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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2014 
 
  
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO – ESTADO DE SÃO PAULO, inscrita 
no CNPJ sob n°46.415.998/0001-96 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 da 
PREFEITURA durante o prazo de validade do concurso – nos termos do art. 37, II, da 
Constituição Federal, Lei Estadual nº 60.449/2014, Leis Orgânicas do Município,  suas 
alterações e demais legislações pertinentes, regidos pelo regime jurídico CLT. 
 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital e executado pela DUX CONCURSOS - 
com apoio da Prefeitura do Município de São Pedro – Estado de São Paulo. 
 
1.2. O Concurso Público compreenderá prova escrita de conhecimentos gerais e 
específicos de caráter eliminatório e classificatório, conforme descrito no Anexo II do 
presente edital, todos de responsabilidade da DUX CONCURSOS; e de exames médicos, 
a serem realizados na iminência de contratação, de caráter eliminatório, sob 
responsabilidade da PREFEITURA, para todos os candidatos convocados, respeitando a 
ordem de classificação, para verificação da aptidão às exigências do cargo pretendido, e 
particularmente para os portadores de necessidades especiais, com vistas à avaliação da 
compatibilidade da deficiência com o exercício das atividades no cargo pretendido.  
 
1.3. Após a homologação do resultado do concurso e por ordem de classificação, a 
convocação será realizada através da Imprensa Oficial do Município de São Pedro e/ou 
Jornal de circulação local para os procedimentos necessários à nomeação.  
  
1.4. É de responsabilidade do candidato de acompanhar todos os atos/publicações do 
concurso na Imprensa Oficial do Município, Jornal de circulação local e/ou no endereço 
eletrônico www.duxconcursos.com.br 
 
1.5. É de total responsabilidade do candidato o preenchimento da ficha de inscrição, assim 
como a escolha do cargo/ função; não havendo possibilidade de mudança de cargo/ 
função ou reembolso do valor pago referente à taxa, caso seja preenchida e executada 
erradamente pelo candidato. 
 
1.6. Somente poderá sofrer alterações mudanças referente à identificação do candidato 
(nome, RG, CPF, endereço). 
 
 
 
 

http://www.duxconcursos.com.br/
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2. DOS CARGOS EM CONCURSO E DOS PRÉ-REQUISITOS 

 
 

FUNÇÃO 
 

CARGA 
HORARIA 

 
REQUISITOS EXIGIDOS 

 
PROVA 

 
VAGAS 

 
SALÁRIO 

 
Bibliotecário 

 

 
40 horas 
semanais 

Curso Superior em 
Biblioteconomia ou Ciência da 
Informação e registro no CRB. 

 
PROVA 

ESCRITA 

 
 

01 

 
R$ 

1.265,17 

 
Médico 

Veterinário 
 

Horista  
(no máximo 

20 horas 
semanais). 

Curso Superior Completo em 
Medicina Veterinária e registro 
no CRMV Conselho Regional 

de Medicina Veterinária. 

 
PROVA 

ESCRITA 

 
01 

 
R$ 

38,74/HORA 

 
Professor II 

Ensino 
Fundamental 

Ciências 

 
 

Horista 
* 

Graduação em Licenciatura 
Plena, com habilitação 

específica em área própria ou 
formação em área 
correspondente e 

complementação nos termos da 
legislação vigente. 

 
PROVA 

ESCRITA 

 
 

01 

 
R$ 

9,74/HORA 

 
Professor II 

Ensino 
Fundamental 

Educação 
Artística 

 
 

Horista 
* 

Graduação em Licenciatura 
Plena, com habilitação 

específica em área própria ou 
formação em área 
correspondente e 

complementação nos termos da 
legislação vigente. 

 
PROVA 

ESCRITA 

 
 

01 

 
R$ 

9,74/HORA 

 
Professor II 

Ensino 
Fundamental 

Educação 
Física 

 
 

Horista 
* 

Graduação em Licenciatura 
Plena, com habilitação 

específica em área própria ou 
formação em área 
correspondente e 

complementação nos termos da 
legislação vigente. 

 
PROVA 

ESCRITA 

 
 

01 

 
R$ 

9,74/HORA 

 
Professor II 

Ensino 
Fundamental 

Geografia 
 

 
 

Horista 
* 

Graduação em Licenciatura 
Plena, com habilitação 

específica em área própria ou 
formação em área 
correspondente e 

complementação nos termos da 
legislação vigente. 

 
PROVA 

ESCRITA 

 
 

01 

 
R$ 

9,74/HORA 

 
Professor II 

Ensino 
Fundamental 

Língua Inglesa 
 

 
 

Horista 
* 

Graduação em Licenciatura 
Plena, com habilitação 

específica em área própria ou 
formação em área 
correspondente e 

complementação nos termos da 
legislação vigente. 

 
PROVA 

ESCRITA 

 
 

01 

 
R$ 

9,74/HORA 

 
* A carga horária é variável de acordo com as aulas disponíveis. 
 
2.1. Os tipos de provas e quantitativo de questões estão especificados no Anexo II.  
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2.2. O sumário das atribuições dos cargos encontra-se no Anexo III deste Edital e 
apresenta resumidamente as atividades a serem desenvolvidas pelo servidor.  
 
2.3. Os programas para as provas são os constantes do Anexo IV.  

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento, não 
cabendo recurso sobre eventuais erros cometidos pelo candidato no ato da inscrição.  
 
3.2. A inscrição deverá ser efetuada pela Internet, no endereço eletrônico 
www.duxconcursos.com.br, das 00h do dia 06 de dezembro de 2014 às 23h59min do dia 
31de dezembro de 2014. 
 
3.3. O candidato poderá se inscrever em apenas um cargo no mesmo horário, caso efetue 
inscrição em mais de um cargo prevalecerá à inscrição mais recente; não havendo em 
hipótese alguma a devolução da taxa de inscrição. 
 
3.3.1. Caso ocorram problemas técnicos no servidor da Internet que atende a DUX 
CONCURSOS, no último dia das inscrições, o prazo será prorrogado até às 17 horas do 
dia seguinte. A DUX CONCURSOS não se responsabiliza por solicitações de inscrições 
não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados.  
 
3.4. Após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto 
bancário, podendo pagá-lo em qualquer agência bancária ou casa lotérica, até a data de 
vencimento do boleto. 
 
