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Retificação do Edital do Concurso Público 01/2014 
 

 
 
No início do edital, onde lia-se: 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO – ESTADO DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ sob 
n°44.567.014/0001-67, dá ciência aos interessados de que se encontram abertas as inscrições 
para o CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento de vagas a serem preenchidas por prazo 
determinado, de acordo com o item 2 e com o surgimento das necessidades do MUNICÍPIO 
durante o prazo de validade do CONCURSO PÚBLICO – nos termos do art. 37, incisos I e II, da 
Constituição Federal, Lei Orgânica do Município,  suas alterações e demais legislações 
pertinentes, regidos pelo regime jurídico CLT. 
 
Lê-se: 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO – ESTADO DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ sob 
n°44.567.014/0001-67, dá ciência aos interessados de que se encontram abertas as inscrições 
para o CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento de vagas a serem preenchidas de acordo 
com o item 2 e com o surgimento das necessidades do MUNICÍPIO durante o prazo de validade 
do CONCURSO PÚBLICO – nos termos do art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal, Lei 
Orgânica do Município,  suas alterações e demais legislações pertinentes, regidos pelo regime 
jurídico CLT. 
 
 
No item 3.5.5 do edital, onde lia-se: 
 
Os documentos citados no item anterior deverão ser entregues, pessoalmente ou por terceiro, 
no Setor de Protocolo do MUNICÍPIO  de São Pedro do Turvo, Rua Garcia Braga, nº 93, nos dias 
úteis durante o período de 14/10/2013 á 08/11/2013. 
 
Lê-se: 
 
Os documentos citados no item anterior deverão ser entregues, pessoalmente ou por terceiro, 
no Setor de Protocolo do MUNICÍPIO  de São Pedro do Turvo, Rua Garcia Braga, nº 93, nos dias 
úteis durante o período de 10/03/2014 a 27/03/2014. 
 
 
No item 3.5.11 do edital, onde lia-se: 
 
O candidato cuja solicitação de isenção tiver sido indeferida poderá efetivar sua inscrição no 
CONCURSO PÚBLICO, no período de 11/11/2013 a 14/11/2013 efetuando o pagamento da 
taxa. 
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Lê-se: 
 
. O candidato cuja solicitação de isenção tiver sido indeferida poderá efetivar sua inscrição no 
CONCURSO PÚBLICO, no período de 28/03/2014 a 31/03/2014 efetuando o pagamento da 
taxa. 
 
No item 5.1 do edital, onde lia-se: 
 
 

a) 1ª Etapa: prova de conhecimentos gerais e específicos para os cargos de Professor de 
Educação Básica I – Creche, Professor de Educação Básica I – Pré - Escola,  Professor de 
Educação Básica I – Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, Professor de Educação Básica 
II – Arte, Professor de Educação Básica II – Educação Física, Professor de Educação 
Básica II – Inglês e Professor de Educação Básica II - Informática , conforme programa 
especificado no Anexo IV – de caráter eliminatório e classificatório. 

 
Lê-se: 
 

a) 1ª Etapa: prova de conhecimentos gerais e/ou específicos para os cargos de Auxiliar de 
Serviços Gerais – Masculino, Auxiliar de Serviços Gerais – Feminino, Zelador de 
Cemitério, Jardineiro, Motorista, Eletricista, Atendente de Farmácia, Enfermeiro, 
conforme programa especificado no Anexo IV – de caráter eliminatório e 
classificatório. 

 
 
Do Anexo IV relativo ao programa de estudos para os cargos: 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MASCULINO: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal e 
sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral da 
frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
 
MATEMÁTICA -Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e divisores de 
um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum; números 
fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas de figuras planas 
(triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos números inteiros 
relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º grau; razão e 
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proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média aritmética simples e 
ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros simples e montante; 
conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos notáveis; fatoração; 
operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do programa.  
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira; cultura e sociedade brasileira; meio ambiente 
e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais; questões da 
economia nacional e do cotidiano brasileiro; ética profissional; saúde e qualidade de vida. 
 
 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - FEMININO: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal e 
sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral da 
frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
 
MATEMÁTICA -Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e divisores de 
um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum; números 
fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas de figuras planas 
(triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos números inteiros 
relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º grau; razão e 
proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média aritmética simples e 
ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros simples e montante; 
conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos notáveis; fatoração; 
operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do programa.  
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira; cultura e sociedade brasileira; meio ambiente 
e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais; questões da 
economia nacional e do cotidiano brasileiro; ética profissional; saúde e qualidade de vida. 
 
 
 
ZELADOR DE CEMITÉRIO: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal e 
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sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral da 
frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
 
MATEMÁTICA -Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e divisores de 
um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum; números 
fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas de figuras planas 
(triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos números inteiros 
relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º grau; razão e 
proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média aritmética simples e 
ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros simples e montante; 
conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos notáveis; fatoração; 
operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do programa.  
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira; cultura e sociedade brasileira; meio ambiente 
e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais; questões da 
economia nacional e do cotidiano brasileiro; ética profissional; saúde e qualidade de vida. 
 
