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EDITAL DE ABERTURA 
CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2015 

 
A Prefeitura do Município de Angatuba, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão 
Examinadora de Concurso Público e em consonância com as Legislações Federais, Estaduais e 
Municipais, torna publico à abertura de inscrições ao Concurso Público de Provas e de Provas e 
Títulos, que será realizado pelo INSTITUTO INDEC (Instituto Nacional de Desenvolvimento 
Educacional e Capacitação) para provimento de vagas e formação de cadastro reserva dos empregos 
públicos abaixo especificados, sob o regime da Consolidação das Leis de Trabalho - CLT. O 
Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento e 
demais legislações pertinentes. 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 

QUADRO I – EMPREGOS/VAGAS 
EMPREGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPL ETO 

Cód. Empregos Vagas 
Salário 

R$ 

Carga 
horária 
Semanal 

Requisitos 
Básicos 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 
 
 

01 

 
 
Agente Operacional 
 
 

 
 

01 788,00 

 
 

44 horas 
Ensino  

Fundamental 
Incompleto  

 
 

40,00 

 
 

02 

 
 
Auxiliar Operacional 
 
 

 
 

01 788,00 

 
 

44 horas 
 

Ensino  
Fundamental 
Incompleto 

 
 

40,00 

 
03 Instrutor de Atividades 

Culturais 

 
01 5,00 por 

hora 

 
10 a 40 
horas 

 

Ensino  
Fundamental 
Incompleto 

 
40,00 

 
04 Marceneiro 

 
01 850,00 

 
44 horas 

 

Ensino  
Fundamental 
Incompleto 

 
40,00 

 
05 

Mecânico – Máquinas e 
Autos 

 
01 900,00 

 
44 horas 

 

Ensino  
Fundamental 
Incompleto 

 
40,00 
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06 Operador de Máquina 

 
 

01 788,00 

 
 

44 horas 
 

Ensino  
Fundamental 
Incompleto e 

possuir CNH na 
Categoria “D” 

 
 

40,00 

 
 

07 Tratorista  

 
 

01 788,00 

 
 

44 horas 
 

Ensino  
Fundamental 
Incompleto e 

possuir CNH NA 
Categoria “C” 

 
 

40,00 

 
EMPREGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLET O 

Cód. Empregos Vagas Salário 
R$ 

Carga 
horária 
Semanal 

Requisitos 
Básicos 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 
 

08 Cozinheira 
 

01 788,00 
 

44 horas 
Ensino  

Fundamental 
Completo  

 
40,00 

 
EMPREGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO MÉDIO OU TÉCNICO CO MPLETO 

Cód. Empregos Vagas 
Salário 

R$ 

Carga 
horária 
Semanal 

Requisitos 
Básicos 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 
 

09 
Agente de Organização 
Escolar 

 
01 788,00 

 
40 horas 

Ensino Médio 
Completo  

 

 
50,00 

 
10 

Agente Fiscal (Fiscal 
Sanitário) 

 
01 788,00 

 
40 horas 

Ensino Médio 
Completo  

 

 
50,00 

 
11 

Agente Municipal de 
Trânsito 

 
01 850,00 

 
44 horas 

Ensino Médio 
Completo + CNH 

AB 

 
50,00 

 
12 Almoxarife 

 
01 900,00 

 
40 horas 

Ensino Médio 
Completo  

 

 
50,00 

 
13 Auxiliar de Creche 

 
01 850,00 

 
40 horas 

Ensino Médio 
Completo  

 

 
50,00 

 
14 

Agente de Controle de 
Vetor e Endemias 

 
01 788,00 

 
40 horas 

Ensino Médio 
Completo  

 
50,00 

 
25 

Guarda Civil Municipal 
Feminino 

 
01 850,00 

 
44 horas 

Ensino Médio 
Completo  

 

 
50,00 
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16 

Guarda Civil Municipal 
Masculino 

 
01 850,00 

 
44 horas 

Ensino Médio 
Completo  

 

 
50,00 

 
17 Oficial Administrativo 

 
01 1.200,00 

 
40 horas 

Ensino Médio 
Completo  

 

 
50,00 

 
18 Secretário de Escola 

 
01 850,00 

 
40 horas 

Ensino Médio 
Completo  

 
50,00 

 
 

19 
Técnico em 
Enfermagem 

 
 

01 1.200,00 

 
 

40 horas 

Ensino Técnico 
Completo na área 

e Registro no 
COREN 

 

 
 

50,00 

 
 

20 

 
 
Técnico em Edificações 
 
 

 
 

Cadastro 
Reserva 

1.500,00 

 
 

40 horas 

 
Ensino Técnico 

Completo na área 
de Atuação 

 

 
 

50,00 

 
 

21 Técnico em Farmácia 

 
 

01 1.200,00 

 
 

40 horas 

 
Ensino Técnico 

Completo na área 
de Atuação 

 

 
 

50,00 

 
 
 

22 Técnico em Gesso 

 
 
 

01 1.200,00 

 
, 
 

40 horas 

 
Ensino médio e 

curso Técnico em 
gesso ortopédico 

ou técnico em 
imobilização 

 

 
 
 

50,00 

 
 

23 Técnico em Laborátório 

 
 

01 1.200,00 

 
 

40 horas 

 
Ensino Técnico 

Completo na área 
de Atuação 

 

 
 

50,00 

 
 

24 

 
 
Técnico em Nutrição 
 
 

 
 

Cadastro 
Reserva 

1.200,00 

 
 

40 horas 

 
Ensino Técnico 

Completo na área 
de Atuação 

 

 
 

50,00 
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25 Técnico em Segurança 
do Trabalho 

 
 
 

01 2.000,00 

 
 
 

40 horas 

 
Ensino Médio + 
Técnico em 
Segurança do 
Trabalho + 
Registro no “M.T. 
E”  
 

 
 
 

50,00 

 
26 Tesoureiro 

 
01 2.650,00 

 
40 horas 

Ensino Médio 
Completo  

 

 
50,00 

 
 

EMPREGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

Cód. Empregos Vagas 
Salário 

R$ 

Carga 
horária 
Semanal 

Requisitos 
Básicos 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 
 

 
27 Assistente Social 

 
 

01 1.750,00 

 
 

30 horas 
 

Ensino Superior 
Completo em 

Serviço Social e 
Registro no 

CRESS 

 
 

70,00 

 
 
 

28 
 
Dentista 

 
 
 

01 

 
16,00 

por hora 

 
 
 

20 a 40 
horas 

 

 
Ensino Superior 
Completo em 
Odontologia e 

registro no CRO 
 

 
 
 

70,00 

 
 
 

29 
 
Diretor Jurídico 

 
 
 

01 
 

3.900,00 

 
 
 

40 horas 
 

 
Ensino Superior 
Completo em 

Direito e Registro 
na OAB 

 

 
 
 

70,00 

 
 

30 
 
Diretor de Educação e 
Planejamento 

 
 

01 3.900,00 

 
 

40 horas 
 

Ensino Superior 
Completo em 
Pedagogia ou 

Normal Superior 
 

 
 

70,00 

 
 
 

31 
 
Diretor de Esporte e 
Lazer 

 
 
 

01 
 

3.900,00 

 
 
 

40 horas 
 

Ensino Superior 
Completo com 
Licenciatura em 
Educação Física 

e registro no 
CREF 

  

 
 

70,00 
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32 Engenheiro Elétrico 

 
 
 

01 3.000,00 

 
 
 

40 horas 
 

 
Ensino Superior 
Completo em 
Engenharia 

Elétrica e registro 
no CREA 

 

 
 
 

70,00 

 
 

33 
 
Farmacêutico  
 

 
 

01 1.750,00 

 
 

30 horas 
 

Ensino Superior 
Completo em 
Farmácia e 

registro no CRF 
 

 
 

70,00 

 
 
 

34 
 
Fisioterapeuta 
 

 
 
 

01 
 

13,00 
por hora 

 
 
 

10 a 40 
horas 

 
Ensino Superior 
Completo em 
Fisioterapia e 
registro no 
CREFITO 

 

 
 
 

70,00 

 
 
 

35 
 
Fonoaudiólogo  
 

 
 
 

01 1.750,00 

 
 
 

30 horas 
 

 
Ensino Superior 
Completo em 

Fonoaudiologia e 
registro no 
conselho 

 

 
 
 

70,00 

 
 

36 
 
Médico – Clinico Geral 
 

 
 

01 
31,50 

por hora 

 
 

10 a 36 
horas 

 

Ensino Superior 
Completo em 

Medicina, 
registro no CRM  

 

 
 

70,00 

 
 
 

37 
 
Médico - Pediatra 
 

 
 
 

01 
 

31,50 
por hora 

 
 
 

10 a 36 
horas 

 

Ensino Superior 
Completo em 

Medicina, 
registro no CRM 
e especialização 

na área de 
atuação 

 

 
 
 

70,00 
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38 
 
Médico - Ginecologista 
 

 
 
 

01 
 

31,50 
por hora 

 
 
 

10 a 36 
horas 

 

Ensino Superior 
Completo em 

Medicina, 
registro no CRM 
e especialização 

na área de 
atuação 

 

 
 
 

70,00 

 
 
 

39 
 
Médico - Ortopedista 
 

 
 
 

01 
 

31,50 
por hora 

 
 
 

10 a 36 
horas 

 

Ensino Superior 
Completo em 

Medicina, 
registro no CRM 
e especialização 

na área de 
atuação 

 

 
 
 

70,00 

 
 

40 
 
Nutricionista 
 

 
 

01 1.750,00 

 
 

30 horas 
 

Ensino Superior 
Completo em 

Nutrição e 
registro no CRN 

 

 
 

70,00 

 
 

41 
 
Procurador Jurídico 
 

 
 

01 2.000,00 

 
 

30 horas 
 

Ensino Superior 
Completo em 

Direito e registro 
na OAB 

 

 
 

70,00 

 
 
 
 
 
 
 

42 
PEB I - Professor de 
Educação Básica I 

 
 
 
 
 
 
 

09 

 
 

10,48 
por hora 

aula 

 
 
 
 
 
 
 

29/34 
horas 
aulas 

Licenciatura de 
Graduação Plena 
em Pedagogia ou 

Curso Normal 
Superior, ambos 
com habilitação 
Específica para o 

magistério, 
admitida como 

formação mínima 
a obtida em nível 

médio, na 
modalidade 

normal. 
 

 
 
 
 
 
 
 

70,00 
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43 
 
Professor de Educação 
Física 

 
 
 
 
 
 

01 

 
12,47 

por hora 
aula 

 
 
 
 
 

25 a 38 
horas 
aulas 

Curso Superior, 
Licenciatura de 

Graduação Plena, 
com Habilitação 
Específica em 
área própria ou 

Formação 
Superior em área 
correspondente e 
complementação 

nos termos da 
legislação vigente 

e registro no 
CREF  

 
 
 
 
 
 

70,00 

 
 
 
 
 
 
 

44 

 
Professor de Educação 
Física (Secretaria 
Municipal de Esporte 
Lazer, Cultura e 
Turismo) 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 

12,47 
por hora 

aula 

 
 
 
 
 
 

25 a 38 
horas 
aulas 

 
Curso Superior, 
Licenciatura de 

Graduação Plena, 
com Habilitação 
Específica em 
área própria ou 

Formação 
Superior em área 
correspondente e 
complementação 

nos termos da 
legislação vigente 

e registro no 
CREF 

  

 
 
 
 
 
 
 

70,00 

 
 
 
 
 
 

45 PEB II - Ciências  01 

 
 

12,47 
por hora 

aula 

 
 
 
 
 
 

25 a 38 
horas 
aulas 

Curso Superior, 
Licenciatura de 

Graduação Plena, 
com Habilitação 
Específica em 
área própria ou 

Formação 
Superior em área 
correspondente e 
complementação 

nos termos da 
legislação vigente. 

 

 
 
 
 
 
 

70,00 
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46 PEB II - Geografia 01 
12,47 

por hora 
aula 

 
 
 
 
 

25 a 38 
horas 
aulas 

Curso Superior, 
Licenciatura de 

Graduação Plena, 
com Habilitação 
Específica em 
área própria ou 

Formação 
Superior em área 
correspondente e 
complementação 

nos termos da 
legislação vigente. 

 

 
 
 
 
 
 

70,00 

 
 
 
 
 
 

47 PEB II - Inglês  01 
12,47 

por hora 
aula 

 
 
 
 
 

25 a 38 
horas 
aulas 

 
Curso Superior, 
Licenciatura de 

Graduação Plena, 
com Habilitação 
Específica em 
área própria ou 

Formação 
Superior em área 
correspondente e 
complementação 

nos termos da 
legislação vigente. 

 

 
 
 
 
 
 

70,00 

 
 
 
 
 
 

48 PEB II - Matemática 01 
12,47 

por hora 
aula 

 
 
 
 
 

25 a 38 
horas 
aulas 

 
Curso Superior, 
Licenciatura de 

Graduação Plena, 
com Habilitação 
Específica em 
área própria ou 

Formação 
Superior em área 
correspondente e 
complementação 

nos termos da 
legislação vigente. 

 

 
 
 
 
 
 

70,00 

 
 

49 
 
Psicólogo 
 

 
 

01 1.750,00 

 
 

30 horas 
 

Ensino Superior 
Completo em 
Psicologia e 

registro no CRP 
 

 
 

70,00 
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50 
 
Terapeuta Ocupacional 
 

 
 
 

01 1.750,00 

 
 
 

30 horas 
 

Ensino Superior 
Completo em 

Terapia 
Ocupacional e 

registro no 
CREFITO 

 

 
 
 

70,00 

 
I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 
    DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1  Os empregos/funções, número de vagas, salários e os pré-requisitos são os estabelecidos no 
Quadro I do presente Edital e todas as informações do processo de execução, deste concurso 
público, estará disponível no site www.institutoindec.com.br; 

1.1.1 O número de vagas ofertadas no Concurso Público poderá ser ampliado durante o prazo de 
validade do mesmo, desde que haja dotação orçamentária disponível e a abertura de vagas; 

 
1.2  O presente concurso público terá validade por 02 (dois) anos, a contar da data de sua 

homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período; 
 

1.3  O período de validade estabelecido para este Concurso Público não gera obrigatoriedade para 
a Prefeitura Municipal de Angatuba de contratar, neste período, todos os candidatos 
classificados;  

1.3.1 O aproveitamento dos classificados reger-se-á, exclusivamente, para atendimento das 
necessidades e de acordo com os procedimentos vigentes na Prefeitura Municipal de 
Angatuba; 

1.3.2 O cadastro reserva será formado para suprir as vagas que surgirem dentro do prazo de 
validade deste concurso;  

 
1.4  Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de 

Brasília/DF. 
 

1.5   As provas serão realizadas na cidade de Angatuba/SP. 
 

II - DAS INSCRIÇÕES 
 

As inscrições serão recebidas a partir da 00h00min horas do dia 16 de novembro às 23h59min 
do dia 09 de dezembro de 2015, exclusivamente no endereço eletrônico 
www.institutoindec.com.br.  

 
2.1 INFORMAÇÕES GERAIS 
2.1.1 As informações para realizar as inscrições nos respectivos empregos/funções que constam 

neste Edital estão apresentadas no Quadro I. 
2.1.2 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de emprego, sob hipótese 

alguma, portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve 
verificar atentamente o código do emprego. 
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2.1.3 As informações prestadas pelo candidato no formulário de inscrição serão de total 
responsabilidade do mesmo, cabendo, Prefeitura Municipal de Angatuba, o direito de excluir 
do Concurso Público aquele que não preenchê-las de forma completa e/ou forneça dados 
incorretos, ainda que o fato seja constatado posteriormente; 
 

2.2 INSCRIÇÕES PELA INTERNET 
2.2.2 O candidato interessado deverá acessar o site www.institutoindec.com.br, a partir das 00h do 

dia de 16 de novembro até às 23h59min do dia 09 de dezembro de 2015; 
2.2.3  Após as 24h do dia 09 de dezembro de 2015, o formulário de inscrição não estará mais 

disponibilizado; 
2.2.4  Localizar, no site, o “link” correlato a este concurso; 
2.2.5  Ler o Edital, preencher o formulário de inscrição e imprimir o boleto bancário.  

 
2.3 DO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES 
2.3.1   O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição estabelecido no Quadro I até 

o dia 10/12/2015, conforme vencimento constante no Boleto Bancário;  
2.3.2   Para pagamento do valor da inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 

gerado até a data limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário da rede 
de atendimento bancário; 

2.3.3   O pagamento do valor correspondente à inscrição poderá ser efetuado em toda rede de 
atendimento bancário; 

2.3.4   Não serão aceitos inscrições por depósito em caixa eletrônico, casas lotéricas, fax ou de 
forma condicional. 

2.3.5   Não haverá devolução da importância paga, ainda que constatada maior ou em duplicidade, 
nem isenção de pagamento do valor de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 

2.3.6   O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua quitação até a data de 
vencimento do boleto; 

2.3.7   A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação pelo Banco do pagamento do boleto; 
O boleto pago será o seu comprovante de inscrição. O candidato poderá acompanhar a 
situação da sua inscrição por meio do site do Instituto INDEC,  www.institutoindec.com.br 
na página do concurso público, a partir de 72 (setenta e duas) horas após a quitação do 
boleto bancário. Caso verifique a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato 
com o Instituto INDEC, Fone: (16) 3235-7701, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00;  

2.3.8   O Instituto INDEC e a Prefeitura Municipal de Angatuba não se responsabilizam por 
solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica, falhas dos 
computadores, de comunicação ou bancárias, bem como qualquer outro fator que 
impossibilite a transferência de dados. 

2.3.9   Uma vez, verificadas falsidades de declarações ou irregularidades, será anulada, a qualquer 
tempo, a inscrição ou a prova do candidato, com encaminhamento da questão às autoridades 
competentes. 

2.3.10  A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação 
das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas 
normas legais pertinentes. 
 

2.4 DAS RESTRIÇÕES 
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Não serão aceitas inscrições via postal, fac-símile, correio eletrônico transferência eletrônica, 
DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento, depósito bancário em conta corrente, cheque ou 
por qualquer outra via que não a especificada neste Edital ou fora do período estabelecido. 
 

III - DA RESERVA DE VAGAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

3.1  Fica reservado um percentual de 05% (cinco por cento), para cada emprego, para pessoas 
portadoras de deficiência física e sensorial, no provimento de empregos públicos, nos órgãos 
e entidades de Administração Pública Municipal, obedecendo ao princípio do concurso 
público de provas ou de provas e títulos. 

 
3.2  Consideram se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 

discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99. 
 
3.3  As pessoas portadoras de 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. Os benefícios previstos no referido 
artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através 
de ficha de inscrição especial. 

 
3.4  O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-

a na Ficha - Formulário eletrônico de Inscrição: 
 

a) O candidato deverá enviar até o termino das inscrições, Cópia autenticada do Laudo 
Médico assinado por Médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina para o 
Instituto INDEC situado A Rua Bernardino de Campos n°. 1108 – Centro, Ribeirão Preto-SP. 
CEP. 14.015-130, atestando o número de registro do Médico na referida entidade de classe 
atestando a espécie e o grau ou nível de 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 da sua prova, 
informando também, o seu nome, o número do documento de identidade (RG). 
b) Solicitação da prova especial, sala de fácil acesso, ou outras condições, deverão estar 
claramente descritas no pedido do candidato. Os candidatos que não o fizerem até o termino 
das inscrições, terão sua inscrição indeferida como Portadores de Necessidades Especiais. 