3.4.1. O valor da taxa de inscrição é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais para todos os cargos). 
 
3.4.2. A inscrição somente será confirmada após a informação, pelo banco, do pagamento 
da taxa de inscrição (três dias úteis). 
 
3.5. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o 
candidato que, na forma do Decreto n.º 6.593/2008, estiver inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – Cad.Único – e for membro de família de baixa 
renda. 
 
3.5.1. Considera-se família de baixa renda: 
 
3.5.1.1. Aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou; 
3.5.2. Considera-se renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos por 
todos os membros da família.  
 

http://www.duxconcursos.com.br/
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3.5.3. Considera-se renda familiar per capita a razão entre a renda mensal e o total dos 
indivíduos na família.  
 
3.5.4. O candidato interessado em solicitar a isenção de pagamento de taxa deverá:  
 
3.5.4.1. Realizar a sua inscrição disponível no site www.duxconcursos.com.br 
 

3.5.4.2. Imprimir o boleto gerado no momento da inscrição e anexar cópia ao processo; 
 
3.5.4.3. Juntar requerimento de isenção, contendo a indicação do Número de Identificação 
Social – NIS, conforme modelo constante no Anexo VI. 
 
3.5.4.4. Escrever de próprio punho declaração de que é membro de família de baixa renda. 
 
3.5.5. Os documentos citados no item anterior deverão ser entregues, pessoalmente ou 
por terceiro, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de São Pedro, - Rua Valentim 
Amaral, 748, Centro, nos dias úteis durante o período de 08/12/2014 á 19/12/2014. 

3.5.6. A simples entrega da documentação não garante ao interessado a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição.  
 
3.5.7. Após a entrega da documentação, não serão aceitos acréscimos ou alterações das 
informações prestadas.  
 
3.5.8. O candidato é responsável pela veracidade de suas informações e pela 
autenticidade da documentação apresentada, respondendo civil e criminalmente pelo teor 
das afirmativas.  
 
3.5.9. Os pedidos de isenção serão analisados pela DUX CONCURSOS.  
 
3.5.10. Os pedidos de isenção deferidos e indeferidos serão divulgados no dia 23/12/2014 
no site www.duxconcursos.com.br,onde constará o número da inscrição dos candidatos 
requerentes, classificados em uma lista de pedidos deferidos e outra de indeferidos. 
 
3.5.11. O candidato cuja solicitação de isenção tiver sido indeferida poderá efetivar sua 
inscrição no concurso, no período de 23/12/2014 a 31/12/014 efetuando o pagamento da 
taxa. 
 
3.5.12. A partir de 07/01/2015, o candidato deverá consultar, via internet, a confirmação da 
inscrição bem como o local e sala, sendo obrigatória a apresentação de documento com 
foto no dia da prova. 
 
3.5.13. O candidato que pagou o boleto e não constar o nome na relação de homologação 
das inscrições, deverá entrar em contato com a Banca Examinadora, solicitando revisão do 
processo de inscrição, encaminhando o comprovante de pagamento até o dia 08/01/2015, 
através do e-mail dux@duxconcursos.com.br . 
 

http://www.duxconcursos.com.br/
http://www.duxconcursos.com.br/
mailto:dux@duxconcursos.com.br
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3.6. Candidatos que necessitarem de condições especiais para realização da prova, 
deverão informá-las no momento da inscrição, para que a Banca Examinadora possa 
verificar sua pertinência. Caso não o façam, perderão o direito de exigir tais condições. 
 
3.6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova 
deverá levar um acompanhante, o qual ficará em sala reservada e será responsável pela 
guarda da criança. 
 
3.7. É vedada a inscrição condicional ou por correspondência.  
 
3.8. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se 
de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no Concurso Público, 
pois a taxa, uma vez paga, só será restituída em caso de revogação ou anulação plena do 
Concurso.  
 
4. DAS VAGAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
4.1. Ao candidato portador de necessidades especiais, amparado pelo Art. 37, inciso VIII 
da Constituição Federal, pela Lei Estadual no 15.139, de 31 de maio de 2006 e pelo 
Decreto Estadual no 2.508, de 20 de janeiro de 2004, é reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas, dentro do prazo de validade do Concurso Público, para as 
funções/especialidades de vaga estabelecidas no Anexo II deste Edital, cujas atribuições 
sejam compatíveis com a sua necessidade especial, devendo o candidato observar, no ato 
da inscrição, além das condições gerais estabelecidas neste Edital, também às condições 
especiais previstas neste item, para que possa fazer uso das prerrogativas disciplinadas 
em lei e neste Edital.  
 
4.2. Quando a aplicação do percentual de reserva à pessoa portadora de necessidades 
especiais resultarem em número fracionado, este será elevado até o primeiro número 
inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas 
para cada função/especialidade da vaga e para funções/especialidades de vaga com 
número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).  
 
4.3. O percentual de vagas a ser reservado para as funções estabelecidas neste Edital à 
pessoa portadora de necessidades especiais será observado ao longo do período de 
validade do Concurso Público, inclusive em relação às vagas que surgirem ou que forem 
criadas.  
 
4.4. É considerada pessoa portadora de necessidades especiais a que se enquadram nas 
categorias discriminadas no Art. 34 do Decreto Estadual no 2.508/04.  
 
4.5. O candidato portador de necessidades especiais, resguardadas as condições 
especiais previstas no Decreto Estadual nº 2.508/2004, participará do Concurso Público 
em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, à 
avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário, ao local de aplicação das provas e à 
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pontuação mínima exigida para aprovação, conforme Art. 17 da Lei Estadual no 13.456/02 
e Art. 38 da Lei Estadual no 15.139/06.  
 
4.6. O candidato que for nomeado na condição de pessoa portadora de necessidades 
especiais não poderá arguir ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança de 
emprego, relotação, reopção de vaga, redução de carga horária, alteração de jornada de 
trabalho, limitação de atribuições e assistência de terceiros no ambiente do trabalho e para 
o desempenho das atribuições do cargo.  
 
4.7. Na hipótese de não existir candidatos inscritos, aprovados ou habilitados para as 
vagas reservadas à pessoa portadora de necessidades especiais, as vagas respectivas e 
remanescentes serão ocupadas pelos demais candidatos aprovados e habilitados na lista 
geral, observada a ordem geral de classificação.  
 
