principais componentes. 
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Protocolos de Comunicação: conceitos, serviços e principais protocolos. Modulação: conceitos, modulação em 
frequência, amplitude e fase. Modos de Transmissão de Dados: serial, paralela, síncrona e assíncrona. 
 
PROJETISTA AutoCad 2D:  Iniciação/Configuração; Sistemas de Coordenadas; Barras de menus e o seu conteúdo; 
Comandos básicos de desenho, texto, tabelas, tramas e contornos; Blocos e Símbolos; Gestão de Layers; 
Dimensionamento da página e do desenho; Preparação de Layouts e Plotagem; AutoCad 3D : Introdução ao CAD; 
Introdução ao CAD 3D; Vantagens de sua utilização; Comandos Básicos; Ferramentas de Desenvolvimento 3D; 
Recursos e visualização do desenho; Ferramentas de precisão; Desenhos modulares 3D; Vistas; Text 3D; Criando 
superfícies; Modelando sólidos; Montagem de Conjuntos; Renderização em 3D.b 
 
PSICÓLOGO – PROMOÇÃO SOCIAL Sugestões Bibliográficas:  ANDREY, Alberto A. Andery [et al] - Psicologia 
Social  – O Homem em Movimento  - Editora Brasiliense; HOLMES, David S. - Psicologia dos Transtornos Mentais  – 
Artmed; SILVEIRA FILHO, Dartiu Xavier da (autor) - Drogas: uma compreensão psicodinâmica das 
farmacodependencias ; SILVA, Laura Belluzzo de Campos (autor) - Doença Mental Psicose Loucura: 
representações e práticas da equipe multiprofission al de um hospital ; GRANDESSO, Marilene A. / BARRETO, 
Miriam Rivalta (organizadoras) – Terapia Comunitária – Tecendo Redes para a Transfor mação Social – Saúde, 
Educação e Políticas Públicas  – Casa do Psicólogo; Psicologia e Direitos Humanos: desafios contemporân eos  – 
Conselho Federal de Psicologia (autor); SHINE, Sidney - Avaliação Psicológica e Lei: Adoção, Vitimização, 
Separação Conjugal, Danos Psíquicos e Outros Temas  - Casa do Psicólogo; KNOBEL, Elias - Psicologia e 
Humanização  – Assistência aos pacientes graves  – Atheneu Editora; PEIXOTO, Clarice Ehlers - Envelhecimento, 
Políticas Sociais e novas tecnologias  – FGV; YALOM, Irvin D. & LESZCZ, Molyn - Psicoterapia de Grupo  - 5ª 
edição – Artmed; ABENHAIM, Evanir / MACHADO, Adriana Marcondes / V. NETO, Alfredo José de / [et al] - Psicologia 
e Direitos Humanos: Educação Inclusiva – Direitos Hu manos na Escola  - Casa do Psicólogo; Código de Ética do 
Psicólogo ; A Política Nacional de Assistência Social e SUAS ; Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 
do SUAS  – NOB-RH/SUAS; FREIRE, Paulo.  Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prátic a educativa . 2. 
ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 
 
PSICÓLOGO – SAÚDE  
CHEMAMA, Roland; VANDERMERSCH, Bernard. Dicionário de Psicanálise . São Leopoldo: Unisinos, 2007. 
CORDIOLI, Aristides Volpato (org). Psicoterapias: Abordagens Atuais. Porto Alegre: Artmed, 1993. 
CUNHA, Jurema Alcides e Colaboradores. Psicodiagnóstico – V. 5ª ed. revisada e ampliada. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães; GRUBITS, Sonia (orgs.). Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 1. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
______. Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 2. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
______. Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 3. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
HOLMES, David S. Psicologia dos Transtornos Mentais . Porto Alegre: Artmed. 
KNOBEL, Elias. Psicologia e Humanização : Assistência aos pacientes graves. São Paulo: Atheneu, 2008. 
PEIXOTO, Clarice Ehlers, CLAVAIROLLE, Françoise. Envelhecimento, Políticas Sociais e novas tecnologia s. Rio de 
Janeiro: FGV, 2005. 
RANGE, Bernard. Psicoterapia Comportamental e Cognitiva de Transtorn os Psiquiátricos . Editorial Psy, 1998. 
Parte II: Itens 5, 6, 8, 10 e 14. 
SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. História da Psicologia Moderna , 9ª Ed. São Paulo: Thomson Pioneira, 
2005. 
WERLANG, Blanca Susana Guevara; AMARAL, Anna Elisa de Villemor (orgs). Atualizações em métodos projetivos 
para avaliação psicológica . São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 
Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 171. disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx  
Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 172. disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx 
Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 173. disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx 
http://site.cfp.org.br/noticias/arquivo 
http://site.cfp.org.br/publicacoes/revista-psicologia-ciencia-e-profissao: publicações a partir do ano 2008. 
Código de Ética do Psicólogo. 
BRASIL. Lei Federal nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, seção I, 19 set. 1990. 

 
SERVENTE DE PEDREIRO Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos da Função; Normas de segurança; 
Conhecimentos do sistema de metragem linear; Cubicagem; Conhecimentos dos materiais; Concretagem; Preparação 
de massas; Noções de assentamento de tijolos. 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Sistema de segurança do trabalho; Riscos e causas de acidentes; 
Prevenção de acidentes de trabalho; Fatores de riscos de acidentes; Normas e dispositivos de segurança; Fatores 
inseguros; Inspeção em postos de combate a incêndios, mangueiras, hidrantes, extintores e outros; Desenvolvimento da 
mentalidade prevencionista dos servidores; Instruções e orientação na elaboração e cartazes e avisos sobre prevenção 
de acidentes; Legislação; Principais causas e motivos de acidente do trabalho; Fatores que influenciam o triângulo do 
fogo; Tipos de extintores; CIPA - SIPAT; Mapeamento de risco; Tipos de Treinamentos. 
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TELEFONISTA Técnicas de Comunicação; Uso do Fax; Qualidade no atendimento ao público; Formas de atendimento 
ao público e ao telefone; Assiduidade; Disciplina na execução dos trabalhos; Relações Humanas no trabalho; Noções 
de Protocolo; O Arquivo e as Técnicas de Arquivamento; Classificação da Correspondência; Serviço Postal; Utilização 
da copiadora; Telefones úteis e de emergência; Telefonia fixa e móvel; Conhecimentos de pagers, intercomunicadores, 
rádios e sistemas de auto-falantes; Livro de registro de correspondência; Transferência de chamadas telefônicas em 
PABX; Uso do correio de voz; Imagem profissional; Sigilo profissional; Tarifação telefônica; Formas de Tratamento; 
Conhecimentos Básicos em Word for Windows e Excel – Uso do Correio Eletrônico e da Internet. 
 
ZELADOR A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. 
 
 