3.5  Aos deficientes visuais, que necessitarem de prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura da 
prova; auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito ou no sistema Braile deverá 
requerê-la até o ultimo dia de inscrição, por meio de SEDEX para o Instituto INDEC situado 
A Rua Bernardino de Campos n°. 1108 – Centro, Ribeirão Preto-SP. CEP. 14.015-130. Os 
candidatos que não o fizerem até o termino das inscrições, seja qual for o motivo alegado não 
terão a prova especial preparada. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia 
da aplicação da prova, reglete e punção ou maquina especifica, podendo ainda, utilizar-se de 
soroban. 
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3.6  O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções 
constantes neste Edital, não poderão impetrar recurso em favor de sua situação, bem como 
não terá sua prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado. 

 
3.7  Após o prazo de inscrição fica proibida qualquer inclusão de candidato na lista específica de 

portadores de necessidades especiais. 
 
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 dos portadores de deficiência, e a 
segunda somente a pontuação destes últimos. 

 
3.9  Ao ser convocado para investidura no emprego público, o candidato deverá se submeter 

á 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 emprego. Será eliminado da lista de portadores de 
deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se 
constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 

 
3.10  Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a 

concessão de aposentadoria. 
 

IV - DAS PROVAS 
 

   O Concurso Público constará de provas da seguinte forma:  
 

4.1 Prova escrita, sendo Eliminatória e Classificatória, sob a forma de 40 (quarenta) questões de 
múltipla escolha, com um peso de 2.5 (dois pontos e meio) cada questão. 

 
4.2 A prova será apresentada sob forma de testes de múltipla escolha, com 04 (quatro) 

alternativas em conformidade com o Programa de Provas constante no Anexo I deste Edital. 
 

4.3 O Quadro II apresenta a relação dos empregos/funções e o respectivo número de questões 
relacionadas aos conhecimentos específicos, Conhecimentos Gerais, bem como de português 
e matemática. 

 
QUADRO II – Provas e questões por Empregos/Função 

Emprego/Função Provas N° questões 

Agente de Controle de 
Vetor e Endemias 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Gerais 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

Agente Fiscal (Fiscal 
Sanitário) 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 10 
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Conhecimentos Gerais 10 
Total 40 

Agente Municipal de 
Trânsito 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Gerais 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

Agente Operacional 
Língua Portuguesa 20 

Matemática 20 
Total 40 

Agente de Organização 
Escolar 

Língua Portuguesa 15 
Matemática 15 

Conhecimentos Gerais 10 
Total 40 

Almoxarife 

Língua Portuguesa 15 
Matemática 15 

Conhecimentos Gerais 10 
Total 40 

Assistente Social  

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 
Total 40 

Auxiliar de Creche 

Língua Portuguesa 15 
Matemática 15 

Conhecimentos Gerais 10 
Total 40 

Auxiliar Operacional 
Língua Portuguesa 20 

Matemática 20 
Total 40 

Cozinheira 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Gerais 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

Dentista  

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 
Total 40 

Diretor de Educação e 
Planejamento 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Pedogógicos 10 
Conhecimentos Específicos 10 
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Total 40 

Diretor de Esporte 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Pedogógicos 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

 Diretor Jurídico  

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 
Total 40 

Engenheiro Elétrico  

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 
Total 40 

Farmacêutico  

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 
Total 40 

Fisioterapeuta  

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 
Total 40 

Fonoaudiólogo  

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 
Total 40 

Guarda Civil 
Municipal Feminino 

Língua Portuguesa 15 
Matemática 15 

Conhecimentos Gerais 10 
Total 40 

Guarda Civil 
Municipal Masculino 

Língua Portuguesa 15 
Matemática 15 

Conhecimentos Gerais 10 
Total 40 

Instrutor de Atividades 
Culturais 

Língua Portuguesa 20 
Matemática 20 

Total 40 

Marceneiro 

Língua Portuguesa 15 
Matemática 15 

Conhecimentos Específicos 10 
Total 40 

Médico – Clinico Geral Língua Portuguesa 10 
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Matemática 10 
Conhecimentos Específicos 20 

Total 40 

Médico - Pediatra 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 
Total 40 

Médico - Ginecologista  

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 
Total 40 

Médico - Ortopedista 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 
Total 40 

Mecânico – Máquinas 
e Autos 

Língua Portuguesa 15 
Matemática 15 

Conhecimentos Específicos 10 
Total 40 

Nutricionista 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 
Total 40 

Operador de Máquina 

Língua Portuguesa 15 
Matemática 15 

Conhecimentos Específicos 10 
Total 40 

Oficial Administrativo 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Gerais 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

Procurador Jurídico 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 05 

Conhecimentos de Informática 05 
Conhecimentos Específicos 20 

Total 40 

PEB I - Professor de 
Educação Básica  

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Pedagógicos 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 
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Professor de Educação 
Física 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Pedagógicos 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

Professor de Educação 
Física (Secretaria de 
Esportes) 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Pedagógicos 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

PEB II - Ciências 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Pedagógicos 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

PEB II - Geografia 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Pedagógicos 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

PEB II - Inglês 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Pedagógicos 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

 
PEB II - Matemática 

Língua Portuguesa 10 
Conhecimentos Pedagógicos 10 
Conhecimentos Específicos 20 

Total 40 

Psicólogo 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 
Total 40 

Secretário de Escola 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Gerais 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

Técnico em 
Enfermagem 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Gerais 10 
Conhecimentos Específicos 10 
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Total 40 

Técnico em 
Edificações 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Gerais 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

Técnico em Farmácia 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Gerais 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

Técnico em Gesso 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Gerais 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

Técnico em 
Laboratório 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Gerais 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

Técnico em Nutrição 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Gerais 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

Técnico em Segurança 
do Trabalho 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Gerais 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

Tesoureiro 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Gerais 10 
Conhecimentos Específicos 10 

Total 40 

 
Terapeuta Ocupacional 
 

Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 
Total 40 

Tratorista 
Língua Portuguesa 15 

Matemática 15 
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Conhecimentos Específicos 10 
Total 40 

 
4.4 O tempo de duração das provas escritas será de 02 (duas) horas, contadas a partir da 

autorização do fiscal para início das mesmas. 
 

4.5 As provas realizar-se-ão nesta cidade de Angatuba no dia 10 de janeiro de 2015, nos 
horários abaixo especificados, em local a ser oportunamente divulgado. 

 
Às 09h00min  Às 13h00min  

Agente Operacional Auxiliar Operacional 
Instrutor de Atividades Culturais Agente Municipal de Trânsito 
Marceneiro Almoxarife 
Mecânico – Máquinas e Autos Auxiliar de Creche 
Operador de Máquina Agente de Controle de Vetor e Endemias 
Tratorista Oficial Administrativo 
Cozinheira Assistente Social 
Agente de Organização Escolar Dentista 
Agente Fiscal (Fiscal Sanitário) Engenheiro Elétrico 
Guarda Civil Municipal Feminino Farmacêutico  
Guarda Civil Municipal Masculino Fisioterapeuta 
Secretário de Escola Fonoaudiólogo 
Técnico em Enfermagem Médico – Clinico Geral 
Técnico em Edificações Médico – Pediatra 
Técnico em Farmácia Médico – Ginecologista 
Técnico em Gesso Médico – Ortopedista 
Técnico em Laborátório Nutricionista 
Técnico em Nutrição Procurador Jurídico 
Técnico em Segurança do Trabalho Professor de Educação Física (Secretaria 

Municipal de Esporte Lazer, Cultura e Turismo) 
Tesoureiro PEB II – Ciências 
Diretor Jurídico Psicólogo 
PEB I - Professor de Educação Básica I Terapeuta Ocupacional 
Professor de Educação Física Diretor de Educação e Planejamento 
PEB II – Geografia Diretor de Esporte e Lazer 
PEB II – Inglês  
PEB II - Matemática  

 
4.6 Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com trinta (30) minutos de antecedência, 

munidos dos documentos originais (Cédula Oficial de Identidade ou Carteira expedida por 
Órgão ou Conselho de Classe ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de 
Certificado de Reservista, ou Carteira Nacional de Habilitação modelo com foto), caneta de 
tinta azul ou preta, lápis preto e borracha; Somente será admitido na sala de provas, o 
candidato que estiver munido de Protocolo de inscrição e Cédula Oficial de Identidade ou de 
Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos Profissionais que tenham força de documento de 
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identificação com foto ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de Certificado de 
Reservista. Como o documento não ficará retido será exigido a apresentação do ORIGINAL, 
não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 

 
a) Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato; 

 
b) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins; Boletim de Ocorrência, 
Protocolos, Certidão de Nascimento ou Casamento, Titulo Eleitoral, Carteira Nacional de 
Habilitação (emitida anteriormente à Lei n° 9.503/97 ou fora de sua validade), Carteira de 
Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza publica ou privada. 
 

4.7 Os candidatos que estiverem portando telefone móvel e relógios deverão desligar o aparelho 
móvel e juntamente com o relógio devem ser guardados e lacrados no envelope lacre que será 
fornecido pelo fiscal antes de iniciar a prova. 
 

4.8 Autorizar-se-á ao candidato ausentar-se do recinto das provas durante a sua realização 
somente em condições especiais e acompanhados por um fiscal; 
 

4.9 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude do 
afastamento, por qualquer motivo, do candidato da sala de prova; 

 
4.10 O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão de Respostas (Gabarito), com caneta de 

tinta preta ou azul, assinando-o. O preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) é de 
total responsabilidade do candidato; 

 
4.11 Não serão computadas questões não assinaladas ou assinaladas a lápis ou que contenham 

mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível, sendo atribuída nota 0 (zero) à 
questão. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas (Gabarito) por erro 
do candidato; 

 
4.12 O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá fazer junto ao fiscal de 

sala, que anotará na folha de ocorrência para posterior análise. 
 

4.13  O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação levando consigo o caderno 
de provas a partir dos últimos 30 (trinta) minutos do tempo destinado a realização de 
Exame. O Cartão de Resposta (Gabarito) será obrigatoriamente devolvido pelo candidato.  O 
preenchimento deverá ser feito de acordo com as instruções do cartão resposta. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois 
qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do 
candidato. O candidato assumirá total responsabilidade pelo preenchimento do cartão 
resposta. Em nenhuma hipótese o caderno de questões será considerado para correção e 
respectiva pontuação; 

 
4.14 O candidato deverá permanecer em prova pelo tempo mínimo de 30 (trinta) minutos; 

 



 
 
 

20 
 

4.15 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, revisão de provas ou de resultados, em 
quaisquer das formas de avaliação, nas diferentes fases do concurso público, seja qual for o 
motivo alegado; O não comparecimento à prova excluirá o candidato automaticamente do 
Concurso Público. 

 
4.16 Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os 

candidatos, independentemente da formulação de recursos. 
 

4.17 No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais 
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o INDEC procederá à 
inclusão do referido candidato, antes do início das provas, fornecendo Folha de Respostas e 
Caderno de Provas, mediante a apresentação do comprovante de sua inscrição. 

 
4.18 A inclusão de que trata o item 4.17 será realizada de forma condicional, e será confirmada 

pelo INDEC, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a 
pertinência da referida inscrição. 

 
4.19 Considerada a impertinência da inscrição de que trata o item 4.17 a mesma será 

automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

 
4.20 Não será admitida, em nenhuma hipótese, a entrada de retardatários no local da prova. 

 
4.21 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 

levar um acompanhante, sendo este indicação de sua inteira responsabilidade. O 
acompanhante deverá possuir maioridade legal e permanecer em sala reservada para essa 
finalidade, sendo responsável pela guarda da criança e observar os seguintes aspectos; 

• Durante o período em que a candidata estiver amamentando, ela deverá permanecer no local 
designado pela Coordenação para este fim e, ainda, na presença de um fiscal, respeitando 
todas as demais normas estabelecidas neste Edital; 

• O acompanhante, que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local 
designado pela Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital, 
inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular, bem como deverá 
apresentar um dos documentos previstos no item 4.3. para acessar e permanecer no local 
designado; 

• A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará as provas; 
• Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
 

4.22 DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO DAS PROVAS  
 

    Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 
 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado; 
b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
c) Não apresentar o documento de identidade exigido; 
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d) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, de decorrido o 
tempo mínimo estabelecido para permanência na sala; 

e) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 
impressos não permitidos; 

f) Estiver portando ou fizer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico e/ou de 
comunicação como telefone celular, pager, máquina calculadora ou qualquer outro meio; 

g) Lançar mão de meios ilícitos para execução da prova; 
h) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
i) não devolver integralmente o material recebido; 
j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
k) Agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com qualquer 

membro da equipe encarregada de aplicação de provas; 
l) Estiver fazendo uso de boné ou chapéu na sala durante a realização das provas. 

 
4.1.3 DA PROVA DE DIREÇÃO VEICULAR  
 
4.14  Serão aplicadas provas práticas de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de 

Operador de Maquinas e Tratorista.  
 
4.1.5 Para realização do teste de direção veicular, os candidatos aos cargos de Operador de 

Maquinas e Tratorista, deverão apresentar a C.N.H. original na categoria exigida para o 
cargo. Os candidatos que apresentarem CNH com a categoria inferior ou vencida serão 
impedidos de realizar a prova pratica e inabilitados no concurso.  

 
4.1.6 As provas práticas serão realizadas ao término das provas objetivas para todos os candidatos 

em local a ser oportunamente divulgado, quando da convocação para realização das provas 
escritas. 

 
4.1.7 As provas práticas serão efetuadas com equipamentos, instrumentos ou veículos a serem 

indicados e fornecidos pela Prefeitura Municipal de Angatuba, no ato da prova.   
 

V - DO JULGAMENTO DAS PROVAS  
 

5.1.1 DA NOTA DA PROVA  
 
5.1.1  As provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório serão avaliadas na escala de 0 

(zero) a 100 (cem) pontos.  
5.1.2  Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, no mínimo, a 50% (cinqüenta 

por cento) de pontos na prova. O candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% 
(cinqüenta por cento) na prova será inabilitado. 

5.1.3   A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: NP = (Na x 100) 
Sendo: Tq 
NP = Nota da prova         
Na = Número de acertos 
Tq = Total de questões da prova 

5.1.4  O candidato não aprovado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso. 
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5.1.5  A pontuação relativa à questão eventualmente anulada será atribuída a todos os candidatos 
presentes à respectiva prova; 

5.1.6  Para os cargos que consta provas objetiva e prática (Operador de Máquina e Tratorista), a 
média será apurado com a somatória das notas e dividido por 02 (dois). 

5.1.7  Será considerado habilitado o candidato ao cargo de Guarda Municipal (Masculino e 
Feminino) que obtiver aproveitamento igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) de 
pontos na prova objetiva e, considerado Apto no TAF o candidato que obter a marca 
mínima ou superior.  

 
5.2  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
5.2.1 No caso de igualdade na Classificação Final, o desempate obedecerá, sucessivamente, aos 

seguintes critérios: 
5.2.2 Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 10.741/2003, 

sendo que será dada a preferência ao de idade mais elevada; 
5.2.3 O candidato que contar com maior idade; 
5.2.4 Ter prestado serviço à Justiça Eleitoral; 
5.2.5 Maior número de acertos em conhecimentos específicos; 
5.2.6 Maior número de acertos em língua portuguesa; 
5.2.7 Maior número de acertos em matemática; 
5.2.8  Persistindo o empate, haverá sorteio juntamente com a Comissão Examinadora de Concurso 

Público. 
5.2.9  O ingresso no serviço público municipal obedecerá à ordem de classificação. 

 
5.3 DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 
5.3.1   Os candidatos ao cargo de Guarda Municipal (feminino e masculino), habilitados na prova 

objetiva, serão convocados para serem submetidos ao Teste de Aptidão física (TAF) de 
caráter eliminatório – (APTO ou INAPTO). 

5.3.2  Os candidatos convocados para realizar o Teste de Aptidão Física – TAF deverão apresentar 
exame médico atualizado, realizado com antecedência de no máximo 5 (cinco) dias da 
realização do teste, atestando estar apto para a prestação do mesmo e conter data, assinatura, 
carimbo do profissional e CRM. 

5.3.3 Os candidatos que não apresentarem o atestado medico, serão impedidos de realizarem o 
(TAF) e automaticamente eliminados do concurso. 

5.3.4 O Teste de Aptidão Física – TAF será de caráter eliminatório, composto por 04 (quatro) 
testes. 

5.3.5 O candidato que não atingir o mínimo previsto em cada teste estará eliminado do presente 
Concurso Público. 

5.3.6 O Teste de Aptidão Física será composto por uma bateria de provas, que visa determinar o 
perfil de aptidão física do candidato ao cargo de Guarda Municipal, obedecendo a critérios 
científicos de validade e objetividade. 

5.3.7  As variáveis mensuradas serão analisadas através de 04 (quatro) provas, que envolvem as 
seguintes habilidades motoras, com suas respectivas conceituações: 
a)  Agilidade - Capacidade de mudar de direção no menor tempo possível, com alteração de 

seu centro de gravidade, em determinado ritmo e coordenação de segmentos. 
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b)  Equilíbrio e Ritmo - Capacidade de executar movimentos sem alteração da performance, 
mesmo com mudança do centro de gravidade em determinada velocidade. 

c)  Força e Potência Muscular - Capacidade de produzir tensão, resultado da contração 
muscular, executado em determinado tempo, levando ao movimento corporal. 

d)  Potência Anaeróbica Analítica - Capacidade de produzir energia e movimentos em curta 
e curtíssima duração. 

 
Prova 1 - Flexão de Braço: consiste no movimento de flexão de extensão do cotovelo. O candidato 
começa com a articulação do cotovelo em extensão, devendo as mãos estarem posicionadas sobre o 
chão na linha dos ombros. A flexão será efetuada até que o tórax toque o chão, devendo os 
cotovelos abduzir em relação ao tronco conforme a flexão do cotovelo for desenvolvida. Para 
mulheres, o movimento sofre uma modificação quanto ao posicionamento dos joelhos – os joelhos 
apoiados ao chão e os pés suspensos e cruzados. Músculos avaliados: peitorais / tríceps / braquial / 
deltóide anterior. Embasados em RASCH, BURNE, 1977 e WIRHED, 1984. 
 
Marcas Mínimas – Guarda Municipal 

Flexão de Braço - Masculino Flexão de Braço - Feminino 
IDADE MARCA MINIMA IDADE MARCA MINIMA 

Até 29 anos 26 Até 29 anos 16 
Até 39 anos 19 Até 39 anos 13 
Até 49 anos 15 Até 49 anos 11 
Até 59 anos 12 Até 59 anos 08 
Até 69 anos 09 Até 69 anos 06 

 
Prova 2 - abdominal: consiste no movimento de flexão anterior do tronco na posição decúbito 
dorsal. As plantas dos pés deverão estar sobre o chão com os calcanhares unidos a uma distância de 
30 a 45 cm das nádegas. Flexionando o abdômen em direção as pernas flexionadas e voltando a 
posição inicial. Músculos avaliados: abdominais / flexores do quadril. Embasados em RASCH, 
BURNE, 1977 e WIRHED, 1984. 
 