4.8. Se aprovado e classificado dentro do número de vagas reservadas, o candidato que 
se declarou portador de necessidade especial deverá apresentar laudo médico que ateste 
a deficiência, será verificado se há compatibilidade da deficiência com o cargo a ser 
assumido e ainda se a deficiência se enquadra nas categorias discriminadas no artigo 34, 
do Decreto Estadual nº 2.508/2004. 
 
4.9. Detectada a falsidade na declaração a que se refere o subitem 4.4 deste Edital, o 
candidato será eliminado do Concurso Público, com anulação de todos os atos e efeitos já 
produzidos, se candidato, e à pena de demissão se contratado, conforme previsto no Art. 
5º da Lei Estadual no 14.274/03.  
 
5. DA ETAPA  
 
5.1 O Concurso Público, em referência, constará da seguinte etapa: 
 
a)1ª Etapa: Prova Escrita de conhecimentos gerais e específicos, conforme programa 
especificado no Anexo IV - de caráter  classificatório e eliminatório. 
 
b) 3ª Etapa: exame médico - somente para os candidatos classificados e convocados para 
contratação - de caráter eliminatório.  
 
6. DA 1ª ETAPA – Prova Escrita 

 
6.1. A 1ª etapa – prova escrita – será realizada no dia 11/01/2015, com início e término de 
acordo com o especificado no Anexo I (horário de Brasília), no Município de São Pedro - 
SP, nos locais divulgados através de edital. 
 
6.2. A prova da 1ª etapa conterá questões objetivas – em nível e quantidade conforme 
exposto no Anexo II – cada uma composta de cinco assertivas, das quais apenas uma será 
correta. 
6.3. Da prestação da prova: 
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6.3.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.  
 
6.3.2. O comparecimento ao local designado para a realização das provas da 1ª etapa – 
prova escrita – deverá ocorrer: 
 
6.3.2.1. A partir das 8 horas, sendo que às 8 horas e 45 minutos os portões serão fechados 
e mais nenhum candidato poderá adentrar o local das provas. As provas terão início às 9h, 
com duração de 3 (três) horas, e no período da tarde os portões estarão abertos as 13:00 
horas e as 13:45 serão fechados, e mais nenhum candidato poderá adentrar o local das 
provas. 
 
6.3.3. Para ter acesso ao local de provas, o candidato deverá obedecer rigorosamente o 
horário informado no item acima e apresentar-se munido de carteira de identidade 
(documento original) e comprovante de inscrição (boleto devidamente quitado). Poderão 
ser usados como documentos de identidade também a Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na forma da Lei n.º 
9.053/97.  
 
6.3.4. Será automaticamente desclassificado o candidato que deixar de assinar a Folha de 
Presença, o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial e também não preencher o gabarito 
de acordo com as instruções da folha de rosto que consta no caderno de questões. 
 
6.3.5. Não será admitido ao local de provas quem se apresentar após o horário 
estabelecido, seja qual for o motivo alegado.  
 
6.3.6. Para a realização das provas, o candidato deverá trazer caneta esferográfica com 
tinta azul ou preta, lápis e borracha. Não será permitido o uso de nenhum outro material 
durante a realização da prova.  
 
6.3.7. O candidato só poderá retirar-se do local de provas, depois de transcorrida uma hora 
do início das provas.  
 
6.3.8. Durante a realização das provas não serão permitidos sob nenhuma condição, com 
pena de exclusão do concurso:  
 
a) Consultas, de nenhuma espécie;  
b) Atitudes de desacato, desrespeito ou descortesia com qualquer dos coordenadores, 
examinadores, executores ou autoridades presentes;  
c) Ausência da sala, pelo candidato, sem a devida autorização do fiscal de sala e 
acompanhamento do fiscal de corredor;  
d) Uso de qualquer material eletrônico de cálculo ou de comunicação. 
e) Perturbação à ordem dos trabalhos.  
f) O candidato que após adentrar o recinto da prova e causar tumulto de qualquer espécie, 
será imediatamente desclassificado e retirado do local. 
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6.3.9. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do 
cartão-resposta e sua integridade; não haverá substituição do cartão-resposta, a não ser 
em caso de defeito em sua impressão.  
 
6.3.10. Não haverá segunda chamada para as provas. A ausência do candidato, por 
qualquer motivo, inclusive doença ou atraso, implicará na sua eliminação do Concurso.  
 
6.3.11. O candidato que necessitar do caderno de questões devera solicitá-lo mediante o 
requerimento protocolado no setor competente da Prefeitura Municipal de São Pedro, 
dentro do prazo previsto em edital para a devida interposição de recurso. 
 
6.4. Bancas Especiais  
 
6.4.1. Candidatos portadores de necessidades especiais, gestantes, lactantes, 
acidentados, entre outros casos que impeçam a realização da prova em condições 
normais, deverão informar essa condição na ficha de inscrição, comprovar a necessidade 
via atestado médico e entrar em contato com a Banca Examinadora para estabelecer a 
melhor forma de atendimento.  
 
6.4.2. Situações emergenciais ou acidentais deverão ser comunicadas, com a maior 
antecedência possível, à Banca Examinadora, visando o atendimento adequado.  
 
6.4.3. As Bancas Especiais somente serão disponibilizadas nos locais (edificações) onde 
estiverem sendo aplicadas as provas. 
 
6.5. Do julgamento das provas escritas e do resultado 
 
6.5.1. Será atribuída nota 0 (zero) à questão não respondida ou respondida com emendas 
e/ou rasuras e/ou em duplicidade no cartão-resposta.  
 
6.5.2. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a 
todos os candidatos presentes às provas, independentemente da formulação de recursos. 
Desde que o candidato tenha atribuído alguma resposta para ela.  
 
6.5.3. Será considerado aprovado na o candidato que obtiver nota igual ou maior que 40% 
(quarenta por cento), numa escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem), ficando os demais 
eliminados do concurso. 
 
6.5.4. O resultado será divulgado no endereço eletrônico www.duxconcursoscom.br, no dia 
30/01/2015. 
 
7. Da 2ª ETAPA – DO EXAME MÉDICO 
 
7.1. Os candidatos convocados para os exames pré-admissionais, deverão comparecer no 
dia, horário e endereços estabelecidos pela PREFEITURA munidos do documento de 
identidade original e dos exames de saúde a seguir especificados.  

http://www.duxconcursoscom.br/
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7.1.2. O candidato passará por exames pré-adicionais realizados pelo médico do trabalho 
da Prefeitura de São Pedro.  
 