 
 
MOTORISTA: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal e 
sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral da 
frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
 
MATEMÁTICA -Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e divisores de 
um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum; números 
fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas de figuras planas 
(triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos números inteiros 
relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º grau; razão e 
proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média aritmética simples e 
ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros simples e montante; 
conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos notáveis; fatoração; 
operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do programa.  
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira; cultura e sociedade brasileira; meio ambiente 
e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais; questões da 
economia nacional e do cotidiano brasileiro; ética profissional; saúde e qualidade de vida. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Legislação de Trânsito, baseada no novo Código de Trânsito 
Brasileiro. Regras Gerais para a circulação de veículos no perímetro urbano e nas estradas. Os 
sinais de trânsito, segurança e velocidade. Registro e Licenciamento de veículos. Condutores 
de veículos - deveres e proibições. As infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos. 
Operação e manutenção de veículos. Noções básicas de mecânica e sistema elétrico 
automotivo. Tipos de acidentes e primeiros socorros em acidentes de trânsito. Circulação 
urbana e trânsito. Direção defensiva. Aquaplanagem. Conhecimentos sobre segurança do 
trabalho. Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania 
 
 
 
Eletricista: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal e 
sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral da 
frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
 
MATEMÁTICA -Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e divisores de 
um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum; números 
fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas de figuras planas 
(triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos números inteiros 
relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º grau; razão e 
proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média aritmética simples e 
ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros simples e montante; 
conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos notáveis; fatoração; 
operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do programa.  
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira; cultura e sociedade brasileira; meio ambiente 
e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais; questões da 
economia nacional e do cotidiano brasileiro; ética profissional; saúde e qualidade de vida. 
 
INFORMÁTICA: Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Identificação de fios e cabos elétricos; interpretação e 
elaboração de circuitos elétricos;Baixa, média e alta tensão; Identificação e manuseio de 
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ferramentas de uso em elétrica; Uso de ferramentas e equipamentos de controle e regulação 
de corrente elétrica. 
 
Atendente de Farmácia: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal e 
sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral da 
frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
 
MATEMÁTICA -Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e divisores de 
um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum; números 
fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas de figuras planas 
(triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos números inteiros 
relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º grau; razão e 
proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média aritmética simples e 
ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros simples e montante; 
conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos notáveis; fatoração; 
operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do programa.  
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira; cultura e sociedade brasileira; meio ambiente 
e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais; questões da 
economia nacional e do cotidiano brasileiro; ética profissional; saúde e qualidade de vida. 
 
INFORMÁTICA: Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
 
 
ENFERMEIRO: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal e 
sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral da 
frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
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MATEMÁTICA -Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e divisores de 
um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum; números 
fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas de figuras planas 
(triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares); conjunto dos números inteiros 
relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º grau; razão e 
proporção; propriedades das proporções; divisão proporcional; média aritmética simples e 
ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros simples e montante; 
conjunto dos números reais: operações com polinômios; produtos notáveis; fatoração; 
operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do programa.  
 
ATUALIDADES - Elementos de política brasileira; cultura e sociedade brasileira; meio ambiente 
e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais; questões da 
economia nacional e do cotidiano brasileiro; ética profissional; saúde e qualidade de vida. 
 
INFORMÁTICA: Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – Fundamentos de enfermagem; enfermagem geral;  
enfermagem clinica; administração de medicamentos; enfermagem cirúrgica; enfermagem  
materno infantil; enfermagem e saúde mental; nutrição dietética; ética em enfermagem;  
administração de enfermagem; enfermagem em saúde publica; enfermagem do trabalho;  
geriatria e gerontologia; programas saúde na família; Sistema Único de Saúde (SUS)  
 
 
 
No Anexo VI do edital, onde lia-se: 
 
 
CONCURSO PÚBLICO n.º 001/2013 
 
Lê-se: 
 
CONCURSO PÚBLICO n.º 001/2014 
 
Onde lia-se: 
 
REQUEIRO a ISENÇÃO da taxa de inscrição no CONCURSO PÚBLICO n.º 001/2013 
 
Lê-se: 
 
REQUEIRO a ISENÇÃO da taxa de inscrição no CONCURSO PÚBLICO n.º 001/2014 
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Onde lia-se: 
 
São Pedro do Turvo, xxx de xxx de 2013.  
 
Lê-se: 
 
São Pedro do Turvo, xxx de xxx de 2014.  
 
 
No Anexo VII do edital, onde lia-se: 
 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2013 
 
Lê-se: 
 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2014 
 
 
No Anexo VIII, onde lia-se: 
 
ENVELOPE PARA ENTREGA DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013 
 
Lê-se: 
 
ENVELOPE PARA ENTREGA DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2014 