Marcas Mínimas – Guarda Municipal 

Abdominal - Masculino Abdominal - Feminino 
IDADE MARCA MINIMA  IDADE MARCA MINIMA 

Até 29 anos 34 Até 29 anos 27 
Até 39 anos 27 Até 39 anos 22 
Até 49 anos 22 Até 49 anos 17 
Até 59 anos 18 Até 59 anos 10 
Até 69 anos 13 Até 69 anos 07 

 
Prova 3 - teste de corrida - 50 (cinqüenta) metros: O candidato deverá percorrer a distância de 50 
metros em linha reta no menor tempo possível, em terreno demarcado e plano, anotando o resultado 
em segundos (tempo). A posição de saída será em afastamento antero-posterior das pernas e com o 
pé da frente o mais próximo possível da marca de largada. Deverá ser ininterrupto, não sendo 
permitido o repouso ou pausa até o término do teste. 
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Marcas Mínimas – Guarda Municipal 
Corrida 50 metros - Masculino Corrida 50 metros - Feminino 
IDADE MARCA MINIMA  IDADE MARCA MINIMA 

Até 29 anos 09 segundos Até 29 anos 10 segundos 
Até 39 anos 10 segundos Até 39 anos 11 segundos 
Até 49 anos 11 segundos Até 49 anos 12 segundos 
Até 59 anos 12 segundos Até 59 anos 13 segundos 
Até 69 anos 13 segundos Até 69 anos 14 segundos 

 
 Prova 4 - corrida - 12 (doze) minutos. 
O teste deverá ser realizado em terreno plano, com demarcações de 100 em 100 (cem) metros. O 
candidato se posicionará atrás da linha de largada, aguardando o sinal de partida. Ao sinal do 
avaliador, o candidato iniciará o teste, estabelecendo um ritmo apropriado de corrida, objetivando 
percorrer a maior distância possível em metros, dentro do limite de tempo de 12 (doze) minutos, 
que será anotada pelo avaliador ao término do teste. O teste iniciar-se-á com a voz de comando do 
avaliador. "ATENÇÃO!!!", "JÁ!!!". Ao comando "JÁ!!!" o avaliador acionará o cronômetro. Aos 
10 (dez) minutos, será dado um apito para ciência dos candidatos, sendo o final do teste sinalizado 
com 2 (dois) silvos longos, momento em que o candidato deverá interromper o esforço e aguardar 
na pista até que o avaliador constate e faça a anotação de sua marca. O candidato não deve 
interromper a realização do teste, permanecendo, no mínimo, ao ritmo de uma caminhada leve. 
 
Marcas Mínimas – Guarda Municipal 

Corrida 12 minutos - Masculino Corrida 12 minutos- Feminino 
IDADE MARCA MINIMA  IDADE MARCA MINIMA 

Até 29 anos 2100 metros Até 29 anos 1850metros 
Até 39 anos 1900 metros Até 39 anos 1700 metros 
Até 49 anos 1700 metros Até 49 anos 1550 metros 
Até 59 anos 1500 metros Até 59 anos 1400 metros 
Até 69 anos 1300 metros Até 69 anos 1250metros 

 
5.3.8  O Teste de Aptidão Física terá caráter eliminatório, considerando-se eliminado do certame o 

candidato que não obter a marca mínima, ou não comparecer a uma ou mais provas. 
 
5.4 DO TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 
5.4.1  Os candidatos ao cargo de Guarda Municipal (feminino e masculino), habilitados no teste de 

aptidão física (TAF) serão convocados para o exame de Avaliação Psicológica a ser 
realizado pela JUNTA PSCOLOGICA OFICIAL da Prefeitura Municipal de Angatuba, de 
caráter eliminatório. 

5.4.2 Serão aferidas de forma integrada e interdependente as seguintes áreas de concentração de 
característica psicológicas. 

 
 - Área percepto reacional-motora e nível mental; 
 - Área do equilíbrio psíquico 
 - Habilidades especificas indispensável a função de Guarda Municipal  
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- controle emocional (elevado); 
- ansiedade (diminuída); 
- impulsividade (diminuída); 
- domínio psicomotor (adequado); 
- autoconfiança (boa); 
- resistência à frustração (elevada); 
- potencial de desenvolvimento cognitivo (bom); 
- memórias auditivas e visuais (boas); 
- controle e canalização produtiva da agressividade (elevados); 
- disposição para o trabalho (elevada); 
- resistência à fadiga psicofísica (boa); 
- iniciativa (boa); 
- potencial de liderança (adequado); 
- capacidade de cooperar e trabalhar em grupo (boa); 
- relacionamento interpessoal (adequado); 
- flexibilidade de conduta (adequada); 
- criatividade (boa); 
- fluência verbal (adequada); 
- sinais fóbicos e disrítmicos (ausentes). 

 
5.4.3 Os procedimentos serão realizados em conformidade com a legislação geral e especifica em 

vigor. 
5.4.4 A avaliação psicológica tem caráter eliminatório, sendo o candidato considerado APTO ou 

INAPTO para o exercício da função de Guarda Municipal. 
5.4.6 Todas as avaliações psicológicas serão fundamentadas e os candidatos poderão obter cópia 

de todo o processado envolvendo sua avaliação, independentemente de requerimento 
específico e ainda que o candidato tenha sido considerado apto.  

5.4.7 Caberá recurso do resultado oficial da Avaliação Psicológica, dentro de dois (02) dias úteis, 
a contar da data da publicação com a relação nominal dos candidatos.  

 
5.4.8 O resultado final da avaliação psicológica do candidato será divulgado, exclusivamente, 

como "apto" ou "inapto". 
5.4.9 Os profissionais que efetuaram avaliações psicológicas no certame não poderão participar 

do julgamento de recursos.  
5.4.10 É lícito ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal.  
5.4.11 Caso no julgamento de recurso se entenda que a documentação e a fundamentação da 

avaliação psicológica são insuficientes para se concluir sobre as condições do candidato, a 
avaliação psicológica será anulada, realizando-se novo exame. 

5.4.12 Os candidatos aptos na avaliação psicológica deverão submeter-se á perícia médica do 
Município para verificação da compatibilidade de sua saúde física com o exercício das 
atribuições do Cargo. 

5.4.13 A perícia será realizada no Setor de Medicina do Trabalho do Município. 
5.4.14 O candidato cuja saúde for considerada incompatível com as atribuições do Cargo a ser 

desempenhado será desclassificado, não cabendo qualquer recurso da decisão proferida pelo 
Médico do Trabalho. 
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5.5 DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
 
5.5.1 Ainda para o cargo de Guarda Municipal (feminino e masculino), nesta etapa do concurso 

público, de caráter eliminatório, o candidato efetuará o preenchimento do Formulário para 
Investigação Social, bem como entregará os seguintes documentos para o órgão responsável 
pela Investigação Social; 

5.5.2 (uma) cópia simples da Cédula de Identidade (RG); 
5.5.3 (uma) cópia simples da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
5.5.4 (duas) cópias simples da Certidão de conclusão ou Diploma do Ensino Médio ou 

equivalente expedidos por estabelecimentos de ensino oficial público ou particular, 
devidamente reconhecidos pela legislação vigente. Deverá, neste ato, apresentar o 
documento original para conferência; 

5.5.6 (duas) cópias simples do Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª categoria ou 01 (uma) cópia 
simples do Certificado de Dispensa de Incorporação ou de Isenção do Serviço Militar ou 
ainda 01 (uma) cópia simples da Certidão expedida pela Junta do Serviço Militar; 

5.5.7 Certidão expedida pelo órgão em que estiver lotado ou a que pertenceu, informando se 
responde ou já respondeu a algum processo administrativo, contendo, em caso positivo, 
breve resumo dos fatos, caso seja ou tenha sido funcionário público pertencente à União, 
Estados, Distrito Federal ou Município; 

5.5.8   (duas) fotos recentes e datadas com no máximo 06 (seis) meses, no tamanho 5x7 cm; 
5.5.9   (uma) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (original), com até no máximo 03 (três) 

meses da data de emissão; 
5.5.10 A investigação social, realizada por meio da Guarda Municipal de Angatuba, Estado de São 

Paulo tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, quer seja social, 
moral, profissional, escolar, e demais aspectos de vida em sociedade, impedindo que pessoa 
com situação incompatível ingresse na Instituição. O próprio candidato fornecerá os dados 
para tal averiguação, autorizando seu procedimento; 

5.5.11 A investigação social da vida pregressa do candidato é realizada por força de legislação, que 
estabelece a apuração da conduta e idoneidade do candidato, ou seja, exigência de conduta 
irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, pelo órgão competente da Instituição e com 
caráter eliminatório; 

5.5.12 A investigação social será realizada de tal forma que identifique condutas inadequadas e 
reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos de vida em sociedade, sejam eles: 
patriotismo, civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a constância, 
a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem, impedindo a 
liberação e aprovação, exemplificativamente e dentre outras hipóteses possíveis de: 

5.5.13 Pessoas com antecedentes criminais e registros policiais nas condições de averiguado em 
crime ou autor; 

5.5.14 Traficantes; toxicômanos ou drogadictos; Alcoólatras; Procurados pela Justiça; Ociosos, sem 
pendor para o serviço, bem como aqueles que possuam registros funcionais desabonadores 
em seus locais de trabalho; Violentos e agressivos; Em desacordo com o serviço militar 
obrigatório; Possuidores de certificados escolares inidôneos ou inválidos e não reconhecidos 
pelo Ministério da Educação ou órgão estadual de educação. 

5.5.15 O parecer provisório, que atesta a liberação pelo Setor de Investigação Social, é 
indispensável à convocação do candidato para início do Curso de Formação de Guarda 
Municipal,  
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5.5.16 A inexatidão dos dados fornecidos pelo candidato ou irregularidade na documentação 
entregue, ainda que verificadas posteriormente, bem como a não entrega dos documentos na 
data estipulada, determinam sua conseqüente eliminação do concurso público; 

 
5.6 DO CURSO DE FORMAÇÃO 
 
5.6.1 O candidato ao cargo de Guarda Municipal (feminino e masculino), aprovado em todas as 

etapas do concurso público e que obter classificação dentro do número de vagas existentes, 
serão matriculados no Curso de Formação de Guarda Municipal de caráter eliminatório, em 
Organização designada pela Prefeitura Municipal de Angatuba. 

 
5.7 DOS TÍTULOS 
 
5.7.1   O Concurso Público constará de provas objetivas e títulos somente para os empregos 

de PEB I - Professor de Educação Básica, Professor de Educação Física, Professor de 
Educação Física (Secretaria de Esportes), PEB II – Ciências, PEB II – Geografia, PEB 
II - Inglês e PEB II - Matemática. 

 
5.7.2  Nenhum documento para contagem de pontos, nos termos deste inciso, poderá ser anexado 

ao processo após o encerramento das inscrições. 
5.7.3  Será computado somente como título, Pós-Graduação – 2,5 pontos, Mestrado – 5,0 pontos e 

Doutorado – 10,0 pontos.  
5.7.4.  A contagem dos títulos não poderá exceder a 10 (dez) pontos. 
5.7.5  Será computado somente como título conforme quadro abaixo: 
 

 Títulos Pontuação 
Atribuída 

Nº. Máximo de 
Documentos 

Diploma de conclusão de Curso de Doutorado 10,00 1 
Diploma de conclusão de Curso de Mestrado 5,00 1 
Diploma de conclusão de Curso de Especialização (mínimo de 360 
horas), em nível de pós-graduação, específico para a área na qual 
concorre. 

2,5 1 

 
5.7.6  Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação com as 

atribuições das funções do Concurso Público. Os cursos de Mestrado e Doutorado não 
poderão ser contados cumulativamente.  

5.7.7  Os candidatos que possuírem Títulos conforme preceitua o presente Edital, deverão enviar 
Copia autenticada, via Sedex durante o período de inscrição, com nome completo, 
numero de inscrição, RG, CPF, função a que concorre e município onde será realizado o 
Concurso Público para o INDEC no seguinte endereço. Rua Bernardino de Campos, nº. 1108. 
Cj. 02 - Ribeirão Preto – SP. CEP: 14.015-130. Sendo considerado para tanto a data da 
postagem. Não serão aceitos os Títulos postados após o encerramento das inscrições. Sendo 
considerado para tanto a data de postagem. 

5.7.8 Os pontos referentes aos títulos somente serão acrescidos na nota do candidato 
aprovado  na prova objetiva. 

 



 
 
 

28 
 

VI - DA CLASSIFICAÇÃO  
 
6.1  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 
 
6.1.1  Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final, em lista de 

classificação por emprego/função, observado o código de inscrição do emprego. 
6.1.2  Serão elaboradas duas listas de classificação: uma geral, com a relação de todos os 

candidatos, inclusive os Portadores de Necessidades Especiais (PNE), e outra, apenas dos 
candidatos PNE. 

6.1.3  Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no 
concurso público, valendo para esse fim, a homologação; 

6.1.4  O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço e telefones junto ao Instituto 
INDEC, durante o período da realização do Concurso e, após a homologação do resultado 
final do mesmo junto a Prefeitura Municipal de Angatuba. 

 
VII - DOS RECURSOS 

 
          Caberá recurso: 
 

7.1  Do gabarito oficial da prova, dentro de dois (02) dias úteis, a contar da data da publicação; 
 

7.2  Da classificação, dentro de dois (02) dias úteis, a contar da data da publicação do edital de 
classificação, ou seja, do Resultado Final. 
 

7.3  Os recursos - Modelo Anexo II - deverão ser devidamente fundamentados e enviados 
via SEDEX para o Instituto INDEC, situado a Rua Bernardino de Campos n°. 1108 – 
Centro, Ribeirão Preto/SP. CEP: 14.015-130, sendo considerado para tanto a data da 
postagem. 
 

7.4  O recurso interposto fora do prazo previsto no item 7.1 deste Capítulo não será reconhecido. 
 

7.5  No caso de deferimento de recurso interposto poderá ser alterada, eventualmente, a 
nota/classificação obtida pelo candidato e, consequentemente, alterações nas listas de 
classificação final; 
 

7.6  Será indeferido o recurso interposto fora do Modelo (Anexo II) e dos prazos estipulados 
neste edital; 
 

7.7   A interposição dos recursos não interfere o andamento regular do cronograma do Concurso; 
 

7.8  A Comissão constitui a última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 
VIII - DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO  
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8.1 A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente de 
classificação final por emprego, far-se-á pela Prefeitura Municipal de Angatuba, obedecido 
o limite de vagas existentes, das que vagarem ou forem criadas, bem como disponibilidade 
orçamentária, dentro do prazo de validade deste Concurso Público. 

 
8.2 Após a convocação, no prazo de 03 (três) dias, ou de acordo com agendamento do Setor de 

Pessoal da Prefeitura, os candidatos aprovados deverão se submeter à perícia médica para 
verificação de sua saúde física e mental para o exercício das atribuições do emprego, não 
cabendo qualquer recurso da decisão proferida pelo órgão médico designado pelo 
Município. 

 
8.3 No caso de deficiente físico no prazo de 03 (três) dias após a convocação, ou de acordo com 

o agendamento do Setor de Pessoal da Prefeitura, os candidatos aprovados deverão 
submeter-se a exame médico oficial para verificação da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego, não cabendo qualquer recurso da decisão 
proferida pelo órgão médico designado pelo Município. 

 
8.4 A perícia será realizada no órgão médico a ser indicado pelo Município, preferencialmente, 

por especialista na área de deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser proferido no 
prazo de 03 (três) dias contados do respectivo exame. 

 
8.5 O candidato, cuja deficiência não ficar configurada, ou quando esta for considerada 

incompatível com o emprego a ser desempenhado, será desclassificado, não cabendo 
qualquer recurso da decisão proferida pelo órgão médico designado pelo Município. 

 
8.6 O candidato, ou seu procurador terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da 

data da convocação, o que precederá a nomeação para manifestar seu interesse em assumir o 
emprego para o qual será designado. A omissão ou negação do candidato ou seu procurador, 
será entendido como desistência da contratação. Em caso de desistência o mesmo deverá 
assinar o termo de desistência, sendo excluído do referido Concurso Público. 

 
8.7 A aprovação no Concurso Público não gera ao candidato, aprovado, o direito à contratação, 

ficando reservada a Prefeitura Municipal de Angatuba o direito de aproveitamento destes 
conforme critérios de necessidade e conveniência da Prefeitura como, por exemplo, em 
decorrência de condições técnicas de trabalho e de disponibilidade orçamentária. 

 
8.8 Da mesma forma, a aprovação não gera ao candidato o direito de escolha de seu local de 

trabalho; 
 
8.9 Será automaticamente eliminado do concurso o candidato classificado que, ao ser 

convocado, não apresentar os documentos exigidos no ato da admissão, sendo declarada 
nula a sua inscrição e todos os atos dela decorrentes; 

 
IX - DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO  

 
9.1 As condições para admissão exigirão do candidato: 
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a) Ser Brasileiro, nato ou naturalizado, cidadão português a quem foi deferida a igualdade 
nas condições previstas pelo Decreto Federal 70.436/72, ou ser naturalizado brasileiro na 
forma da lei, de acordo com o artigo 37, I, da Constituição Federal; 
b) Ter 18 (dezoito) anos completos no mínimo, na data da nomeação. Não poderá argüir a 
emancipação; 
c) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital; 
d) Estar quites com o serviço militar, quando do sexo masculino; 
e) Estar quites com a Justiça Eleitoral; 
f) Estar em gozo de seus direitos políticos e civis; 
g) Não registrar antecedentes criminais; 
h) Gozar de boa saúde física e mental; 
i) Não ter sofrido, no exercício do emprego público, penalidade por prática de atos 
desabonadores; 
j) Possuir, na data de admissão habilitação para o emprego a que concorre; 
k) Não ter outro vínculo trabalhista que seja conflitante com sua função/horário; 

 
9.2 O candidato não poderá ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para a 

mesma função, e nem estar com idade de aposentadoria compulsória; não poderá estar com 
vínculo na Administração Direta ou Fundacional, que impossibilite acumulação de funções, 
salvo nos casos do dispositivo do artigo 37, inciso XVI letras A, B, C da Constituição 
Federal. 

X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1  Caberá ao Prefeito Municipal de Angatuba, a homologação do Concurso Público.  

 
10.2  O candidato aprovado e convocado, pelo regime Celetista, deverá prestar serviços dentro do 

horário estabelecido pela Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de 
semanas, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho. 
 

10.3  A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 
 

10.4  As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não 
efetivado o fato respectivo, através da publicação do Edital correspondente. 
 

10.5  Todos os atos relativos a este concurso público serão publicados no endereço eletrônico 
www.institutoindec.com.br; 

 
10.6  O Candidato aprovado que vier a ser admitido fica ciente de que consta no Edital somente 

um Resumo do emprego/função a que está concorrendo e, portanto, estará sujeito a 
desempenhar todas as atividades que sejam inerentes ao seu emprego; 
 

10.7  Para efeito deste concurso, considerar-se-á a legislação vigente até a data do término das 
inscrições, portanto, alterações posteriores não serão consideradas; 



 
 
 

31 
 

 
10.8  Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora de Concurso Público da 

Prefeitura Municipal de Angatuba, em conjunto com o INDEC – Instituto Nacional de 
Desenvolvimento Educacional e Capacitação. 
 

10.9  Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é 
expedido o presente Edital, que vai afixado no lugar de costume e publicado no endereço 
eletrônico www.institutoindec.com.br.  