7.1.3. O candidato será considerado apto ou inapto ao exercício do cargo no exame pré-
admissional.  
 
7.1.4. A decisão da Junta Médica será terminativa. 
 
7.2. EXAMES ADMISSIONAIS  
 
7.2.1. O Exame médico possui caráter eliminatório e por ele deverão passar os candidatos 
melhor classificados no concurso, somente quando forem convocados para possível 
contratação e depois de comprovarem os requisitos estabelecidos neste edital. 
 
7.2.2. Os candidatos melhor classificados serão nomeados, conforme número de vagas 
constantes no edital - se após exame médico forem considerados aptos para exercer as 
atividades que o cargo pleiteado requer. 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO. 
 
8.1.  A publicação do resultado final do Concurso Público será divulgada no dia 17 de 
dezembro de 2014 no site www.duxconcursos.com.br. 
 
8.2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente do valor da nota 
final. 
 
8.3. Ainda que aprovado e classificado, o candidato que não preencher os pré-requisitos 
solicitados, a serem comprovados através da apresentação dos documentos especificados 
na etapa da habilitação e contratação, o fizer constar em sua ficha de inscrição dados 
falsos ou inexatos, comprovados posteriormente, bem como se constatadas 
irregularidades em documentos, terá todos os atos decorrentes de sua participação no 
concurso publico declarados nulos. 
 
8.4. A nota dos candidatos habilitados no Concurso Público será composta da seguinte 
forma: 
 
a) Todas as questões possuem o mesmo valor que é igual a 2,5. 
 
b) Para os candidatos que possuam questões de conhecimentos gerais e específicos: CG * 

2,5 + CE* 2,5. (conhecimentos gerais vezes 2,5 + conhecimentos específicos vezes 
2,5). 

*Obs.: (CG conhecimentos gerais) - (CE conhecimentos específicos) 
 
09. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

http://www.duxconcursos.com.br/
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9.1. Na hipótese de igualdade na classificação, terá preferência, sucessivamente, o 
candidato que:  
a) Maior de 60 (sessenta) anos, segundo o Estatuto do Idoso;  
 
b) Obtiver o maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos (se houver);  
 
c) Obtiver o maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;  
 
d) Obtiver o maior número de acertos na prova de Matemática (se houver);  
 
e) Obtiver o maior número de acertos na prova de Informática (se houver);  
 
f) Obtiver o maior número de acertos na prova de Atualidades;  
 
g) Maior idade (ano, mês, dia);  
 
h) Persistindo o empate, o critério a ser utilizado será o de sorteio.  
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1. É facultada a interposição de recursos referentes aos resultados da 1ª etapa, através 
de documento dirigido à Presidente da Banca Examinadora, entregue no Setor de 
Protocolo da Prefeitura Municipal de São Pedro. Não serão aceitos recursos por fac-símile, 
telegrama, internet ou por outro meio do gênero.  
 
10.2. A Banca Examinadora será formada por 03 servidores, a serem designados pela 
DUX CONCURSOS, para coordenação e realização do Concurso e por Comissão 
nomeada através da Portaria n° 3.240 de 03 de fevereiro de 2014 da Prefeitura Municipal 
de São Pedro, para acompanhamento e fiscalização. 
 
10.3. No documento do recurso deverá constar o nome do candidato, número de inscrição, 
número do documento de identidade, cargo pretendido e endereço para correspondência.  
 
10.4. Negar-se-á provimento ao recurso que não se apresentar em termos convenientes e 
devidamente fundamentado quanto aos pontos recorridos, ou interposto fora do prazo 
estipulado.  
 
10.5. A Banca Examinadora só poderá propor alteração da nota, anteriormente atribuída, 
se ficar evidenciada que houve erro na correção ou na aplicação do critério de julgamento 
da prova, mediante parecer fundamentado. 
 
10.6. Os resultados dos julgamentos dos recursos interpostos serão divulgados através de 
publicação nos editais oficiais da PREFEITURA e no site www.duxconcursos.com.br. 
 
10.7. Somente será admitido um único recurso por candidato.  
 

http://www.duxconcursos.com.br/
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10.8. O recurso interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do 
respectivo instrumento de mandato, com firma reconhecida e cópia reprográfica do 
documento de identidade do procurador.  
 
11. DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO 
 
11.1. A admissão do candidato no cargo está condicionada ao atendimento dos seguintes 
requisitos: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a 
igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Constituição Federal, 
§1.o do Art.12 e Decreto n.º 70.436 de 18/04/72); 
  
b) Encontrar-se no pleno exercício dos direitos civis e políticos e quite com a justiça 
eleitoral;  
 
c) Atender aos requisitos de escolaridade exigidos para o cargo, como expresso no Item 2 
deste Edital;  
 
d) Apresentar os documentos comprobatórios dos pré-requisitos exigidos quanto à 
escolaridade e habilitação, conforme exposto no Item 2 e conforme declarado na ficha de 
inscrição.  
 
e) Ter idade mínima de 18 anos comprovada até a data da admissão;  
 
f) Comprovar, à habilitação para o cargo;  
 
g) Apresentar Cédula de Identidade, Cadastro de Pessoa Física - CPF regularizado e 
Título Eleitoral; os candidatos do sexo masculino deverão apresentar Certificado de 
Reservista ou de Dispensa de Incorporação; 
 
h) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos 
desabonadores bem como, improbidade administrativa;  
 
i) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em 
julgado, que impeça legalmente o exercício de função pública;  
 
j) Gozar de boa saúde física e mental;  
 
k) Estar disponível para trabalhar de acordo com a jornada semanal especificada no Item 2 
deste edital. 
 
l) Não estar em idade de aposentadoria compulsória.  
 
11.2.  Os documentos comprobatórios para os cargos que exigem escolaridade completa – 
diplomas registrados ou certificados acompanhados de histórico escolar – devem referir-se 
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a cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 
Conselho Nacional de Educação (CNE) ou Conselho Estadual de Educação (CEE).  
 
11.3. Serão aceitos também declarações ou atestados de conclusão de curso em que 
constem as disciplinas cursadas, frequência, avaliação e carga horária, emitidas em papel 
com timbre e carimbo do estabelecimento de ensino e devidamente assinados pela 
autoridade competente, e acompanhados do Histórico Escolar.  
 
11.4. Os documentos devem ser apresentados pelo candidato no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a contar da data da convocação da PREFEITURA.  
 
11.5. Os diplomas e certificados, obtidos no exterior, para que tenham validade, deverão 
estar revalidados de acordo com a legislação vigente.  
 
11.6. No ato da convocação, e antes da realização do Exame Médico, devem ser 
comprovados os requisitos expressos neste edital, e apresentados obrigatoriamente os 
documentos exigidos para investidura no cargo, se o candidato comparecer, mas não 
comprovar os requisitos para o cargo, será desclassificado, sendo por consequência 
convocado o candidato imediatamente posterior na classificação final. 
 
11.7. Poderão ser admitidos servidores com vínculo de trabalho por prazo determinado, 
durante o prazo de validade do concurso, sem prejuízo do oferecimento de ingresso 
definitivo, observada a legislação pertinente e os casos de acúmulo legal, de acordo com a 
Constituição Federal. 
 
12. DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS HABILITADOS  
 
12.1 Os candidatos serão aproveitados de acordo com a classificação final do concurso, 
ressalvado o atendimento legal de 5% para portadores de necessidades especiais, dentre 
os quais deverão ser chamados aqueles com melhor colocação no quadro de classificação 
até o limite do percentual estabelecido neste Edital.  
 
12.2. Os candidatos serão nomeados e tomarão posse nos termos da Legislação Municipal 
de São Pedro – Estado de São Paulo e demais cominações pertinentes.  
 
12.3.  Se, durante o prazo de validade do concurso, surgirem novas vagas para os cargos 
expressos no Item 2 deste Edital, os candidatos habilitados e ainda não aproveitados serão 
convocados pela ordem de classificação final para os procedimentos expressos nos 
subitens do item 9 e do item 15 e provimento das novas vagas.  
 
12.4.  O candidato classificado receberá convocação pela Imprensa Oficial do Município, 
Jornal de circulação local e endereço eletrônico www.saopedro.sp.gov.br. O candidato terá 
03 (três) dias para comparecer à PREFEITURA. Expirado o prazo, o candidato será 
desclassificado do concurso. 
 

http://www.saopedro.sp.gov.br/
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12.5 O candidato que informar no momento da inscrição sua condição de aposentado, se 
classificado, será convocado pela PREFEITURA para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
apresentar a documentação relativa ao seu processo de aposentadoria. Nesses casos, a 
nomeação estará condicionada à análise da possibilidade legal conforme os Princípios 
Constitucionais e a Legislação Previdenciária aplicável ao caso.  

 
13. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 
 
13.1 O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da publicação da 
homologação, prorrogável uma única vez, por igual período, conforme interesse e 
conveniência da PREFEITURA, ou antes, desse prazo, se todos os candidatos 
classificados tiverem sido aproveitados. 
 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. É direito da PREFEITURA, a qualquer tempo: 
 
a) Eliminar do concurso ou do cadastro o candidato que não atenda aos requisitos do 
cargo e/ou às exigências legais para contratação ou às condições estabelecidas neste 
Edital;  
 
b) Anular a inscrição, a prova ou a admissão do candidato quando verificadas falsidades 
de declaração ou irregularidades nas provas ou documentos, sem prejuízo das sanções 
criminais cabíveis;  
 
c) Cancelar o concurso, mesmo com datas pré-fixadas e já divulgadas, em caso de 
determinações legais, conveniência técnica administrativa ou motivo de força maior 
(calamidades públicas, etc.).  
 
14.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a 
aceitação tácita das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas 
neste Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar 
desconhecimento.  
 
14.3. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto a Prefeitura Municipal de 
São Pedro, enquanto perdurar a validade do Concurso Público. 

 
14.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumadas as providências ou eventos que lhes disserem 
respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, 
circunstância que será mencionada em edital ou aviso publicado.  
 
14.5. É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar os Editais, comunicados e 
demais publicações referentes a este Concurso Público. 
 



 
 

 
14 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO-SP                                 DUX CONCURSOS PÚBLICOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO 
Rua Valentim Amaral - 748 - Centro  

CEP 13520-000 (19) 3481-9200 

14.6. Para acompanhamento e fiscalização do presente concurso público, a Prefeitura 
Municipal de São Pedro publicou a Portaria n° 3.240 de 03 de fevereiro de 2014, que 
nomeou uma comissão para coordenação e acompanhamento dos trabalhos inerentes a 
processos seletivos e concursos públicos realizados no decorrer do exercício de 2014. 
 
 
ANEXO I – CALENDÁRIO DO CONCURSO 
 
 

 
EVENTO 

 

 
DATA 

 
Publicação do Edital 

 
06/12/2014 

 
Período de Inscrições 

 
06/12/2014 a 31/12/2014 

 
Verificação das inscrições e identificação do local 

de provas 
 

 07/01/2015 

 
Prova Escrita 

 
11/01/2015 

 
Disponibilização do Gabarito 

 
12/01/2015 

 
Recebimento de Recurso da Prova Escrita 

 

13/01/2015 e 14/01/2015 
 

 
Resultado da prova escrita 

 
22/01/2015 

 
Resultado Final 

 
30/01/2015 
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ANEXO II – HORÁRIO DE PROVAS, CARGOS, TIPOS DE PROVA E QUESTÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/11/2014 

Duração de 3 horas 

Conhecimentos Gerais 

 

 

Conhecimentos 

Específicos 

 

Total 

Questões 

Objetivas 

 

Língua 

Portuguesa 

Matemática 

 

Atualidades 

 

Informática 

BIBIOTECÁRIO (A) 10 5 5 5 15 40 

MÉDICO VETERINÁRIO 10 5 5 5 15 40 

PROFESSOR II- DE ENSINO 
FUNDAMENTAL  

 CIÊNCIAS 

10 5 5 5 15 40 

PROFESSOR II- DE ENSINO 
FUNDAMENTAL –  

EDUCAÇÃO ARTISTICA 

10 5 5 5 15 40 

PROFESSOR II DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

10 5 5 5 15 40 

PROFESSOR II- DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 

GEOGRAFIA 

10 5 5 5 15 40 

PROFESSOR II- DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 

LINGUA INGLESA  

10 5 5 5 15 40 
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ANEXO III – SUMÁRIO DE ATRIBUIÇÕES 
 