 
XI - CRONOGRAMA PREVISTO  

 
DATA/PERÍODO ATIVIDADE  

 
16/11/15 a 09/12/15 

 

 
Período de recebimento das inscrições – Pagamento até 10/12/15 

 
15/12/2015 

 

 
Publicação da Lista dos Candidatos Inscritos  

 
 

10/01/2016 
 

 
Data Provável da realização das Provas Objetivas 

 
 

15/01/2016 
 

 
Publicação dos Gabaritos das Provas Objetivas 

 
29/01/2016 

 

 
Publicação dos Resultados  

 
05/02/2016 

 
Homologação dos Resultados Finais 

 
 

11.1  O cronograma acima pré-estabelecido poderá sofrer alterações e/ou modificações pela 
Comissão Organizadora do Concurso Público. 

 
Prefeitura Municipal de Angatuba, em 12 de novembro de 2015. 

 
 
 

CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DE MORAIS TURELLI 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I  
 

  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO:   
 
AGENTE OPERACIONAL:  

 
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, 

Adjetivos, Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas de: massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário 
Nacional: (Real). 

 
AUXILIAR OPERACIONAL:  

 
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, 

Adjetivos, Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas de: massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário 
Nacional: (Real). 

 
INSTRUTOR DE ATIVIDADES CULTURAIS:  

 
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, 

Adjetivos, Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas de: massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário 
Nacional: (Real). 
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MECÂNICO – MÁQUINAS E AUTOS:  

 
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, 

Adjetivos, Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas de: massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário 
Nacional: (Real). 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Conhecimentos das ferramentas, Conhecimentos 

da norma de segurança, Explosão, Óleos e lubrificantes, Motor, Transmissão, Suspensão, Ignição, 
Conhecimentos básicos da função. 

 
OPERADOR DE MÁQUINA:  

 
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, 

Adjetivos, Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas de: massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário 
Nacional: (Real). 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Código de Trânsito Brasileiro; Regras de 

circulação; Sinalização de trânsito; Normas de segurança; Normas de segurança veicular; 
Conhecimentos básicos de máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas. 

 
TRATORISTA:  

 
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, 

Adjetivos, Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, 
medidas de: massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário 
Nacional: (Real). 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Código de Trânsito Brasileiro; Regras de circulação; 

Sinalização de trânsito; Normas de segurança; Normas de segurança veicular; Conhecimentos 
básicos de máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas. 
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ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:  
 

      COZINHEIRA:  
 

PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do 
hífen, Ortografia, Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e 
nominal, Emprego e Colocação, Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo, 
Concordância nominal e verbal, Crase, Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e 
classificação das orações. 

   
MATEMÁTICA : Conjunto numérico R, N, Inteiro, Potenciação, Radiciação, Equação e 

inequação do 1º grau, Equação do 2º grau, Fatoração, Porcentagem, Juros simples e compostos, 
Relações e Funções, Área, Perímetro, Volume e Densidade, Áreas das figuras planas, Sistema 
decimal de medidas, Razões e Proporções. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS: Historia do Brasil -  Balaiada, Guerra de Canudos, 

Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, 
Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão 
Holandesa no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, 
Independência do Brasil,Imigração no Brasil, Era Vargas. Geografia do Brasil - Industrialização 
Brasileira, Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do 
Brasil, Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo 
Brasileiro, Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Os alimentos; Noções de higiene; Proteção dos 

alimentos; Cuidados pessoais no trabalho; Objetivos da merenda; Direitos e deveres do funcionário 
público municipal. 

 
       

ENSINO MÉDIO COMPLETO:   
 

AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
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Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Gera l – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
AGENTE FISCAL (FISCAL SANITÁRIO):  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Gera l – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
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República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Vigilância epidemiológica, Doenças 

Transmissíveis, Visita Domiciliar, Trabalho de Grupo, Testes Imunológicos, Notificação de 
Doenças Transmissíveis, Orientação a Clientela com relação aos adjetivos e serviços prestados pelo 
Centro de saúde, Avaliações das visitas domiciliar, Noções sobre Epidemiologia, Noções sobre 
Intoxicação por Agrotóxicos, Saúde do escolar, Vacinação, Higiene e Alimentação. 

 
AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Gera l – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
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Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Código de Trânsito Brasileiro; Sinalização de 

Trânsito; Normas de Segurança; Normas de Segurança veicular; Equipamentos obrigatórios; 
Regras de circulação; Legislação de Trânsito. 

 
ALMOXARIFE:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Gera l – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
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Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
AUXILIAR DE CRECHE:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Gera l – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
AGENTE DE CONTROLE DE VETOR E ENDEMIAS:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
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Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Gera l – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Manuais de Orientação, publicados pelo Ministério da 

Saúde e Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo referentes a: dengue, febre amarela e outros 
agravos ocasionados por vetores. Livros didáticos de Ciências, Biologia, Higiene e Saúde e 
Educação Ambientais Nível 1º e 2º. Noções gerais de saúde, Ações da Vigilância em Saúde e 
controle de doenças transmissíveis por vetores, Educação e saúde, Visita Domiciliar: abordagem, 
envolvimento do morador, orientações; Atividades de Vigilância Entomológica: controle do vetor – 
pesquisa em pontos estratégicos, pesquisa em imóveis especiais, pesquisa de armadilhas, bloqueio 
de criadouros, bloqueio de nebulização, avaliação de densidade larvária; Controle Mecânico: 
mutirão de limpeza, arrastão de limpeza, uso de produtos alternativos; Controle Químico: grupos de 
inseticidas utilizados, classificação toxicológica, cuidados básicos na aplicação, EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual); Atividades Educativas: segurança no trabalho – prevenção 
de acidentes. Lei Orgânica se Saúde – Lei 8 080 e 8142 – Ministério da Saúde, Brasília 1990. 
Programa de Saúde da Família. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Lei Federal 4.320/64, Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações, Lei Complementar 101/2000 (LRF), noções da aplicação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; Portaria MPS n.º 519, de 24 de agosto de 2011, Lei federal nº 9.717/98 e alterações, 
Constituição Federal e Emendas Constitucionais, Lei Complementar n.º 95, de 26 de fevereiro de 
1998, Lei Orgânica do Município de Angatuba; licitações e contratos Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações posteriores; Fundamentos técnicos e acadêmicos de economia: noções básicas de 
economia; macroeconomia; microeconomia; política e planejamento econômico; o plano de metas; 
desenvolvimento socioeconômico; fundamentos técnicos e acadêmicos de contabilidade pública: 
conceito, campo de atuação; bens públicos, entidades públicas, conceito e classificação; 
contabilidade aplicada aos regimes próprios de previdência social; Teoria Geral do Direito 
Constitucional. Objeto e Conteúdo do Direito Constitucional; Direito Tributário e Direito 
Ambiental. 

 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL FEMININO:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Gera l – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
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Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL MASCULINO:  
  
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Gera l – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
OFICIAL ADMINISTRATIVO:  

 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
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Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Gera l – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e 

Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, 
inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das 
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle 
de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-
PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de 
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correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação 
Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, Programas antivírus, 
Políticas de backup. 

 
SECRETARIO DE ESCOLA:  
  
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Gera l – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e 

Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
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numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, 
inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das 
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle 
de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-
PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de 
correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação 
Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, Programas antivírus, 
Políticas de backup. 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades  

 
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
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energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMAGEM: 
Acolhimento com classificação de risco, Sinais vitais; Higienização; Administração de 
medicamentos; Cuidados especiais; Coleta de material para exame; terminologias, esterilização e 
desinfecção, biossegurança, passagem de sondas, punção venosa, realização de curativos, cuidados 
com ostomias, cuidados com drenos. ÉTICA PROFISSIONAL: Comportamento social e de 
trabalho; Sigilo profissional; EPIDEMIOLOGIA: Terminologias básicas; Noções de 
epideminologia; Doenças de notificação compulsória; Isolamento; Infecção hospitalar; 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: Parada cárdio-respiratória; Hemorragias; Ferimentos superficiais e 
profundos; Desmaio, Estado de choque, convulsões; Afogamento, Sufocamento, choque elétrico, 
envenenamento, mordidas de cobras; Fraturas e luxações; Corpos estranhos; Politraumatismo, 
queimaduras; SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: Vacinas; crescimento e o 
desenvolvimento infantil; Alimentação; Doenças mais comuns; Berçários e lactários, alterações 
corporais na adolescência; SAÚDE DA MULHER: Período menstrual, Exames Preventivos de 
Câncer de colo de útero e mama, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Pré-natal de baixo risco, 
aborto, doenças gestacionais, alterações corporais na gestação, trabalho de parto, amamentação, 
puerpério. SAÚDE DO ADULTO E IDOSO: Cuidados de Enfermagem nas patologias Cardio - 
vasculares, Pulmonares, Neurológicas, Crônico-Degenerativas, exames preventivos de câncer de 
próstata. SAÚDE MENTAL: Transtornos mentais e de comportamento, Sinais e Sintomas de 
Transtornos mentais, alterações da sensopercepção, alterações do pensamento, alterações da 
linguagem, alterações da consciência, alterações da atenção e orientação, alterações da memória, 
alterações da afetividade, alterações do sono e alterações do movimento. Administração de 
medicamentos controlados.  Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142 – Ministério da Saúde, 
Brasília 1990. Programa de Saúde da Família. Acolhimento com classificação de risco 
(www.saude.gov.br/humanizasus). 
 

TÉCNICO EM EDFICAÇÕES:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 
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CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Tramo de viga; Teste de Slump; Contra – Flecha; 
Concretos - Traços em Volume; Aceleradores e Redutores; Escoramento de laje maciça; Sarrafos e 
Ripas; Cotas de piso. 
 

TÉCNICO EM FARMÁCIA:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
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Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Cálculos matemáticos em farmácia: porcentagem, 

expressão de concentrações em %, regra de três, diluições de concentrações, sistemas de medidas e 
interconversões, medidas caseiras, cálculo de concentrações percentuais em preparações líquidas. 
Boas práticas de fabricação e manipulação. Formas farmacêuticas sólidas. Formas farmacêuticas 
líquidas. Estabilidade de medicamentos. Vias de administração de fármacos. EPI (Equipamento de 
Proteção Individual). Armazenamento de medicamentos. Boas práticas de estocagem de 
medicamentos. 

 
TÉCNICO EM GESSO: 
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
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República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Tipos de imobilização; Material utilizado; 

Posições; Instrumental; Noções de Anatomia. 

 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
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Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Identificação e uso de equipamentos: Centrífugas, 

estufas, espectrofotômetro, microscópio, banho-maria, autoclave e sistemas automatizados. 
Identificação e utilização de vidrarias; Limpeza e preparo de materiais de laboratório. 
Biossegurança: Equipamentos de proteção e de uso individual e coletivo e suas utilizações, 
Descontaminação e descarte de materiais; Coleta e manipulação de amostras biológicas para 
exames laboratoriais: Preparo do paciente, Coleta de sangue, Obtenção de amostras: sangue total, 
soro, plasma urina fezes e líquidos biológicos, transporte, acondicionamento e conservação de 
amostras, Anticoagulantes: tipos e função. Exames hematológicos; Exames bioquímicos; Exames 
imunológicos; Exames parasitológicos; Exames microbiológicos; Noções gerais de histologia. 

 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
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de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimento em higiene e limpeza; Pesos e 

medidas; Conservação e qualidade dos alimentos; conhecimento de utensílios domésticos; Valores 
nutricionais; Disposição do mobiliário de uma cozinha industrial;  Técnicas para confecção de 
alimentos industriais; Diferença entre as dietas. 

 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
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atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  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. 

 
TESOUREIRO: 
  
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
      CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Gera l – Grandes Civilizações, 

Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O 
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A 
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra 
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil 
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da 
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos 
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no 
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do 
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo 
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL -  Industrialização Brasileira, 
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil, 
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,  Relevo Brasileiro, 
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e 
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atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e 
ecologia, e suas vinculações históricas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e 

Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, 
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, 
inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das 
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle 
de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-
PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de 
correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação 
Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, Programas antivírus, 
Políticas de backup. 

 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO:  
 
ASSISTENTE SOCIAL:  
 

     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 

 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em 

equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Teoria do Serviço Social, Princípios básicos do 
Serviço Social, Serviço Social na área de saúde mental, Serviço Social junto à família, Serviço 
Social em Serviço de Saúde de urgência e emergência. Metodologia do Serviço Social, Atuação do 
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Serviço Social com crianças e adolescentes, Ética Profissional – Código de Ética Profissional, 
Equipe multiprofissional, L.O .A .S., Metodologia do Planejamento, Lei 8.662/93 – Lei que 
regulamenta a profissão de Assistente Social, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do 
Idoso.Lei Maria da Penha. Planejamento Familiar. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142 – 
Ministério da Saúde, Brasília 1990. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde; Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais; Sistema único de Assistência Social-SUAS; Política 
Nacional de Assistência Social-PNAS; Norma Operacional Básica-NOB/SUAS e, Lei Orgânica de 
Segurança Alimentar e Nutricional-LOSAN. 

 
DENTISTA:  
 

     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 

 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Ética profissional, responsabilidade e trabalho em 

equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Odontopediatria, Dentística, Cirurgia e 
Traumatologia, Odonto Social e Preventiva, Ortodontia Preventiva, Antibióticoterapia, 
Desinfecção, Periodontia, Endodontia, Prótese, Radiologia, Anestesiologia, Semiologia. Defeitos de 
desenvolvimento da região maxilofacial e oral, Anomalias dos dentes, Doação da polpa e do 
periápice, Infecções bacterianas, Doenças fúngicas e protozoárias, Infecções virais, Doenças 
imunológicas e alérgicas, Patologia epitelial, Patologias das glândulas salivares, Tumores dos 
tecidos moles, Distúrbios hematológicos, manifestações orais de doenças sistêmicas, Doenças 
dermatológicas, Dor facial e doenças neuromusculares, Anatomia do periodonto, Epidemiologia e 
microbiologia da doença periodontal, Placa e cálculos dentais, Patogênese da periodontite, Anti-
sépticos, Filosofia do tratamento de canais radiculares, Obstrução dos canais radiculares, Assepsia e 
anti-sepsia em Endontia, prepara biomecânico dos canais radiculares, Cirurgias parendodônticas, 
Urgências em Endodontia, Classificação dos preparos cavitários, Cavidade classe I, II, III, IV e V 
de Black, Cavidades atípicas, Preparo cavitário para amálgamas e compósitos, Preparo cavitário 
para restauração metálicas fundidas, Materiais de restauração, Restaurações metálicas com ligas 
nobres e não nobres, Características e considerações clínicas quanto ao seu emprego, Materiais 
odontológicos para cimentação, Patologias oclusais e disfunções craniomandibulares: considerações 
relacionadas à prótese fixa e reabilitação oral. Preparo de dentes com finalidade protética. Núcleos, 
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Coroas provisórias, Moldagem e modelo de trabalho, Registros oclusais e montagem em 
articuladores semi-ajustáveis, Forma e características das infra-estruturas para próteses 
metalocerâmicas, Prova dos retentores, remoção em posição para soldagem e remontagem, Seleção 
de cor e ajuste funcional e estético, Cimentação provisória e definitiva, Estudos das definições, 
Extrações seriadas, Cárie dental, Prevenção da cárie dental, Anestésicos locais. Lei Orgânica de 
Saúde – Lei 8 080 e 8142 – Ministério da Saúde, Brasília 1990., Programa de Saúde da Família, 
Pacto pela saúde. 

 
DIRETOR JURÍDICO:  

 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e emprego, 
Função de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, 
Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 