CARGO: BIBLIOTECÁRIO (A) 
I - executar serviços de catalogação e classificação de acervo bibliográfico, utilizando 
regras e sistemas específicos, para armazenar e recuperar livros, colocando-os à 
disposição dos usuários;  
II - organizar fichários, catálogos e índices para possibilitar o armazenamento, a 
localização rápida e eficiente de livros, de acordo com os assuntos;  
III - planejar e executar a aquisição de material bibliográfico, consultando catálogos de 
editoras, efetuando levantamentos bibliográficos, selecionando a compra ou doação de 
livros para atualizar o acervo da biblioteca;  
IV - atender o público que procura a biblioteca, indicando-lhes as fontes de informação, 
para facilitar as consultas e pesquisas;  
V - organizar o serviço de intercâmbio, estabelecendo contatos ou correspondências com 
associações, federações, órgãos, outras bibliotecas, centros de pesquisa e de 
documentação, para possibilitar a troca de informações;  
VI - orientar tecnicamente e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos servidores 
lotados na unidade referente à encadernação ou restauração de livros ou documentos, 
para assegurar a conservação do material bibliográfico;  
VII - efetuar rigoroso controle sobre os empréstimos de livros e estabelecimentos de 
períodos de entrega e devolução;  
VIII - divulgar o acervo organizando exposições e eventos culturais e distribuindo catálogos 
ou convites para visitas à biblioteca a fim de despertar no público maior interesse pela 
leitura;  
IX - executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
I-Planejar e executar campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionada à 
saúde pública; 
II- Proceder à profilaxia, diagnósticos e tratamentos de doenças animais, nocivas à saúde; 
III-Elaborar e executar atividades relacionadas ao PPI/ECD;  
IV-Promover a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento 
e comercialização de produtos de origem animal;  
V-Proceder ao controle de zoonoses, efetivando levantamento de dados, avaliações 
epidemiológicas e programas para a profilaxia dessas doenças; 
VI- Participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de 
vetores, roedores e raiva animal;  
VII-Assessorar campanhas educativas no campo da saúde pública;  
VIII-Interagir como setor de fiscalização municipal no que tange à fiscalização sanitária;  
IX-Executar outras tarefas correlatas, sob determinação da chefia imediata, inerentes ao 
PPI/ECD. 
 
CARGOS: PROFESSOR II DE ENSINO FUNDAMENTAL - CIÊNCIAS; EDUCAÇÃO 
ARTISTICA; EDUCAÇÃO FÍSICA; GEOGRAFIA E LINGUA INGLESA. 
I - participar do processo de elaboração do Plano de Gestão da Escola e de seus anexos;  
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II - planejar, executar, avaliar e registrar as atividades do processo ensino-aprendizagem 
de suas classes, a partir da programação curricular da Secretaria de Educação;  
III - definir prioridades, objetivos e metas;  
IV - selecionar conteúdos significativos;  
V - utilizar metodologia adequada às características cognitivas e sócio-culturais dos 
educandos;  
VI - acompanhar o processo de aprendizagem dos educandos, utilizando instrumentos 
variados de avaliação;  
VII - executar atividades de recuperação, assegurando sua ocorrência imediata e contínua 
e registrando os progressos dos alunos em documento próprio;  
VIII - acompanhar, orientar e cuidar da higiene pessoal das crianças;  
IX - acompanhar as crianças na hora das refeições, orientando-as no processo de 
alimentação;  
X - proceder à observação dos educandos, identificando necessidades e carências de 
ordem social, psicológica, material ou de saúde, que interferem na aprendizagem, 
encaminhando-os para análise do Professor Coordenador;  
XI - manter permanente contato com os pais ou responsáveis, informando-os e orientando-
os sobre o avanço do educando e obtendo dados de interesse para o processo educativo;  
XII - participar dos Conselhos de Ciclos e de Alunos;  
XIII - participar, quando integrante do Conselho de Escola, das deliberações que afetam o 
processo educacional;  
XIV - participar do Horário do Trabalho Pedagógico Coletivo;  
XV - buscar, numa perspectiva de formação permanente, o aprimoramento do seu 
desempenho profissional e ampliação do seu conhecimento, podendo propor e/ou 
coordenar ações e grupos de formação;  
XVI - responsabilizar-se pela utilização, manutenção e conservação de equipamentos e 
instrumentais em uso em laboratórios e outros ambientes especiais próprios de sua área 
curricular;  
XVII - fornecer ao Professor Coordenador a relação de material de consumo necessário ao 
desenvolvimento das atividades curriculares;  
XVIII - organizar, orientar e zelar pelo uso adequado do espaço físico como dos materiais 
escolares;  
XIX - acompanhar as crianças em atividades externas à unidade escolar;  
XX - executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
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ANEXO IV – PROGRAMA PARA PROVAS 
 
BIBLIOTECÁRIO (A): 
 
ATUALIDADES: Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundial do cotidiano brasileiro; ética 
profissional; saúde e qualidade de vida.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Documentação: conceitos básicos e finalidades da 
documentação geral. Biblioteconomia e ciência da informação. Conceitos básicos e 
finalidades.  Noções de informática para bibliotecas: dispositivos de memória, de entrada e 
saída de dados.  Normas técnicas para a área de documentação: referência bibliográfica 
(de acordo com as normas da ABNT - NBR 6023), resumos, abreviação de títulos de 
periódicos e publicações seriadas, sumário, preparação de índices de publicações, 
preparação de guias de bibliotecas, centros de informação e de documentação. Indexação: 
conceito, definição, linguagens de indexação, descritores, processos de indexação, tipos 
de indexação. Resumos e índices: tipos e funções. Classificação decimal universal (CDU): 
estrutura, princípios e índices principais e emprego das tabelas auxiliares. Catalogação 
(AACR-2): catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos; catalogação de multimeios: CD-
ROM, fitas de vídeos e fitas cassetes. Catálogo: tipos e funções. Organização e 
administração de bibliotecas: princípios e funções administrativas em bibliotecas, estrutura 
organizacional, as grandes áreas funcionais da biblioteca, marketing; centros de 
documentação e serviços de informação: planejamento, redes e sistemas.  
 