 
           CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: I - Direito Constitucional: Teoria Geral do Direito 
Constitucional. Objeto e Conteúdo do Direito Constitucional. Constituição: conceito e classificação. 
Poder constituinte e originário e derivado. Revisão Constitucional. Normas constitucionais: 
classificação. Preâmbulo, normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais. 
Disposições constitucionais transitórias. Hermenêutica constitucional. Controle de 
constitucionalidade: sistema brasileiro. Evolução histórica. Ação de inconstitucionalidade por 
omissão. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Arguição 
de descumprimento de preceito fundamental. Direitos e garantias individuais e coletivos. Princípio 
da legalidade. Princípio da isonomia. Regime constitucional da propriedade. Remédios 
constitucionais: Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. Direito 
de petição. Direitos políticos: sistema político brasileiro. Direitos sociais e sua efetivação. 
Federação. Repartição de competência no Estado Federal. Federação brasileira: características, 
discriminação de competência na Constituição de 1988. Organização dos Poderes: mecanismos de 
freios e contrapesos. União: competência. Estado: competência e autonomia. Administração 
pública: princípios constitucionais. Poder Executivo: Presidente da República e Ministros de 
Estado: atribuições. Medidas provisórias. Poder Judiciário: organização e estatuto constitucional da 
magistratura. Supremo Tribunal Federal: organização e competência. Superior Tribunal de Justiça: 
organização e competência. Justiça federal: organização e competência. Justiça do trabalho: 
organização e competência. 
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II - Direito Administrativo: Conceito. Direito Público. Direito Privado. Fontes. Interpretação. 
Sistemas Administrativos. Administração Pública: Conceito. Elementos. Poderes de Estado. 
Entidades políticas e Administrativas. Órgãos Públicos. Agentes Públicos. Agentes Políticos. 
Poderes Administrativos. Poderes políticos. Poder de Polícia. Uso e Abuso do Poder. Atos 
Administrativos: Conceito. Requisitos. Atributos. Classificação. Espécies. Motivação e Invalidação; 
Contrato Administrativo: Conceito. Peculiaridades. Formalização. Execução. Extinção. 
Prorrogação. Inexecução. Revisão. Rescisão. Espécies. Licitação: Conceito, Finalidade. Objeto. 
Dispensa. Inexibilidade. Princípios. Modalidades. Fases da Licitação. Sanções Penais. Processo 
disciplinar. Acumulação de empregos públicos. Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. Lei 
nº. 10.520/2002.  
III - Direito Civil: Pessoa natural: Conceito. Capacidade jurídica. Incapacidade absoluta. 
Incapacidade relativa. Cessação da incapacidade. Começo da personalidade natural. 
Individualização da pessoa natural. Extinção da personalidade natural. Pessoa Jurídica: Conceito. 
Classificação. Começo e fim da pessoa jurídica. Capacidade. Responsabilidade Civil. 
Despersonalização. Domicílio Civil. Bens: Conceito. Características. Classificação. Ato Jurídico 
em Sentido Estrito: Conceito. Classificação. Negócio Jurídico: Conceito. Classificação. Elementos 
essenciais gerais. Forma e prova do ato negocial. Defeitos do negócio jurídico (erro, dolo, coação, 
simulação e fraude contra credores). Nulidade e anulabilidade do negócio jurídico, elementos 
acidentais (condição, termo, modo ou enemprego). Direitos Reais sobre Coisas Alheias: Conceito. 
Espécies. Direitos Reais limitados de gozo (enfiteuse, servidão predial, uso fruto, uso, habitação e 
renda constituída sobre imóvel). Direitos Reais de garantia (penhor, anticrese, hipoteca, alienação 
fiduciária em garantia).Direito Real de Aquisição (compromisso irretratável de venda). Contratos: 
Conceito. Formação. Classificação. Efeitos particulares dos contratos (direito de retenção, vícios 
redibitórios, evicção e arras), compra e venda, doação, locação de coisa móvel e imóvel, depósito e 
mandato. 
IV - Direito Processual Civil: Jurisdição: contenciosa e voluntária. Órgãos da jurisdição. 
Competência: espécies, perpetuação e modificações. Competência internacional. Incompetência. 
Conflito de Competência. Ação. Conceito, natureza jurídica, elementos e classificação. Condições 
da ação. Cumulação de ações. Processo. Conceito, natureza jurídica e princípios fundamentais. 
Pressupostos processuais. Procedimento ordinário e procedimento sumário. Partes. Capacidade e 
legitimidade. Substituição processual. Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros: 
oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo. Ação regressiva. 
Formação, suspensão e extinção do processo. Petição inicial. Requisitos. Inépcia da petição inicial. 
Pedido. Cumulação e Espécies de pedido. Atos processuais. Tempo e lugar dos atos processuais. 
Comunicação dos atos processuais. Citação e intimação. Despesas processuais e honorários 
advocatícios. Resposta do réu: exceção, contestação e reconvenção. Revelia. Efeitos da revelia. 
Julgamento conforme o estado do processo. Audiência de instrução e julgamento. Prova. Princípios 
gerais. Ônus da prova. Sentença. Coisa julgada formal e material. Preclusão. Relativização da coisa 
julgada. Duplo Grau de Jurisdição. Recursos. Pressupostos. Apelação, agravo, embargos de 
declaração, embargos infringentes, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de 
divergência. Ação rescisória. Liquidação de sentença. Execução. Regras gerais. Partes. 
Competência. Título executivo judicial e extrajudicial. Execução por quantia certa contra devedor 
solvente e contra devedor insolvente. Execução de obrigação de fazer e de não fazer. Execução 
contra a fazenda pública. Embargos do devedor. Ação popular e ação civil pública. Ação de 
improbidade administrativa. Mandado de segurança. Ação declaratória. Declaratória incidental. 
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Ação de consignação em pagamento. Ação monitória. Embargos de terceiros. Tutela antecipada e 
tutela específica. Medidas cautelares. 
V - Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho: definição, fontes. Contrato individual de 
trabalho: conceito, requisitos, classificação. Sujeitos do contrato de trabalho. Salário e 
remuneração. 13º salário. Salário do menor e do aprendiz. Equiparação salarial. Suspensão e 
interrupção do contrato de trabalho. Alteração do contrato individual de trabalho. Justa causa de 
despedida do empregado. Rescisão do contrato de trabalho. Culpa recíproca. Despedida indireta e 
dispensa arbitrária. Rescisão do contrato de trabalho. Aviso prévio. Indenizações em decorrência de 
dispensa do empregado. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Estabilidade. Inquérito para 
apuração de falta grave. Estabilidade especial. Trabalho extraordinário e trabalho noturno. 
Adicional de horas extras. Repouso semanal remunerado. Férias: direito do empregado, época de 
concessão e remuneração. Segurança e higiene do trabalho. Periculosidade e insalubridade. 
Trabalho da mulher. Estabilidade da gestante. Trabalho noturno e trabalho proibido. Trabalho do 
menor. Profissões regulamentadas. Organização sindical. Natureza jurídica, criação, administração 
e dissolução de Sindicatos. Convenções e acordos coletivos de trabalho. 
Medição e arbitragem. Representação dos trabalhadores nas empresas. Direito de greve. 
Serviços essenciais. Prescrição e decadência. Justiça do trabalho. Organização. Competência. 
Competência: justiça do trabalho e justiça federal. Princípios gerais que informam o processo 
trabalhista. Dissídios individuais. Execução do processo trabalhista. Embargos à execução no 
processo trabalhista. 
VI - Direito Penal: Crimes contra a administração pública. 
VII - Código de Ética e Disciplina do Advogado.  
VIII - Crime de Responsabilidade de Prefeito e Vereadores – Lei 89.06/94. 
IX – Procedimento de Técnica Legislativa – LC nº 95\1998 
X - Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101\00 
XI - Lei Orçamentária nº 4320\64 
XII – Lei Orgânica do Município de Santo Antonio da Alegria 
XIII – Regimento Interno da Prefeitura Municipal de Angatuba. 

 
DIRETOR DE EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO:  

 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e emprego, 
Função de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, 
Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
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números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 
 
           CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil 
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. 
(227 a 229) 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental  
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial 
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais 
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 
e Terra, 1997.  
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola:  o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 
2002.  
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez,  Brasília: 
UNESCO,2000.  
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas 
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.  
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.  
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.   
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MAIA, Eny. Gestão escolar: como transformar a 
rotina em desafio? Acesso: revista de educação e informática, São Paulo: FDE, n. 14, p. 19-28, dez. 
2000. 
OLIVEIRA , D. A. (Org.). Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. Petrópolis: 
Vozes, 2003.  
ALBUQUERQUE, Helena Machado de Paula. A escola como ambiente educativo. In: Jornal 
APASE, São Paulo: Sindicato de Supervisores do Magistério no Estado de São Paulo, v. 13, n. 104, 
p. 5-8, jul. 2002. Separata. 
ARTICULANDO conteúdos na prática pedagógica escolar. In: Jornal APASE, São Paulo: 
Sindicato de Supervisores do Magistério no Estado de São Paulo, v. 2, n. 7, p. 1-6, maio 2002. 
Suplemento pedagógico. 
A FORMAÇÃO de supervisor do magistério. In: Jornal APASE, São Paulo: Sindicato de 
Supervisores do Magistério no Estado de São Paulo, v. 12, n. 103, p. 1-4, jun. 2002. Separata. 

 
DIRETOR DE ESPORTE E LAZER:  
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PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e emprego, 
Função de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, 
Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 

 
           CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil 
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. 
(227 a 229) 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental  
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial 
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais 
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 
e Terra, 1997.  
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola:  o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 
2002.  
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez,  Brasília: 
UNESCO,2000.  
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas 
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.  
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.  
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.   
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Contextualização sócio–política da Educação 
Física. Esporte na escola (teoria e prática conscientizadora), A cultura popular, o lazer e a Educação 
Física escolar na escola de Ensino Fundamental, O jogo: Característica sócio – afetivas, motoras e 
cognitivas, Jogo cooperativo, O Ensino da Educação Física no Ensino Fundamental: Procedimentos 
metodológicos, Seleção de conteúdos, VOLEIBOL: - Regras, sistema Operacional, Sistemas 
Ofensivos, Regulamento, Competição, Histórico. BASQUETEBOL: - Regras e Regulamentos, 
Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos, Histórico. HANDEBOL: - Regras, 
Competições, Sistemas de ataque e defesa Histórico. ATLETISMO: - Regras, Provas: corridas, 
saltos, arremessos, Competições: Jogos Regionais – Abertos – Olimpíadas, Materiais. NATAÇÃO: 
- Regras, Estilos, Largadas, Viradas, Índices Técnicos, revezamento, Jogos Regionais – Abertos – 
Competições – Olimpíadas. FUTEBOL DE SALÃO: - Regas, Regulamentos, Competições, 
Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. FUTEBOL: - Regras, Competições, Regulamentos, 
Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. DAMA E XADREZ: - Regras e Regulamentos, 
Competições, Histórico. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA : BRASIL. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros curriculares Nacionais. Secretaria de Educação fundamental – Brasília: 
MEC/SEF,1.997. v.7. BROTTO, Fábio Otuzi, Jogos cooperativos: se o importante é competir o 
fundamental é cooperar. São Paulo: Cepeusp, 1.995. CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física 
no Brasil – a história que não se conta. Campinas: Papirus, 1.991. COLETIVO DE AUTORES: 
Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1.991. FREIRE, João Batista. 
Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo: Scipione, 1.989. 
(Pensamento e Ação no Magistério – fundamentos para o Magistério). MARCELINO, Nelson 
Carvalho. Laser e educação. Campinas: Papirus, 1.990. SÃO PAULO (Estado) Secretaria de 
Educação Fundamental. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta curricular de 
educação física – 1o grau. 4 ed. São Paulo: SE/CENP, 1.991. ..A prática pedagógica – Educação 
Física – 1o grau – 5a a 8a séries. São Paulo: SE/CENP, 1.993. v.1. 
 
 

ENGENHEIRO ELÉTRICO:  
 

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e emprego, 
Função de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, 
Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 
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           CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Física: Termodinâmica (Ar-condicionado e 
climatização). Eletrotécnica: Normas NR-10 e NBR 5410. Instalações elétricas prediais e 
industriais. Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Máquinas elétricas (maquinas 
assíncronas e síncronas, transformadores e circuitos magnéticos). Eletrônica de potência (no-
breaks). Eficiência energética (conceitos básicos e controle de fator de potência); Circuitos 
Elétricos (monofásicos e trifásicos equilibrados e desequilibrados, dimensionamento de circuitos e 
dispositivos de proteção em baixa e média tensão). Acumuladores de energia estáticos e dinâmicos 
(baterias estacionárias e volantes inerciais). Interpretação e realização de desenhos técnicos 
(diagramas elétricos e eletrônicos). Microinformática: conceitos operação e manutenção em 
microinformática Conceitos de boas práticas do ITIL v2. Telecomunicações: modelo OSI (camadas 
física e enlace), cabeamento estruturado para prédios comerciais e datacenters, tipos de 
equipamentos utilizados em redes locais padrão ethernet, protocolo TCP/IP, técnicas de transmissão 
digital em canais tipo AWGN, codificação de fonte e canal, transmissão óptica (tipos de fibras, 
conversores e amplificadores ópticos), antenas e radiopropagação. AutoCAD 2007. Noções de 
sistemas de refrigeração e condicionamento de ambiente para datacenters. 

 
FARMACÊUTICO:  
 

     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 

 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  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;Medicamentos de 
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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, físicoquímicos, 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. 

 
FISIOTERAPEUTA:  
 

     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Anatomia, Fisiologia, Neurologia, Ortopedia, 

Fundamentos de Fisioterapia, Cinesioterapia, Fisioterapia aplicada à Neurologia – Infantil – Adulto, 
Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia, 
Fisioterapia aplicada à Pneumologia. 

 
FONOAUDIÓLOGO:  
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     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 

 
            CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Dislalia, Retardo da fala, Retardo de linguagem, 
Fissura lábio palatina, Deglutinação atípica, Deficiente mental, Paralisia cerebral, Deficiente 
auditivo, Distúrbio articulatório, Gagueira, Distúrbio de leitura e escrita, Voz, Audiologia, Afasia, 
Síndrome; Aleitamento materno; Disfagia; Motricidade Oral; Processamento Auditivo Central. 

 
MÉDICO CLÍNICO GERAL:  
 

     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Ética profissional, responsabilidade e trabalho em 

equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de 
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Epidemiologia, 
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: 
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insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmiascardíacas, doenças reumáticas, aneurisma 
de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. 
Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite agudae crônica, asma, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, tromboembolismopulmonar, pneumopatia intersticial. 
Gastrointestinais: neoplasias do sistema digestivo, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia 
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças 
intestinais, inflamatórias, doença diverticular do cólon.Renais: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções 
urinárias. Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito, 
hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Reumatológicas: osteoartrose, 
osteoporose, doença de Paget, doença reumatóide, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite 
infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsias, acidente vascular 
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência 
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, reações agudas ao stress. Infecto-contagiosas: 
sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, 
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, 
leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, febre maculosa, 
dengue, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas: 
escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções 
bacterianas. Imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 
Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama, 
intercorrências no ciclo gravídico. Hematológicas: anemias, talassemias e neoplasias. Noções 
básicas de urgência/emergência na prática médica. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, 
Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, 
Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de 
risco (www.saude.gov.br/humanizasus).  

 
MÉDICO PEDIATRA:  
 

     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em 
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica, 
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo, 
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. A consulta pediátrica, O recém-nascido, 
Crescimento, desenvolvimento e seus problemas do RN à puberdade, Distúrbios nutritivos, Os 
problemas neurológicos (e neuromusculares), Os problemas oftalmológicos na criança, Os 
problemas do ouvido, nariz e garganta, Os distúrbios respiratórios, cardiológicos, Os problemas do 
aparelho digestivo e da parede abdominal, A criança ictérica, Os problemas urinários, Os problemas 
da região inguinoescrotal e dos órgãos genitais externos, Os problemas da pele e as doenças 
exantemáticas e o edema, Os problemas do sistema osteoarticular e as colagenoses, Os problemas 
hematológicos, Hepatoesplenomegalia e adenomegalia, A febre e as infecções na infância, Os 
tumores na infância, Antibióticos e quimioterápicos em pediatria. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 
080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde 
da Família, Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com 
classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).  

 
MÉDICO GINECOLOGISTA:  
 

     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em 

equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de 
notificação compulsórias. Atendimento àsvítimas de violência e suas famílias. Conceitos Básicos de 
deontologia médica, fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do 
sistema digestivo, neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Epidemiologia, fisiopatologia, 
diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças ginecológicas. Abordagem clínica  em 
ginecologia, Função Ovariana, Fenômenos cíclicos e menstruação, Concepção, Gravidez e 
modificações gravídicas, Função mamária e seus distúrbios, Anomalias e deformações dos sistemas 
urogenital, Intersexualidade e assenxualidade, Aborto, Tumores Trofoblásticos, Prolápso genital, 
Infecções pélvicas, Endometriose, Tumores (vulva, vagina, útero, ovário) benígnos e malígnos, 
Amenorréias, Dismenorréias, Metrorrogias, Secreção vaginal e vulvovaginites, Condilomatose, 
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Esterilidade e subfertilidade, Terapêutica hormonal, Climatério e menopausa. Acompanhamento de 
Pré-natal de baixo risco, identificação de gestação de alto risco. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 
e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da 
Família, Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com 
classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).  

 
MÉDICO ORTOPEDISTA:  
 

     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Ética profissional, responsabilidade e trabalho em 

equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica, 
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo, 
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Princípios gerais da ortopedia; Infecções 
articulares; Tumores; Fraturas e luxações; Distúrbios de músculos, tendões e estruturas associadas; 
Distúrbios traumáticos das articulações; Anomalias congênitas; Traumatismos e doenças da coluna 
vertebral; Artroscopia; Traumatologia. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da 
Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela 
saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de risco 
(www.saude.gov.br/humanizasus). 

 
NUTRICIONISTA:  
 

     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
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MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Educação em Saúde: noções básicas, atribuições 

do Nutricionista, Administração de Unidades de Alimentação, Dimensionamento de pessoal, 
Capacitação de pessoal, Processo de trabalho, Estrutura física e equipamentos, Fluxograma, Custos 
e curva ABC, Sistema de distribuição de refeições, Análise de Riscos e Pontos Críticos de Controle 
(APPCC), Avaliação de serviço, Avaliação Nutricional, Indicadores de consumo alimentar, 
Indicadores sócio-econômicos e culturais do estado nutricional de coletividades, Indicadores 
antropométricos, Educação Alimentar, Planejamento de programas de educação alimentar, 
Avaliação de programas educativos, Nutrição, Recomendações Nutricionais, Macronutrientes, 
Micronutrientes, Dietoterapia, Nutrição Infantil, Diabetes, Doenças Renais, Doenças Hepáticas, 
Doenças Cardiovasculares, Neoplasias – tratamento, Suporte Nutricional, Nutrição e Imunidade. 
Síndrome da Imuno-Deficiência Adquirida. 

 
PROCURADOR JURÍDICO:  

 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e emprego, 
Função de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, 
Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 

 
            CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA:  Noções sobre Sistemas Operacionais 
(Windows e Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de 
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e 
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura 
básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de 



 
 
 

67 
 

páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 
2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, 
campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, 
classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de 
slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição 
entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação 
de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de 
páginas, Programas antivírus, Políticas de backup. 
 
           CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: I - Direito Constitucional: Teoria Geral do Direito 
Constitucional. Objeto e Conteúdo do Direito Constitucional. Constituição: conceito e classificação. 
Poder constituinte e originário e derivado. Revisão Constitucional. Normas constitucionais: 
classificação. Preâmbulo, normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais. 
Disposições constitucionais transitórias. Hermenêutica constitucional. Controle de 
constitucionalidade: sistema brasileiro. Evolução histórica. Ação de inconstitucionalidade por 
omissão. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Arguição 
de descumprimento de preceito fundamental. Direitos e garantias individuais e coletivos. Princípio 
da legalidade. Princípio da isonomia. Regime constitucional da propriedade. Remédios 
constitucionais: Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. Direito 
de petição. Direitos políticos: sistema político brasileiro. Direitos sociais e sua efetivação. 
Federação. Repartição de competência no Estado Federal. Federação brasileira: características, 
discriminação de competência na Constituição de 1988. Organização dos Poderes: mecanismos de 
freios e contrapesos. União: competência. Estado: competência e autonomia. Administração 
pública: princípios constitucionais. Poder Executivo: Presidente da República e Ministros de 
Estado: atribuições. Medidas provisórias. Poder Judiciário: organização e estatuto constitucional da 
magistratura. Supremo Tribunal Federal: organização e competência. Superior Tribunal de Justiça: 
organização e competência. Justiça federal: organização e competência. Justiça do trabalho: 
organização e competência. 
II - Direito Administrativo: Conceito. Direito Público. Direito Privado. Fontes. Interpretação. 
Sistemas Administrativos. Administração Pública: Conceito. Elementos. Poderes de Estado. 
Entidades políticas e Administrativas. Órgãos Públicos. Agentes Públicos. Agentes Políticos. 
Poderes Administrativos. Poderes políticos. Poder de Polícia. Uso e Abuso do Poder. Atos 
Administrativos: Conceito. Requisitos. Atributos. Classificação. Espécies. Motivação e Invalidação; 
Contrato Administrativo: Conceito. Peculiaridades. Formalização. Execução. Extinção. 
Prorrogação. Inexecução. Revisão. Rescisão. Espécies. Licitação: Conceito, Finalidade. Objeto. 
Dispensa. Inexibilidade. Princípios. Modalidades. Fases da Licitação. Sanções Penais. Processo 
disciplinar. Acumulação de empregos públicos. Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. Lei 
nº. 10.520/2002.  
III - Direito Civil: Pessoa natural: Conceito. Capacidade jurídica. Incapacidade absoluta. 
Incapacidade relativa. Cessação da incapacidade. Começo da personalidade natural. 
Individualização da pessoa natural. Extinção da personalidade natural. Pessoa Jurídica: Conceito. 
Classificação. Começo e fim da pessoa jurídica. Capacidade. Responsabilidade Civil. 
Despersonalização. Domicílio Civil. Bens: Conceito. Características. Classificação. Ato Jurídico 
em Sentido Estrito: Conceito. Classificação. Negócio Jurídico: Conceito. Classificação. Elementos 
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essenciais gerais. Forma e prova do ato negocial. Defeitos do negócio jurídico (erro, dolo, coação, 
simulação e fraude contra credores). Nulidade e anulabilidade do negócio jurídico, elementos 
acidentais (condição, termo, modo ou enemprego). Direitos Reais sobre Coisas Alheias: Conceito. 
Espécies. Direitos Reais limitados de gozo (enfiteuse, servidão predial, uso fruto, uso, habitação e 
renda constituída sobre imóvel). Direitos Reais de garantia (penhor, anticrese, hipoteca, alienação 
fiduciária em garantia).Direito Real de Aquisição (compromisso irretratável de venda). Contratos: 
Conceito. Formação. Classificação. Efeitos particulares dos contratos (direito de retenção, vícios 
redibitórios, evicção e arras), compra e venda, doação, locação de coisa móvel e imóvel, depósito e 
mandato. 
IV - Direito Processual Civil: Jurisdição: contenciosa e voluntária. Órgãos da jurisdição. 
Competência: espécies, perpetuação e modificações. Competência internacional. Incompetência. 
Conflito de Competência. Ação. Conceito, natureza jurídica, elementos e classificação. Condições 
da ação. Cumulação de ações. Processo. Conceito, natureza jurídica e princípios fundamentais. 
Pressupostos processuais. Procedimento ordinário e procedimento sumário. Partes. Capacidade e 
legitimidade. Substituição processual. Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros: 
oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo. Ação regressiva. 
Formação, suspensão e extinção do processo. Petição inicial. Requisitos. Inépcia da petição inicial. 
Pedido. Cumulação e Espécies de pedido. Atos processuais. Tempo e lugar dos atos processuais. 
Comunicação dos atos processuais. Citação e intimação. Despesas processuais e honorários 
advocatícios. Resposta do réu: exceção, contestação e reconvenção. Revelia. Efeitos da revelia. 
Julgamento conforme o estado do processo. Audiência de instrução e julgamento. Prova. Princípios 
gerais. Ônus da prova. Sentença. Coisa julgada formal e material. Preclusão. Relativização da coisa 
julgada. Duplo Grau de Jurisdição. Recursos. Pressupostos. Apelação, agravo, embargos de 
declaração, embargos infringentes, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de 
divergência. Ação rescisória. Liquidação de sentença. Execução. Regras gerais. Partes. 
Competência. Título executivo judicial e extrajudicial. Execução por quantia certa contra devedor 
solvente e contra devedor insolvente. Execução de obrigação de fazer e de não fazer. Execução 
contra a fazenda pública. Embargos do devedor. Ação popular e ação civil pública. Ação de 
improbidade administrativa. Mandado de segurança. Ação declaratória. Declaratória incidental. 
Ação de consignação em pagamento. Ação monitória. Embargos de terceiros. Tutela antecipada e 
tutela específica. Medidas cautelares. 
V - Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho: definição, fontes. Contrato individual de 
trabalho: conceito, requisitos, classificação. Sujeitos do contrato de trabalho. Salário e 
remuneração. 13º salário. Salário do menor e do aprendiz. Equiparação salarial. Suspensão e 
interrupção do contrato de trabalho. Alteração do contrato individual de trabalho. Justa causa de 
despedida do empregado. Rescisão do contrato de trabalho. Culpa recíproca. Despedida indireta e 
dispensa arbitrária. Rescisão do contrato de trabalho. Aviso prévio. Indenizações em decorrência de 
dispensa do empregado. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Estabilidade. Inquérito para 
apuração de falta grave. Estabilidade especial. Trabalho extraordinário e trabalho noturno. 
Adicional de horas extras. Repouso semanal remunerado. Férias: direito do empregado, época de 
concessão e remuneração. Segurança e higiene do trabalho. Periculosidade e insalubridade. 
Trabalho da mulher. Estabilidade da gestante. Trabalho noturno e trabalho proibido. Trabalho do 
menor. Profissões regulamentadas. Organização sindical. Natureza jurídica, criação, administração 
e dissolução de Sindicatos. Convenções e acordos coletivos de trabalho. 
Medição e arbitragem. Representação dos trabalhadores nas empresas. Direito de greve. 
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Serviços essenciais. Prescrição e decadência. Justiça do trabalho. Organização. Competência. 
Competência: justiça do trabalho e justiça federal. Princípios gerais que informam o processo 
trabalhista. Dissídios individuais. Execução do processo trabalhista. Embargos à execução no 
processo trabalhista. 
VI - Direito Penal: Crimes contra a administração pública. 
VII - Código de Ética e Disciplina do Advogado.  
VIII - Crime de Responsabilidade de Prefeito e Vereadores – Lei 89.06/94. 
IX – Procedimento de Técnica Legislativa – LC nº 95\1998 
X - Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101\00 
XI - Lei Orçamentária nº 4320\64 
XII – Lei Orgânica do Município de Santo Antonio da Alegria 
XIII – Regimento Interno da Prefeitura Municipal de Angatuba. 

 
PEB I - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA: 

 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 
 
 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil 
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. 
(227 a 229) 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental  
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial 
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Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais 
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 
e Terra, 1997.  
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola:  o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 
2002.  
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez,  Brasília: 
UNESCO,2000.  
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas 
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.  
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.  

WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.   
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Objetivos da Educação Infantil, Ampliação do 

repertório vocabular, A criança Pré-Escolar e suas linguagens, Atendimento à criança pré-escolar 
provinda de ambientes pouco estimuladores, Atividade de estimulação para a leitura na pré-escola, 
A educação artística a serviço da criatividade na pré-escola, Sucata, um desafio à criatividade, 
Situações estimuladoras na área do pensamento operacional concreto, A criança pré-escolar e o 
meio social, Ciências na Educação Infantil – Importância, Uma escola Piagetiana, Você fala porque 
pensa (não pensa porque fala) – a aprendizagem da linguagem como instrumento de aprendizagem, 
A consciência moral e o espírito cívico segundo Jean Piaget, Da psicologia do desprivilegiado à 
psicologia do oprimido, Estatuto da Criança e do Adolescente, A criança e o número, Avaliação, 
Planejamento, Pedagogia de Freinet (Revista do Professor), Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (alterações e novas regulamentações e emendas). BIBLIOGRAFIA SUGERIDA : 
LIBÂNEO, J. Carlos: Didática. São Paulo: Ed. Cortez, 1.994. FREIRE, Paulo: Pedagogia da 
Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. Ed. Paz e Terra. HOFFMANN, Jussara: 
Avaliação Mediadora. Educação e Realidade. MAIA, Eny. OYAFUSO, Akiko: Plano Escolar: 
caminho para a autonomia. São Paulo. CTE – Cooperativa Técnica Educacional. 1.998. LUCKESI, 
C.C.: Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São Paulo. Ed. Cortez. 1.996. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de 
Educação Fundamental. Brasília. MEC/SEF. 1.997. CENPEC. Raízes e Asas – volumes de 1 a 8. 
São Paulo. S.E. 1.994. São Paulo. Secretaria da Educação – CENP: Escola de Cara Nova: sala 
ambiente. Escola em movimento. Planejamento. LEGISLAÇÃO E OU DOCUMENTOS: Emenda 
Constitucional 14/96. Leis Federais 9394/96 e 9424/96.  Estatuto da Criança e do Adolescente. 
ZILMA, de Moraes Ramos de Oliveira – Educação Infantil, Muitos Olhares 8ª Edição, Editora 
Cortez. Educando Crianças de 0 a 3 anos – Revista Pátio Ano V – nº 13 Março a Junho de 2007. 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 



 
 
 

71 
 

Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 

 
MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 

Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 
 
 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil 
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. 
(227 a 229) 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental  
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial 
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais 
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 
e Terra, 1997.  
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola:  o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 
2002.  
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez,  Brasília: 
UNESCO,2000.  
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas 
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.  
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.  
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.   
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Contextualização sócio–política da Educação 
Física. Esporte na escola (teoria e prática conscientizadora), A cultura popular, o lazer e a Educação 
Física escolar na escola de Ensino Fundamental, O jogo: Característica sócio – afetivas, motoras e 
cognitivas, Jogo cooperativo, O Ensino da Educação Física no Ensino Fundamental: Procedimentos 
metodológicos, Seleção de conteúdos, VOLEIBOL: - Regras, sistema Operacional, Sistemas 
Ofensivos, Regulamento, Competição, Histórico. BASQUETEBOL: - Regras e Regulamentos, 
Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos, Histórico. HANDEBOL: - Regras, 
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Competições, Sistemas de ataque e defesa Histórico. ATLETISMO: - Regras, Provas: corridas, 
saltos, arremessos, Competições: Jogos Regionais – Abertos – Olimpíadas, Materiais. NATAÇÃO: 
- Regras, Estilos, Largadas, Viradas, Índices Técnicos, revezamento, Jogos Regionais – Abertos – 
Competições – Olimpíadas. FUTEBOL DE SALÃO: - Regas, Regulamentos, Competições, 
Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. FUTEBOL: - Regras, Competições, Regulamentos, 
Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. DAMA E XADREZ: - Regras e Regulamentos, 
Competições, Histórico. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA : BRASIL. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros curriculares Nacionais. Secretaria de Educação fundamental – Brasília: 
MEC/SEF,1.997. v.7. BROTTO, Fábio Otuzi, Jogos cooperativos: se o importante é competir o 
fundamental é cooperar. São Paulo: Cepeusp, 1.995. CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física 
no Brasil – a história que não se conta. Campinas: Papirus, 1.991. COLETIVO DE AUTORES: 
Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1.991. FREIRE, João Batista. 
Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo: Scipione, 1.989. 
(Pensamento e Ação no Magistério – fundamentos para o Magistério). MARCELINO, Nelson 
Carvalho. Laser e educação. Campinas: Papirus, 1.990. SÃO PAULO (Estado) Secretaria de 
Educação Fundamental. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta curricular de 
educação física – 1o grau. 4 ed. São Paulo: SE/CENP, 1.991. ..A prática pedagógica – Educação 
Física – 1o grau – 5a a 8a séries. São Paulo: SE/CENP, 1.993. v.1. 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (SECRETARIA DE ESPORTES): 

 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 

 
MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 

Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 
 
 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil 
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. 
(227 a 229) 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental  
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial 
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais 
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 
e Terra, 1997.  
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola:  o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 
2002.  
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez,  Brasília: 
UNESCO,2000.  
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas 
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.  
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.  
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.   
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Contextualização sócio–política da Educação 
Física. Esporte na escola (teoria e prática conscientizadora), A cultura popular, o lazer e a Educação 
Física escolar na escola de Ensino Fundamental, O jogo: Característica sócio – afetivas, motoras e 
cognitivas, Jogo cooperativo, O Ensino da Educação Física no Ensino Fundamental: Procedimentos 
metodológicos, Seleção de conteúdos, VOLEIBOL: - Regras, sistema Operacional, Sistemas 
Ofensivos, Regulamento, Competição, Histórico. BASQUETEBOL: - Regras e Regulamentos, 
Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos, Histórico. HANDEBOL: - Regras, 
Competições, Sistemas de ataque e defesa Histórico. ATLETISMO: - Regras, Provas: corridas, 
saltos, arremessos, Competições: Jogos Regionais – Abertos – Olimpíadas, Materiais. NATAÇÃO: 
- Regras, Estilos, Largadas, Viradas, Índices Técnicos, revezamento, Jogos Regionais – Abertos – 
Competições – Olimpíadas. FUTEBOL DE SALÃO: - Regas, Regulamentos, Competições, 
Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. FUTEBOL: - Regras, Competições, Regulamentos, 
Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. DAMA E XADREZ: - Regras e Regulamentos, 
Competições, Histórico. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA : BRASIL. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros curriculares Nacionais. Secretaria de Educação fundamental – Brasília: 
MEC/SEF,1.997. v.7. BROTTO, Fábio Otuzi, Jogos cooperativos: se o importante é competir o 
fundamental é cooperar. São Paulo: Cepeusp, 1.995. CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física 
no Brasil – a história que não se conta. Campinas: Papirus, 1.991. COLETIVO DE AUTORES: 
Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1.991. FREIRE, João Batista. 
Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo: Scipione, 1.989. 
(Pensamento e Ação no Magistério – fundamentos para o Magistério). MARCELINO, Nelson 
Carvalho. Laser e educação. Campinas: Papirus, 1.990. SÃO PAULO (Estado) Secretaria de 
Educação Fundamental. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta curricular de 
educação física – 1o grau. 4 ed. São Paulo: SE/CENP, 1.991. ..A prática pedagógica – Educação 
Física – 1o grau – 5a a 8a séries. São Paulo: SE/CENP, 1.993. v.1. 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS:  
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PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 

 
MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 

Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
 
 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil 
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. 
(227 a 229) 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental  
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial 
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais 
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 
e Terra, 1997.  
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola:  o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 
2002.  
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez,  Brasília: 
UNESCO,2000.  
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas 
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.  
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.  
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.   
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MEIO AMBIENTE E RECURSOS  
NATURAIS: Fatores Abióticos do Meio Ambiente: Ar, Água, Rochas e Solo; Os Recursos 
Naturais e sua Utilização pelo Homem e demais Seres vivos; Noções de Ecologia; Meio Ambiente 
e Qualidade de Vida; SERES VIVOS: Propriedades, Nomenclaturas e Classificação dos Seres 
Vivos; Níveis de Organização dos Seres  Vivos; Anatomia e Fisiologia dos Seres Vivos; Noções de 
Evolução; CORPO HUMANO: Morfologia e Fisiologia dos Sistemas: Digestivo, Respiratório, 
Circulatório, Excretor, Locomotor, Sensorial, Nervoso, Endócrino e reprodutor. Noções de 
Embriologia e Hereditariedade. Etiologia e Prevenção das Doenças Epidêmicas e Endêmicas 
existentes no Brasil, na atualidade, com ênfase na AIDS. Relação entre Hábitos Alimentares e 
Comportamentais do Homem e sua saúde. QUÍMICA E FÍSICA: Constituição da Matéria. 
Propriedades da Matéria. Estados Físicos  da Matéria. Elementos Químicos, Substâncias e Misturas. 
Ligações e Reações Químicas. Movimento e Trabalho. Formas de Energia e sua Utilização pelo 
Homem e demais Seres Vivos. O ENSINO DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL: - 
Desenvolvimento histórico e social da ciências e suas implicações para o ensino. - Relações entre 
ciência, tecnologia, sociedade e educação. - Metodologia do Ensino de Ciências. - Critérios para 
seleção dos conteúdos de ensino. - Planejamento de atividades de ensino. - Critérios para análise e 
seleção de livros didáticos e outros recursos. - Procedimentos didáticos adequados. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: AMABIS, J. Mariano & MARTHO, G. Rodrigues: v.1 e 2. 2o 
grau. Ed. Moderna. ASTOLFI, J. P. & DEVELAT, M. (1.990): A didática das Ciências. Campinas. 
Ed. Papirus. CANIATO, R. (1989): Com ciência na educação. Campinas. Ed. Papirus. 
CARVALHO, A . M. P. & PEREZ, D. G. (1993): Formação de professores de ciências: 
tend6encias e inovações. São Paulo. Ed. Cortez. FRACALANZA, H. AMARAL, I.A . & 
GOUVEIA, M. S. F. (1.986): O ensino de Ciências no 1o grau, 5a ed. São Paulo. Ed. Atual. 
GOWDAK, D. & MATTOS, N. S. (1.991): Aprendendo Ciências. Volume de 5a à 8a séries. São 
Paulo. Ed. FTD. KRASILCHIK, M. (1.987): O professor e o currículo das ciências. São Paulo. 
EPU/EDUSP. MARQUES, J. L. & PORTO, D. P. (1.991): Ciências. Volume de 5a à 8a séries. São 
Paulo. Ed. Scipione. SOARES, J. L. (1.992): Ciências. Volumes de 5a à 8a séries. São Paulo. Ed. 
Moderna. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Brasília: MEC/SEF. 1.997. SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de 
Estudos e Normas Pedagógicas. Ciências na escola de 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.990. 
......Proposta Curricular para o Ensino da Ciências 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.992. 
.....Ciências 1o grau: 5a a 8a séries. São Paulo: SE/CENP, 1.993. (Prática Pedagógica). SÃO PAULO 
(Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Currículo e 
Cidadania. 2a ed. São Paulo: SE/CENP, 1.994. (Argumento). DELIZOICOV, D 7 ANGOTTI, J. A . 
(1.990): Metodologia do ensino de ci6encias. São Paulo. Ed. Cortez. GIORDAN, A . & VECCHI, 
G. (1.986): As Origens do saber: das concepções dos aprendentes aos conceitos científicos. 2a ed. 
Porto Alegre. Artes Médicas. ASTOLFI, J.P. & DEVELAT, M. (1.990): A didática das Ciências. 
Campinas. Ed. Papirus. 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
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Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 

 
MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 

Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil 
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. 
(227 a 229) 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental  
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial 
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais 
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 
e Terra, 1997.  
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola:  o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 
2002.  
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez,  Brasília: 
UNESCO,2000.  
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas 
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.  
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.  

WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.   
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Tendências Teóricas – metodológicas da Geografia 

e suas implicações no Ensino de 1o grau. As alterações da natureza por seus próprios mecanismos e 
suas conseqüências na produção do espaço geográfico. As questões sociais, culturais, políticas e 
econômicas e a produção do espaço geográfico. A sociedade e o meio ambiente. A representação do 
espaço, a construção e a análise de mapas e gráficos no ensino da Geografia. O livro didático de 
Geografia: análise e utilização. O ensino de Geografia no Ensino Fundamental. BIBLIOGRAFIA 
SUGERIDA: ALMEIDA, Rosângela D. & PASSINI, Elza Y.: O Espaço Geográfico – Ensino e 
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Representação. São Paulo. Ed. Contexto. ANDRADE, M. C.: Geografia – Ciência da Sociedade. 
São Paulo. Ed. Atlas. ......O Brasil e a América Latina. São Paulo. Ed. Contexto. ......O Brasil e a 
África. São Paulo. Ed. Contexto. CARLOS, Ana Fani A .: Espaço e Indústria. São Paulo. Ed. 
Contexto. CORRÊA, R. L. Regis e Organização Espacial. São Paulo. Ed. Ática. .....O Espaço 
Urbano. São Paulo. Ed. Ática. COSTA, W. M.: O Estado e  as Políticas Territoriais no Brasil. São 
Paulo. Ed. Contexto. HAESBAERT, R.: Blocos Internacionais de Poder. São Paulo. Ed. Ática. 
MAGNOLI, D.: O que é Geopolítica. São Paulo. Ed. Brasiliense. MORAES, A . C. R.: Geografia – 
Pequena História Crítica. São Paulo. HUCTTEC. OLIVEIRA, A . U. et alli: Para Onde Vai o 
Ensino da Geografia?. São Paulo. Ed. Contexto. ........Modo Capitalista de Produção e Agricultura. 
São Paulo. Ed. Contexto. ROSS, J. L. S.: Geomorfologia – Ambiente e Planejamento. São Paulo. 
Ed. Contexto. SPOSITO, M. E. B.: Capitalismo e Urbanização. São Paulo. Ed. Contexto. 
VICENTINI, J.W.: Geografia, Natureza e Sociedade. São Paulo. Ed. Contexto. ......O Ensino da 
Geografia em Questão. São Paulo. Ed. AGB/Marco Zero. ADAS, Melhen: Geografia 2o grau. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: 
MEC/CEF, 1.997. v.5. SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas. Proposta curricular para o ensino de geografia: 1o grau 6a ed. São Paulo: 
SE/CENP, 1.991.  

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 

 
MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 

Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades 

 
 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil 
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. 
(227 a 229) 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental  
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial 
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais 
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 
e Terra, 1997.  
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola:  o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 
2002.  
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez,  Brasília: 
UNESCO,2000.  
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas 
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.  
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.  

WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.   
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: THE TEACHING OF ENGLISH AS A 

FOREIGN LANGUAGE:   The difference methods and approaches: - Grammar – translation - 
Structural. - Notional – functional. - Communicative. - English for Specific Purpose (Reading). - 
The skills: listening, splaking, writing and reading. - The Objectives of teaching English as a 
foreign language in Brazilian Schools (1o grau). THE ENGLISH LANGUAGE: - Nouns and 
Pronouns. - Verbs: regular, irregular, special finites, not-finites, tense, voice, mood. - Adjectives 
and adverbs. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: LEECH, Geoffrey: Na A to Z of English Grammar 
and Usage. London: Edward Arnold, 1.989. 
MURPHI, Raymond: English Grammar in Use. Scotland: Cambridge University Press, 1.994. 
RICHARDS, jack C. and RODGERS, Theodore S.: Approaches and Methods in Language 
Teaching. New York: Cambridge. University Press, 1.986. 
RIVERS, Wilga M.: A Metodologia do Ensino de Línguas Estrangeiras. São Paulo: Livraria 
Pioneira Editora, 1.975. CELANI, M. A .A . 1.977: Ensino de Segunda Língua: Redescobrindo as 
Origens. EDUC. SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas. Língua estrangeira moderna – inglês: 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.993. 
Volume 1 e 2. ......Língua estrangeira moderna – inglês: 2o grau. São Paulo:SE/CENP, 1.994 v.1 e 
2. ........Proposta curricular de língua estrangeira moderna – inglês: 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 
1.992. 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA:  
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
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Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 
 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil 
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. 
(227 a 229) 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental  
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial 
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais 
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 
e Terra, 1997.  
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola:  o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 
2002.  
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez,  Brasília: 
UNESCO,2000.  
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas 
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.  
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.  
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.   
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Campos numéricos;Variação de grandezas. Função 
polinomial do 1o grau. Função polinomial do 2o grau; Sistemas lineares; Matrizes; Determinantes; 
Estudo dos sistemas lineares; Polinômios; Equações polinomiais; Paralelismo; Perpendicularismo; 
Projeções; Distâncias; Ângulos; Triângulos; Polígonos; Circunferência; Construções Geométricas 
elementares; Congruência e semelhança; Sistema de coordenadas cartesianas; Distâncias entre dois 
pontos; Ponto médio de um segmento; Alinhamento de três pontos; Coeficiente angular de uma 
reta; Equações de reta (geral, segmentária, reduzida); Posições relativas entre retas; Distância de 
ponto à reta; Pontos notáveis do triângulo; Equação da circunferência; Noções básicas de 
estatística; Análise combinatória. Binômio de Newton; Eventos mutuamente exclusivos, 
complementares e independentes; Probabilidade condicional; Noções básicas de Matemática 
Financeira; Progressões Aritméticas e Geométricas; O ensino da Matemática no Ensino 
Fundamental: - As reformas curriculares no Estado de São Paulo. - As atuais propostas curriculares 
de matemática para o Ensino Fundamental. - Objetivos do ensino de Matemática e critério de 
seleção de conteúdos. - Uso da sala - ambiente e de recursos no processo de ensino – aprendizagem 
de matemática: (livros, calculadora, vídeo, computador, jornal, revista, jogos, outros materiais). - 
Alguns caminhos para fazer Matemática na sala de aula: O recurso à resolução de problemas; O 
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recurso à história da Matemática. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: - REIS, Ismael: Fundamentos 
da matemática – 5a à 8a séries. Ed. Moderna. - BIANCHINI, Edwaldo: matemática 5a à 8a séries. 
Ed. Moderna. - IEZZI, Gelson e HAZZAN, Samuel: volumes 1, 2, 3, 4 e 5. Ed. Atual. -IMENES, 
Luiz Márcio: coleção vivendo a matemática. São Paulo. Ed. Scipione. 1.991. - PIERRO NETTO. 
Scipione e outro: matemática 5a à 8a séries. Ed. Saraiva. - BEZERRA, Manoel Jairo: matemática 2o 
grau – volume único. Ed. Scipione. - BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1.997. v.3. - SÃO PAULO (Estado). Secretaria da 
Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta Curricular para o Ensino da 
Matemática: 1o grau. São Paulo: SE/CENP. - SÃO PAULO ( Estado). Secretaria da Educação. 
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta Curricular para o ensino da 
Matemática: 2o grau. São Paulo: SE/CENP. 1.990. ......Experiências Matemáticas. São Paulo. 
SE/CENP, 1.994. 

 
PSICÓLOGO:  
 

     PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 

MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades. 

 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em 

equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Atenção Integral à Saúde Mental, Desenvolvimento 
e Psicopatologia, Clínica Ampliada: Atendimento Grupal, Psicoterapias, Acompanhamento 
Terapêutico,   Reabilitação Profissional, Educação em Saúde, organização da Atenção e da 
Assistência em Saúde Mental, Atenção Integral à Família, Criança e Adolescente em  situação de 
vulnerabilidade psicossocial, A Reforma Psiquiátrica no Brasil: Política de Saúde Mental do SUS, 
Atenção às urgências, Estratégia de atenção para transtornos associados ao consumo de álcool e 
outras drogas, Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio, O processo de desinstitucionalização - 
Centros de Atenção Psicossocial Centros de Convivência e Cultura Hospitais-dia.Os principais 
desafios da Reforma Psiquiátrica, Política de Álcool e Outras Drogas, Política de Saúde Mental e 
Intervenção na Cultura, Política de Saúde Mental para a infância e adolescência, Política Nacional 
de Saúde Mental, Programa de Inclusão Social pelo Trabalho, Programa de Volta para Casa, Rede 
de atenção de base comunitária, Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar, Residências 
Terapêuticas, Saúde Mental da População Negra, Saúde Mental e Direitos Humanos, Saúde Mental 
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e Gênero, Saúde Mental e Inclusão social, Saúde mental na atenção básica: as Equipes Matriciais de 
Referência. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, 
princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Politica do 
Ministério da Saúde sobre NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Estatuto da Criança e 
Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha. Portarias do Ministério da Saúde – área de 
saúde mental – www.saude.gov.br 

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL:  
 
 PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 

nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, 
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos 
da oração; bcoordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, 
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem 
figurada), Redação, Interpretação de textos.  

 
MATEMÁTICA:  Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 

Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de 
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função 
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão 
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, 
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de 
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, 
simplificação, racionalização, propriedades  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Apresentação da Recreação e da Terapia 

Ocupacional; Avaliação da Recreação; Terapia Ocupacional em Reabilitação; Métodos e meios de 
Tratamento Pessoal; A finalidade da Terapia Ocupacional, Princípios Básicos de Tratamento e 
campos de Ação; Princípios Básicos do Tratamento Físico; Introdução à Terapia Ocupacional 
Física; Terapia Ocupacional para o membro superior; Terapia Ocupacional para Estados 
Neurológicos. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, 
princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Politica do 
Ministério da Saúde sobre NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Estatuto da Criança e 
Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha. Portarias do Ministério da Saúde – área de 
saúde mental – www.saude.gov.br. 
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ANEXO II – MODELO DE RECURSO 
 
Ao 
INDEC – Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação 
 
Nome do Candidato: 
_______________________________________________________________________ 
 
E-mail:__________________________________________________________________ 
 
Endereço:_______________________________________________________________ 
 
Número do Documento de Identidade: ________________________________________ 
 
Emprego/Função:_________________________________________________________ 
 
Questionamento__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Embasamento:___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Data: ____________________ 
 
Assinatura: ______________________________________________________________ 
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ANEXO III 

ATRIBUIÇÕES DE EMPREGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  
 
 

AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  
Acionar sinais de entrada, intervalo e saída de alunos nos horários correspondentes; auxiliar no controle de entrada e 
saída de alunos; atender os professores quanto as necessidades de material para aula; colaborar na organização de 
tarefas cívicas, solenidades escolares, competições esportivas e recreativas; acompanhar e informar, se necessário, 
quanto a movimentação de alunos; distribuir quando necessário correspondências, ofícios, circulares e encaminhar 
documentos a outras áreas; zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao 
trabalho, bem como dos locais. 

 
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS  

Exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e infecto-contagiosas e promoção da 
saúde, mediante ações de vigilância de endemias e seus vetores, inclusive, se for o caso, fazendo uso de substancias 
químico, abrangendo atividades de execução de programas de saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes 
do SUS e sob orientação do gestor. 
Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos.  
Inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados.  
Aplicação de larvicidas e inseticidas.  
Orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas.  
Recenseamento de animais.  
 

 
AGENTE FISCAL – SANITÁRIO  

Atua na fiscalização sanitária junto ao Departamento Municipal de Saúde e Saneamento. Executa tarefas referentes à 
saúde e saneamento, colaborando com os sanitaristas no que se refere a prestação de informações. Elabora planos de 
fiscalização, consultando documentos específicos e guiando-se pela legislação sanitária para racionalizar os trabalhos 
nos órgãos sob sua responsabilidade. Inspeciona estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e 
demais entidades, etc. Ter conhecimento sobre a legislação vigente sobre assuntos notadamente a parte que diz respeito 
a saneamento; colabora com os sanitaristas, preenchendo fichas e prestando as informações necessárias; auxiliar no 
cadastramento de propriedade da área do Departamento de Saúde; efetuar inspeções determinadas informando dos 
resultados obtidos e propondo medidas tais como penalidades, prorrogação de prazo, etc., justificando sempre a 
proposta; prestar informações no caso de interposição de recursos contra aplicação de penalidades ou nos casos de 
requerimentos solicitando benefícios da lei; fornecer ao chefe da unidade ou setor todas as informações necessárias para 
a orientação, acompanhamento, julgamento de pedidos relacionados com serviços de abastecimento de água, destinos 
de dejetos, lixo de habitação, higiene de locais de trabalho, controle de vetores, poluição de várias espécies do ambiente 
e de locais de recreação e de logradouros públicos, redigindo relatórios, efetuando constatações, preenchendo fichas, 
elaborando croquis, fiscaliza mercadorias em trânsito, efetuando sindicância em estradas, feiras livres e demais locais e 
repartições, procedendo à inspeção para obtenção de licenças de funcionamento, inspeção de imóveis novos ou 
reformados, avaliando as condições gerais requeridas para a obra. Notifica, autua, faz apreensões e executa tarefas 
correlatas a função. 

 
AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO  

Lavrar Auto de Infração, de acordo com o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, Leis, Resoluções do 
CONTRAN, Portarias Municipais e outras Normas concernentes à lida do trânsito; Na impossibilidade da autuação no 
momento do seu cometimento, relatar à Autoridade, no próprio Auto de Infração, tipificando a infração cometida, como 
também, local, data e hora do cometimento da infração, informando os caracteres do veículo, tais como placas, marca, 
tipo, cor, etc., conforme preceitua o artigo 280 do C.T.B.; Adotar as medidas administrativas de sua competência; Zelar 
pelo talonário de Autos de Infração de Trânsito, como impresso e documento público, sendo responsável pela sua 
guarda; Entregar os autos confeccionados no prazo determinado pelo SEMUTRAN, inclusive, os anulados e 
inutilizados por qualquer motivo; Manter-se atualizado, da Legislação constante no Código de Trânsito Brasileiro, das 
Resoluções do CONTRAN, das Portarias Municipais, das Normas e Diretrizes dos Órgãos Superiores de Trânsito; 
Emitir Termo de Apreensão de Veículo, recolhendo-se o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, contra 
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recibo, nos termos da Resolução n° 53/98 do CONTRAN. Os Agentes de Trânsito, como Servidores Públicos 
Municipais, são Agentes da Autoridade de Trânsito, subordinados ao Gerente do SEMUTRAN, como Autoridade de 
Trânsito, no limite de suas atribuições. A partir de sua nomeação ou designação, o Agente de Trânsito entra no 
exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito, nos termos do Inciso VI do artigo 24, do Código de Trânsito 
Brasileiro 

 
AGENTE OPERACIONAL  

Descrição Sintética 
Compreende a força de trabalho que se destina a executar tarefas manuais de caráter simples, que exigem esforço físico, 
certos conhecimentos e habilidades elementares. 
 
Responsabilidades 
a) na função  de Agente de Portaria: 
Responsável pelo material e papéis sob sua guarda; atende e recepciona os cidadãos, procurando identificá-los, 
averiguando suas pretensões, prestando as devidas informações e esclarecimento, marcando entrevistas, receber recados 
e encaminhá-los às pessoas ou setores procurados, atendendo chamadas telefônicas, manipulando telefones internos e 
externos, prestando informações, registrando as visitas e telefonemas atendidos, anotando dados pessoais do visitante 
para possibilitar o controle diário dos atendimentos, executando tarefas de escritório e pessoais do visitante para 
possibilitar o controle diário dos atendimentos, executando tarefas de escritório e de caráter limitado. Executa tarefas 
correlatas à função. 
b) na função de Apicultor: 
Monta colméia, modelando suas cúpulas em cêra e apoiando-o em cavaletes, tronco de madeira de lei, estrados, tijolos, 
pedras, de tal forma que os estrados fiquem voltados para o norte, para formar a colônia de abelhas; incita os enxames 
de abelhas a ocuparem as novas colméias, atraindo-as com solução açucarada, substitutos do pólen ou com o próprio 
mel, para povoar a colônia; colhe os favos de mel em épocas apropriadas, retirando-os das sobre caixas existentes nas 
colônias, com o uso de luvas e outros equipamentos protetores, para obter o mel; faz o beneficiamento primário do mel, 
desaperculando , centrifugando, coando e pondo a maturar, para deixá-lo em condições de consumo; dá combate as 
formigas, gambás e pássaros e insetívoros, eliminando-os aplicando repelentes apropriados, para proteger as colméias 
da ação nociva desses animais. Pode efetuar a purificação da cêra por meio de coagem e fusões excessivas; pode 
eliminar as rainhas supérfluas. Executar tarefas correlatas à função.  
c) na função de Jardineiro: 
Preparar canteiros e sementeiras de flores e hortaliças, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais em jardins, hortas, 
praças, parques e demais logradouros públicos; realizar as atividades de plantio e replantio de sementes e mudas, bem 
como serviços de adubagem e irrigação entre outros; manter os parques e jardins livres de ervas daninha pragas e 
moléstias e em bom estado de conservação e limpeza; podar, sob supervisão, árvores e arbustos; pulverizar defensivos 
agrícolas, observando as instruções predeterminadas; zelar pela conservação do instrumental de trabalho; requisitar o 
material necessário à execução dos trabalhos; executar outras atribuições afins. 
d) na função de Borracheiro: 
Realizar manutenção de equipamentos, montar e desmontar pneu e alinhamento; controlar vida útil e utilização do 
pneu; trocar e ressulcar pneu; consertar pneus a frio e a quente, reparar câmara de ar, balancear conjunto de roda e pneu; 
prestar socorro a veículos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; e 
executar outras tarefas correlatas e afins. 
e) na função de Coletor de Lixo: 
Coletar lixo de característica doméstica, embalado em sacos plásticos ou em tambores, depositando-o na caçamba do 
caminhão coletor; manusear e acoplar container no caminhão coletor, para recolhimento do lixo da área central da 
cidade; coletar resíduos de serviços de saúde, devidamente acondicionados; de Hospitais, Clínicas Veterinárias, 
Laboratórios, Farmácias e Drogarias, colocando-os em veículo específico para esse tipo de coleta; coletar resíduos de 
materiais recicláveis em diversos pontos da cidade; desempenhar outras atividades correlatas e afins. 
f) na função de Eletricista de Veículos: 
Detectar e localizar defeitos no funcionamento da parte elétrica dos veículos, com ou sem ajuda de equipamento 
eletrônico indicador; ajustar, reparar ou substituir peças ou conjuntos, testando e fazendo reajustes e regulagens 
convenientes, com a ajuda de ferramentas e instrumentos de teste e medições para assegurar o bom funcionamento 
elétrico dos veículos; instalar e conectar condutores, soldando-os às junturas, quando for o caso; manter em perfeito 
funcionamento a parte elétrica dos veículos oficiais; desempenhar outras atividades correlatas e afins. 
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g) na função de Vigia: 
Funções de vigilância e proteção fixa e móvel das áreas administrativas pela Prefeitura Municipal, para impedir a 
destruição do patrimônio físico e ambiental, bem como qualquer atividade que não esteja expressamente autorizada pela 
administração. Registrar e comunicar de imediato à autoridade competente todas e quaisquer ocorrências de invasões, 
infrações e danos no interior das áreas administrativas pela Prefeitura Municipal. Identificar e controlar o acesso dos 
usuários e servidores às áreas administrativas pela Prefeitura Municipal. Orientar usuários quanto a prevenção de 
acidentes e outras atividades inerentes ao cargo. 

 
ALMOXARIFE  

Proceder ao recebimento de materiais de consumo, gêneros alimentícios, peças, suprimentos e equipamentos;  conferir 
os materiais recebidos, confrontando-os com o pedido e a nota fiscal, bem como os valores unitários, para cientificar-se 
de que estão corretos; organizar os materiais recebidos, procedendo ao seu armazenamento de forma adequada, para 
garantir uma estocagem racional e organizada;  registrar a movimentação de entrada e saída de todo o material 
estocado; manter registro estatístico da estocagem de material do almoxarifado; armazenar os materiais destinados ao 
estoque acompanhando codificação própria, nomenclaturas, padronização e identificação dos mesmos; promover o 
transporte de materiais das prateleiras ou dos locais de armazenamento para atendimento às requisições dos setores da 
Prefeitura; promover a limpeza periódica dos locais de armazenamento e dos materiais estocados; zelar pela 
conservação dos materiais perecíveis, verificando condições ideais de armazenamento, prazos de validade de 
mercadorias e condições para consumo; providenciar a troca ou substituição de materiais, peças, suprimentos e 
equipamentos danificados ou que estejam em desacordo com o solicitado; atender aos setores requisitantes em suas 
necessidades de material através do fornecimento dos itens das requisições. Executar outras tarefas afins. 