INFORMÁTICA: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, 
Outlook; Microsoft Office; Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel), conceitos 
básicos de internet.  
 
LINGUA PORTUESA: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de 
texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da 
Ortografia oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; Concordância nominal; 
Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; 
Preposição; Conjunção. 
 
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. 
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MÉDICO VETERINÁRIO: 
 
ATUALIDADES: Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundial do cotidiano brasileiro; ética 
profissional; saúde e qualidade de vida.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Doenças infectocontagiosas dos animais domésticos; 
Epidemiologia e saúde pública veterinária; Farmacologia e terapêutica médico-veterinária; 
Fisiologia dos animais domésticos; Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; 
Legislações sanitárias (Federal e Estadual/SP); Microbiologia e imunologia; Nutrição 
animal; Parasitologia médico-veterinária; Patologia médico-veterinária; Reprodução e 
fisiologia da reprodução animal; Toxicologia; Zoonoses: Cisticercose. Tuberculose. Raiva. 
Leishmaniose. Leptospirose. Brucelose. Aftosa. Doenças Transmitidas por Vetores: 
Doenças de Chagas. Dengue. Febre Amarela; Zootecnia; Específico: ações de vigilância 
em saúde (epidemiológica sanitária e ambiental); Agravos à saúde provocados por 
alimentos (intoxicações e infecções); Higiene e higienização de estabelecimentos e de 
alimentos; Medidas de controle urbano de animais de fauna Sinantrópica; Medidas de 
controle urbano de animais domésticos; Bioestatística; Saúde Pública: Noções Gerais de 
Epidemiologia; Noções Gerais de Vigilância Epidemiológica; Doenças de Notificação 
Compulsória; Imunização; Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde; Conteúdos 
Programáticos das Disciplinas Básicas da Especialidade. 
 
INFORMÁTICA: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, 
Outlook; Microsoft Office; Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel), conceitos 
básicos de internet.  
 
LINGUA PORTUESA: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de 
texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da 
Ortografia oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; Concordância nominal; 
Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; 
Preposição; Conjunção. 
 
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. 
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PROFESSOR II DE ENSINO FUNDAMENTAL – CIÊNCIAS: 
 
ATUALIDADES: Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundial do cotidiano brasileiro; ética 
profissional; saúde e qualidade de vida.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Água, ar, solo, seres vivos, ecologia, biologia, 
esquema corporal, reprodução humana, saúde, tabagismo, alcoolismo, toxicomanias, 
doenças transmissíveis, estrutura corpuscular, coleta seletiva de lixo, efeito estufa, Terra e 
Universo, natureza e saúde, ecossistema, processos de separação de elementos, 
biodiversidade e organismos.  Psicologia do Desenvolvimento. Desenvolvimento e 
Aprendizagem. Educação e Novas Tecnologias. Planejamento e Proposta Pedagógica. 
Didática. Métodos de Ensino. Pedagogia de Projetos. Relação escola/comunidade. 
Integração/Inclusão. Relações sociais da escola. Teorias da aprendizagem. A prática 
educativa. A função social do Ensino e a concepção sobre processos de Aprendizagem. As 
relações interativas na sala de aula. A avaliação. O papel do professor. Referências 
essenciais à convivência democrática na escola. Temas transversais. Interdisciplinaridade. 
Currículo e Desenvolvimento Humano. Educados e Educadores: Seus Direitos e o 
Currículo. Currículo, Conhecimento e Cultura. Diversidade e Currículo. Currículo e 
Avaliação. Gestão Democrática. Orientação Sexual na Escola. 
 
INFORMÁTICA: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, 
Outlook; Microsoft Office; Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel), conceitos 
básicos de internet.  
 
LINGUA PORTUESA: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de 
texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da 
Ortografia oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; Concordância nominal; 
Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; 
Preposição; Conjunção. 
 
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. 
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PROFESSOR II DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO ARTISTICA: 
 
ATUALIDADES: Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundial do cotidiano brasileiro; ética 
profissional; saúde e qualidade de vida.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A história da arte geral, a história da arte no Brasil, 
educação musical na escola, o teatro, o jogo dramático teatral, harmonia das cores, 
geometria, projeções geométricas, elementos básicos das composições artísticas, o ensino 
da educação artística, metodologia do ensino da arte, o desenvolvimento expressivo e 
suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser 
humano.   Psicologia do Desenvolvimento. Desenvolvimento e Aprendizagem. Educação e 
Novas Tecnologias. Planejamento e Proposta Pedagógica. Didática. Métodos de Ensino. 
Pedagogia de Projetos. Relação escola/comunidade. Integração/Inclusão. Relações sociais 
da escola. Teorias da aprendizagem. A prática educativa. A função social do Ensino e a 
concepção sobre processos de Aprendizagem. As relações interativas na sala de aula. A 
avaliação. O papel do professor. Referências essenciais à convivência democrática na 
escola. Temas transversais. Interdisciplinaridade. Currículo e Desenvolvimento Humano. 
Educados e Educadores: Seus Direitos e o Currículo. Currículo, Conhecimento e Cultura. 
Diversidade e Currículo. Currículo e Avaliação. Gestão Democrática. Orientação Sexual na 
Escola.  
 
INFORMÁTICA: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, 
Outlook; Microsoft Office; Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel), conceitos 
básicos de internet.  
 
LINGUA PORTUESA: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de 
texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da 
Ortografia oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; Concordância nominal; 
Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; 
Preposição; Conjunção. 
 
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. 
 
PROFESSOR II DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA: 
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ATUALIDADES: Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundial do cotidiano brasileiro; ética 
profissional; saúde e qualidade de vida.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Esportes coletivos- preparação técnica e tática; 
Esportes individuais - preparação técnica. Princípios do treinamento e da preparação física 
nas diferentes modalidades esportivas e paradesportivas; Qualidade física, avaliação física 
e prescrição de exercícios nos esportes e paradesportos; Processo pedagógico do ensino 
dos fundamentos dos diferentes esportes e paradesportos coletivos. Processo pedagógico 
do ensino dos fundamentos dos diferentes esportes e paradesportos individuais. Estrutura 
física e material para prática de modalidades esportivas e paradesportivas. Programas de 
atividades físicas para diferentes faixas etárias no desporto, paradesporto e no lazer. 
 
INFORMÁTICA: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, 
Outlook; Microsoft Office; Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel), conceitos 
básicos de internet.  
 
LINGUA PORTUESA: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de 
texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da 
Ortografia oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; Concordância nominal; 
Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; 
Preposição; Conjunção. 
 
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. 
 
PROFESSOR II DE ENSINO FUNDAMENTAL - GEOGRAFIA: 
 
ATUALIDADES: Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundial do cotidiano brasileiro; ética 
profissional; saúde e qualidade de vida.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Aspectos físicos do território brasileiro, aproveitamento 

econômico, meio ambiente, desequilíbrios ambientais, espaço geográfico, dinâmica populacional, a 
nova ordem mundial e a globalização, as transformações no leste europeu, os grandes blocos 
internacionais de poder, interações entre sociedade e natureza, a população brasileira, atividades 
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industriais, agricultura, pecuária e extrativismo mineral, fontes de energia, Tratados de livre 
comércio, NAFTA, Comunidade Europeia e desmembramentos de países.  Psicologia do 
Desenvolvimento. Desenvolvimento e Aprendizagem. Educação e Novas Tecnologias. 
Planejamento e Proposta Pedagógica. Didática. Métodos de Ensino. Pedagogia de Projetos. 
Relação escola/comunidade. Integração/Inclusão. Relações sociais da escola. Teorias da 
aprendizagem. A prática educativa. A função social do Ensino e a concepção sobre processos de 
Aprendizagem. As relações interativas na sala de aula. A avaliação. O papel do professor. 
Referências essenciais à convivência democrática na escola. Temas transversais. 
Interdisciplinaridade. Currículo e Desenvolvimento Humano. Educados e Educadores: Seus 
Direitos e o Currículo. Currículo, Conhecimento e Cultura. Diversidade e Currículo. Currículo e 
Avaliação. Gestão Democrática. Orientação Sexual na Escola. 

 
INFORMÁTICA: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, 
Outlook; Microsoft Office; Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel), conceitos 
básicos de internet.  
 
LINGUA PORTUESA: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de 
texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da 
Ortografia oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; Concordância nominal; 
Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; 
Preposição; Conjunção. 
 
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. 
 
PROFESSOR II DE ENSINO FUNDAMENTAL - LINGUA INGLESA: 
 
ATUALIDADES: Elementos de política brasileira e mundial; cultura e sociedade brasileira; 
meio ambiente e cidadania: problemas, políticos públicos, aspectos locais e aspectos 
globais; questões da economia nacional e mundial do cotidiano brasileiro; ética 
profissional; saúde e qualidade de vida.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: - Leitura e compreensão de texto em inglês, vocabulário 

geral, gramática, adjetivos e pronomes, verbos, formas afirmativas, negativas e interrogativas, 
tempos verbais, preposições, advérbios e numerais.  Psicologia do Desenvolvimento. 
Desenvolvimento e Aprendizagem. Educação e Novas Tecnologias. Planejamento e Proposta 
Pedagógica. Didática. Métodos de Ensino. Pedagogia de Projetos. Relação escola/comunidade. 
Integração/Inclusão. Relações sociais da escola. Teorias da aprendizagem. A prática educativa. A 
função social do Ensino e a concepção sobre processos de Aprendizagem. As relações interativas 
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na sala de aula. A avaliação. O papel do professor. Referências essenciais à convivência 
democrática na escola. Temas transversais. Interdisciplinaridade. Currículo e Desenvolvimento 
Humano. Educados e Educadores: Seus Direitos e o Currículo. Currículo, Conhecimento e Cultura. 
Diversidade e Currículo. Currículo e Avaliação. Gestão Democrática. Orientação Sexual na Escola. 

 
INFORMÁTICA: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, 
Outlook; Microsoft Office; Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel), conceitos 
básicos de internet.  
 
LINGUA PORTUESA: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de 
texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da 
Ortografia oficial; Tipologias textuais diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; 
Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; Concordância nominal; 
Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; 
Preposição; Conjunção. 
 
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. 
 
 
ANEXO V - HORÁRIO DAS PROVAS 
 
 

 
 

Domingo de manhã 
 

11/01/2015 
 

09h00min 
 

às 
 

12h00min 
 
 

 
 

BIBLIOTECÁRIO (A) 
 

MÉDICO VETERINÁRIO 
 

PROFESSOR II DE ENSINO 
FUNDAMENTAL – CIÊNCIAS 

 
PROFESSOR II DE ENSINO 

FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Domingo a tarde 
 

11/01/2015 
 

14h00min 
 

às 
 

17h00min 
 
 

 
 
 
 

PROFESSOR II DE ENSINO 
FUNDAMENTAL - GEOGRAFIA 

 
PROFESSOR II DE ENSINO 

FUNDAMENTAL- LINGUA INGLESA 
 

PROFESSOR II DE ENSINO 
FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO ARTISTICA 

 
 

 

 
 
OBS: OS PORTÕES SERÃO FECHADOS NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, 15 
(QUINZE) MINUTOS ANTES DO INÍCIO DAS PROVAS. 
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ANEXO VI – MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO  
 
CONCURSO PÚBLICO n.º 002/2014 
 
Eu, nome completo, nacionalidade, estado civil, residente à logradouro, n.º xxx, bairro xxx, 
na cidade de xxx, Estado de São Paulo, telefone residencial xxx, telefone celular xxx, 
portador do Documento de Identidade n.º xxx e do CPF n.º xxx, inscrito no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico - sob n.º xxx, de que trata o 
Decreto 6.135/2007, REQUEIRO a ISENÇÃO da taxa de inscrição no Concurso Público n.º 
002/2014, do Município de São Pedro, no qual me inscrevi para o cargo de xxx.  
 
São Pedro, xxx de xxx de 2014.  
 
Nome completo e assinatura  
 
Dados Complementares:  
Nome completo da mãe:  
Data de nascimento (do requerente):  
Sexo:  (  ) feminino (  ) masculino  
Reservado ao Departamento de Recursos Humanos:  
Pedido: (  ) deferido (  ) indeferido  
 
Data da avaliação: 
 
 
Carimbo e assinatura do servidor responsável pela análise. 
 
 
 
 
 
 
 
São Pedro, 06 dezembro 2014. 

 
 
 
 

______________________________ 
Hélio Donizete Zanatta 

 
Prefeito Municipal de São Pedro 

 
 