 
ASSISTENTE SOCIAL  

Prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus problemas e 
necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço social; organizar a participação dos 
indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, 
para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual; programar a ação básica de uma 
comunidade no campo social, através da análise dos recursos e das carências sócio-econômicas dos indivíduos e da 
comunidade, de forma a orientá-los e promover seu desenvolvimento; planejar, executar e analisar pesquisas 
socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e subsidiar ações 
educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão-de-obra; efetuar triagem nas solicitações de gêneros 
alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento; acompanhar casos especiais como, relacionamento 
familiar, drogas, alcoolismo e outros, sugerindo encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para 
possibilitar atendimento dos mesmos; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
AUXILIAR DE CRECHE  

 
I. Acompanhar a professora nas atividades pedagógicas realizadas com as crianças;  

II. Auxiliar a professora nas providencias, controle e guarda do material pedagógico;  
III.  Auxiliar a professora e responsabilizar-se, na ausência da mesma, pelos objetos individuais da criança.  
IV.  Com atenção especial aos bicos, mamadeiras, fraldas e medicamentos;  
V. Auxiliar a criança, prontamente, na sua higiene pessoal;  

VI.  Auxiliar, sempre que necessário, as crianças nas refeições;  
VII.  Auxiliar em todas as atividades desenvolvidas pelas crianças da Creche;  

VIII.  Fazer trocas de fraldas;  
IX.  Auxiliar em passeios e idas ao Parque;  
X. Cuidar de todas as necessidades das crianças da creche;  

XI.  Dar banho e troca de vestuário das crianças da creche;  
XII.  Auxiliar no recreio e intervalos a orientação das crianças, objetivando sua segurança;  

XIII.  Participar em todas as aulas com auxiliar de cuidados às crianças;  
XIV.  Organizar o ambiente e orientar as crianças para o repouso, permanecendo com as mesmas todo o tempo em 

que estiverem dormindo;  
XV.  Responsabilizar-se pelas crianças que aguardam os pais ou o transporte escolar até a chegada dos mesmos, 

zelando pela segurança e bem estar de todos; 
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XVI.  Responsabilizar-se pela limpeza e desinfecção de brinquedos e equipamentos utilizados pelas crianças;  
XVII.  Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar;  

XVIII.  Cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar;  
XIX.  Comparecer a reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de educação, Cultura, Esporte e Turismo e ou 

Direção Escolar;  
XX.  Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função;  

XXI.  Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
 

AUXILIAR OPERACIONAL  
Descrição Sintética 
Compreende a força de trabalho que se destina a executar tarefas manuais de caráter simples, que exigem 
esforço físico, certos conhecimentos e habilidades elementares. 
Responsabilidades 
a) na função  de Ajudante Geral: 
 Efetuar limpeza e conservação de boca de lobo, valetas, estradas, pontes etc.; atua nos serviços de cargas e 
descargas de caminhões, armazenamento de materiais leves e pesados tais como cal, cimento, areia, tijolos, etc. 
Acondicionando-os em prateleiras ou pátio dos almoxarifados, a fim de manter os mesmos corretamente 
estocados; efetua a limpeza e conservação de toda á área verde da cidade cortando mato, limpando terrenos, 
roçando com instrumentos mecânicos ou elétricos; executa a varrição em todas as ruas, bairros e praças, 
utilizando-se de vassouras, carrinhos e pás; auxilia nos serviços de jardinagem, aparando grama, preparando 
terra, plantando e cultivando sementes, mudas, grama, etc.; auxiliar nos serviços de alvenaria, concretagem e 
pintura, transportando materiais, preparando argamassas, montando e desmontando andaimes, lixando e 
pintando paredes, muros, portas, grades, etc, serrando vigas e caibros de madeira; auxilia nos serviços de 
manutenção de máquinas, veículos e equipamentos, apertando e desapertando parafusos, limpando e 
lubrificando as peças e componentes, sistemas elétricos e mecânicos; efetua serviços de limpeza e manutenção no 
setor de educação, e outros prédios da Prefeitura, varrendo, lavando, encerando, zelando pela limpeza e 
conservação dos mesmos. Executa tarefas correlatadas à função. 
b) na função de Frentista: 
Abastecer a frota de veículos e máquinas da Prefeitura; operar a bomba de abastecimento; realizar relatórios diários 
anotando a quantidade de combustível, a placa do veículo e o nome do motorista responsável pelo abastecimento; 
realizar limpezas gerais nos veículos abastecidos; executar outras tarefas afins. 
c) na função de Funileiro: 
Executar serviços de funilaria, pintura e solda de autos, nos veículos de propriedade do município; prestar manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos; analisar o veículo a ser reparado, realizar o desmonte e providenciar materiais, 
equipamentos, ferramentas e condições necessárias para o serviço; preparar a lataria do veículo e as peças para os 
serviços de lanternagem e pintura; confeccionar peças simples para pequenos reparos; pintar e montar veículos; usar 
processo de soldagem e corte, tais como: tig, mig, mag e oxigás; preparar equipamentos, acessórios e consumíveis de 
soldagem; trabalhar seguindo normas de segurança, de higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; e executar 
outras tarefas correlatas e afins. 
d) na função de Lubrificador: 
Lavar e limpar veículos, máquinas pesadas e outros equipamentos com detergentes e xampus específicos; efetuar a 
limpeza da rampa de lavagem; lavar motor de veículos, máquinas pesadas e outros equipamentos, lavar ferramentas, 
peças e equipamentos individuais de todos os veículos; limpar macacos mecânicos e hidráulicos; pulverizar com óleo 
veículos automotores, máquinas e outros equipamentos; polir e/ou encerar os veículos automotores; calibrar pneus, 
lubrificar e engraxar veículos, lavar os equipamentos de engraxar, examinar baterias e radiadores dos veículos, 
substituir óleo do diferencial, motor, Carter, filtro de ar, freios, caixa e outros; substituir graxeiras e filtros de óleo, 
quando necessário; executar tarefas afins. 
e) na função de Servente: 
Executar atividades de limpeza, arrumação e higiene de prédios públicos e suas dependências, zelando pela 
conservação de pisos, móveis, utensílios, sanitários, vestuários e áreas externas; realizar pequenos reparos em geral; 
executar serviços de copa e cozinha; controlar o estoque de material utilizado no trabalho, efetuando a solicitação de 
reposição ao departamento competente, quando necessário; zelar pela manutenção e conservação de equipamentos e 
ferramentas de trabalho; executar outras atribuições afins. 
f) na função de Trabalhador Agropecuário: 
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Executa vários trabalhos próprios da cultura agrícola e da criação e tratamento de gado, empregado processos e 
equipamentos manuais ou mecanizados, para obter diversos produtos agrícolas e de origem animal, executar tarefas de 
preparo do solo empregando maquinários e ferramentas adequadas, semeia planta espécies, tais como cereais, frutas, 
hortaliças e outras, utilizando implementos próprios de semeadura e /ou transplantando mudas, para possibilitar a 
germinação; executa o controle de pragas e doenças, irrigação, capina e enxertos colhem folhas, frutos, flores e outros 
produtos similares; conduz o gado aos pastos e retiros, movimentando-os e evitando que se dispersem para prover 
alimentação e condições de segurança; marca o rebanho, facilitando a identificação dos mesmos; domesticar e adestrar 
o gado; prestar assistência especial as fêmeas em período fértil e na parição; prepara e fornece rações e farelos, 
misturando os ingredientes, acondicionando-lhes substâncias protéicas, segundo as especificações; ordenha as fêmeas 
em período de lactação, empregando processos manuais ou mecanizados, acondicionando o leite utilizando latões 
apropriados, para facilitar o transporte dos mesmos. Pode executar o trabalho de coordenação e controle do Matadouro 
Municipal, executa tarefas correlatas a função. 

 
COZINHEIRA  

Prepara refeições na merenda escolar da Prefeitura, temperando os alimentos, refogando-os, assando-os, cozendo-os ou 
tratando-os de outro modo, para atender as exigências dos pedidos de cardápios; separa o material a ser utilizado na 
confecção da refeição ou prato especial, escolhendo panelas, temperos, molhos e outros ingredientes, para facilitar sua 
manipulação; prepara os alimentos, cortando-os, amassando-os ou triturando-os para garantir a forma e o sabor 
adequados a cada prato ou para seguir uma receita; coloca os alimentos em panelas, formas, frigideiras ou outros 
recipientes, untando com óleo, banha, azeite ou manteiga e valendo-se de processos adequados a cada prato, para 
possibilitar a coação; leva os alimentos ao fogo, controlando a temperatura e chama do forno ou fogão, para refogá-los, 
assá-los, cozê-los ou fritá-los; retira os alimentos do forno ou fogão, verificando previamente se está no ponto desejado, 
para colocá-los em travessas e servi-los; realiza a limpeza dos utensílios para assegurar sua posterior utilização; prepara 
molhos, misturando ingredientes e armazenando-os em recipientes bem vedados para possibilitar o rápido preparo das 
refeições. Executa atividades correlatas. 

 
DENTISTA  

Executar as atividades de planejamento, supervisão, coordenação, organização, formulação, elaboração e execução de 
trabalhos relativos a diagnóstico, prognóstico e tratamento de afecções de tecidos moles e duros da boca e região 
maxilofacial, utilizando processos laboratoriais, radiográficos, citológicos e instrumentos adequados, para manter ou 
recuperar a saúde bucal, prestar assistência odontológica à população, segundo as diretrizes e protocolos das áreas 
pertinentes, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades, podendo ainda 
responsabilizar-se pela coordenação de equipes e por função de direção. 

 
DIRETOR JURÍDICO  

Controlar, executar e coordenar as atividades de natureza jurídica;  
Prestar a necessária assistência jurídica nos atos do Executivo referentes a desapropriações amigáveis e ou judiciais, 
alienações e aquisições assim como nos contratos e nos processos de licitação;  
Participar das Sindicâncias e Processos Administrativos dando orientação jurídica conveniente; 
Coletar informações sobre a Legislação Federal, Estadual e Municipal, cientificando o Prefeito e Órgão da Prefeitura, 
quando se tratar de assuntos de interesse do município; 
Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal. 
 

DIRETOR DE EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO  
Gerenciar a execução da política educacional do município, promovendo o ensino público e gratuito, nos termos da 
Constituição Federal, tendo por finalidade, a formação integral da pessoa humana e sua preparação para o exercício 
consciente da cidadania; 
Avaliar continuamente os serviços e a qualidade ligados ao transporte e merenda escolar; 
Controlar a utilização dos recursos financeiros destinados à educação, exercendo o controle efetivo de sua aplicação; 
Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal. 
 

DIRETOR DE ESPORTE E LAZER  
Administrar os ginásios de esportes municipais, visando à maximização das atividades nessa área;  
Administrar a verba destinada aos esportes e lazer, dentro dos objetivos da Administração, dar suporte às demais 
atividades esportivas dirigidas às comunidades;  
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Organizar, coordenar e supervisionar as competições esportivas no Município, dentro dos padrões estabelecidos pela 
Secretaria;  
Organizar e promover competições com clubes do Município e de outros Municípios vizinhos;  
 

ENGENHEIRO ELÉTRICO  
Elaborar e dirigir estudos e projetos de engenharia elétrica, estudando características e especificações, preparando 
plantas, técnicas de execução e recursos necessários, a fim de possibilitar e orientar as fases de construção, instalação, 
funcionamento, manutenção e reparação de instalações, aparelhos e equipamentos elétricos, dentro dos padrões técnicos 
exigidos;  
Estudar a viabilidade técnica, elaborar, fiscalizar e coordenar a execução de projetos elétricos das construções, 
ampliações e reformas em geral;  
Fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos, em seus aspectos técnicos, firmados pela instituição na área de 
energia elétrica, telefonia, informática e outras áreas;  
Inspecionar a execução dos serviços técnicos e das obras da instituição, apresentando relatório sobre a situação dos 
mesmos;  
Executar vistorias técnicas em instalações elétricas e áreas afins das edificações do Município ou que este se utilize;  
Elaborar orçamento para execução de construção e reforma de instalações elétricas de alta e baixa tensão;  
Estudar, dimensionar e detalhar a maneira ideal de instalação de equipamentos e materiais eletroeletrônicos em geral;  
Emitir pareceres técnicos sobre projetos, obras e serviços no âmbito de sua área de atuação;  
Zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados;  
Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os 
adequadamente ao final de cada expediente;  
Primar pela qualidade dos serviços executados;  
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do 
serviço público;  
Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; 
Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 

 
FARMACÊUTICO  

Fabricar e controlar a manipulação e distribuição dos medicamentos; realizar a orientação medicamentosa; realizar o 
controle psicotrópico; a fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, 
produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; a elaboração de laudos técnicos e a 
realização de perícias técnico-legais, quando solicitado, relacionados com atividades, produtos, fórmulas, processos e 
métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; executar as demais funções previstas em regulamento da profissão; 
desempenhar outras atribuições afins, que se situem no domínio de capacitação técnico-científica profissional. 

 
FISIOTERAPEUTA  

Executar as atividades de supervisão, coordenação, orientação e aplicação de tratamento para a recuperação de doentes 
e acidentados, empregando técnicas especiais de reeducação muscular para sua reabilitação funcional; orientar 
familiares e professores nos cuidados e adaptação de pessoas portadoras de deficiência, fazendo uso de equipamentos e 
recursos disponíveis para a consecução dessas atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de 
equipes e por funções de direção. 

 
FONOAUDIÓLOGO  

Executar atividades visando identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, coordenando, orientando 
e aplicando técnicas adequadas para o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala, fazendo uso de equipamentos e 
recursos disponíveis para a consecução dessas atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de 
equipes e por funções de direção. 

 
INSTRUTOR DE ATIVIDADES CULTURAIS  

a)na função de Instrutor de Artes/ Instrutor de Dança/ Instrutor de Informática/ Instrutor de Música/ Monitor/ 
Instrutor Técnico de Esportes: 
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Exercer o papel de liderança, bem como de ser um motivador e promover o espírito de grupo; ministrar por meios 
teóricos e práticos as técnicas passo a passo; sugerir e organizar exposições com as produções realizadas pelos alunos 
em locais públicos; interagir com os demais monitores buscando ações conjuntas; manter-se informados sobre os 
conteúdos e atividades propostas, bem como atualizados por meio de pesquisas de modo a contribuir para o bom 
andamento e aproveitamento junto aos alunos; zelar pela conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem 
como do espaço físico a ser utilizado; desempenhar demais atividades correlatas ao cargo mediante solicitação de seus 
superiores e responsabilizar-se pelo aprendizado de seus alunos no tocante ao conteúdo a ser abordado em sua 
área de atuação. 

 
MÉDICO 

Executar as atividades relativas a exames médicos, emissão de diagnósticos, prescrição de medicamentos e outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica 
para promover a saúde e o bem estar do paciente, segundo sua especialidade, em postos de saúde e demais unidades de 
atendimento à população, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública, 
fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades, podendo ainda 
responsabilizar-se pela coordenação de equipes e por funções de direção. 

 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL (FEM. E MASC.)  

Investigam, reprimem e previne infrações penais contra interesses da nação, como contrabando, tráfico de drogas e 
crimes eleitorais; controlam bens e serviços da união, como emissão de passaportes e controle da estada de estrangeiros 
no país, controle de entorpecentes etc., patrulham ostensivamente rodovias municipais; mantêm a fluidez e a segurança 
do trânsito urbano e rodoviário; fiscalizam o cumprimento das leis de trânsito; colaboram com a segurança pública; 
protegem bens públicos, serviços e instalações. 
REQUISITOS:  
Não registrar antecedentes criminais. 
- Ter aptidão física, mental e psicológica, comprovada em testes específicos. 
- Deverão possuir CNH 
- Estar quite com o Serviço Militar (se do sexo masculino) 
- Aos Ex-Agentes da Guarda Municipal só serão aceitos os que tenham requerido a demissão espontânea e que não 
registrem ocorrências que o desabonem. 

 
MARCENEIRO  

Selecionar a madeira e demais elementos necessários, escolhendo o material mais adequado para a execução dos 
serviços e assegurar a qualidade do trabalho; traçar na madeira os contornos da peça a ser confeccionada, segundo o 
desenho ou modelo solicitado, a fim de possibilitar o corte; serrar, aplainar, alisar e furar a madeira, utilizando as 
ferramentas adequadas (serrote, plaina, formão, furadeiras, entre outras) para obter os componentes necessários à 
montagem da peça; confeccionar portas, janelas e mobiliários diversos em madeira, montando as partes com utilização 
de pregos, cola e demais componentes adequados para formar o conjunto projetado; instalar esquadrias, portas, janelas 
e similares, fixando-os nos locais previamente determinados e preparados, de acordo com a orientação recebida; reparar 
e conservar objetos de madeira, substituindo total ou parcialmente peças desgastadas ou deterioradas, para recompor a 
estrutura original; orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos de carpintaria; 

 
 
 
 

MECÂNICO  
Realizar a manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura, quando solicitado; estudar o trabalho a ser 
realizado, utilizando especificações técnicas e outros dados necessários; realizar o desmonte do motor, transmissão, 
diferencial e outras partes, quando necessário a reparar danos; realizar a limpeza de peças com substâncias detergentes 
adequadas, para eliminar impurezas e preparar as peças para inspeção e reparação; substituir, ajustar ou retificar peças 
do motor, utilizando-se de ferramentas manuais e mecânicas necessárias; realizar a substituição, reparação e ajustes 
necessários, total ou parcialmente, no sistema de freio, de ignição, alimentação de combustível, lubrificação, 
transmissão, direção, suspensão e outros; a fim de garantir o funcionamento regular do veículo; realizar testes em 
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veículos e equipamentos após o reparo, a fim de verificar o perfeito funcionamento dos mesmos; executar outras 
atribuições afins. 

 
NUTRICIONISTA  

Executar as atividades de planejamento, supervisão, coordenação, treinamento, orientação e implantação de programas 
e serviços de nutrição nas diversas unidades da Prefeitura Municipal a fim de contribuir para a melhoria protéica, 
racionalidade e economicidade dos regimes alimentares dos pacientes e da população, fazendo uso de equipamentos e 
recursos disponíveis para a consecução dessas atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de 
equipes e por funções de direção. 

 
OFICIAL ADMINISTRATIVO  

Efetuar anotações das transações financeiras, adotando os procedimentos necessários para facilitar o controle contábil, 
procedendo ao encaminhamento dos mesmos aos setores competentes; verificar os comprovantes e outros documentos 
relativos a operação de pagamento, de arrecadação, e boletins de caixa, efetuando os cálculos necessários para 
assegurar a exatidão das transações; preparar o boletim de caixa, especificando saldos das contas, para facilitar o 
controle financeiro da Prefeitura; registrar os pagamentos em cada tipo de conta mantida pela Prefeitura, indicando o 
número e o valor dos cheques, para posterior pagamento; emitir cheques com cópia, anexando-os aos processos de 
pagamento; separar e classificar processos de pagamento de conformidade com as normas legais pertinentes; protocolar 
requisição de compras, formando os respectivos processos; requisitar ao almoxarifado materiais para entrega às 
secretarias e outros órgãos da Administração; receber, conferir e registrar livros e fichas, as solicitações de inscrição, 
alteração ou cancelamento de lançamentos tributários; averbar os imóveis transferidos, expedir as respectivas certidões 
e providenciar o lançamento das taxas pertinentes; emitir guias de recolhimentos e contas de cobrança para pagamento 
pelos contribuintes;  auxiliar na rotina de pessoal, fazendo registro em carteiras profissionais; digitar contratos de 
trabalho, rescisões, bem como efetuar os cálculos das verbas rescisórias; controlar férias do pessoal, informando o setor 
competente da época para as concessões, segundo as normas trabalhistas aplicáveis; digitar documentos e atos 
administrativos oficiais, conferindo-os; atendimento ao público, prestando as informações solicitadas e procedendo ao 
encaminhamento, quando necessário; determinar o arquivo de fichas e demais documentos, segundo as normas de 
serviço do órgão onde se encontre lotadas, de modo a facilitar consultas posteriores; controlar o recebimento do 
material adquirido; realizar, sob Orientação, coleta de preços para aquisição de materiais; acompanhar a aquisição de 
materiais e equipamentos; examinar os pedidos de compras dos diversos setores da Administração, verificando a 
possibilidade de atendimento; executar outras atribuições afins. 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS  

a) Na Função de Operador de Moto Niveladora:  
Compreende as atribuições que se destinam a operar motoniveladora, nos serviços realizados pelo Município, que 
exijam sua utilização, examinando condições do veículo, acionando e manobrando mecanismos, a fim de patrolar vias 
públicas, terraplanar, limpar e abrir ruas, espalhando saibro, seixo, nivelando terrenos e demais atividades; planejar o 
trabalho, realizar manutenção básica da motoniveladora; remover solo e material orgânico; respeitar as normas técnicas 
e os regulamentos do serviço; executar outras atribuições afins. 
b) Na Função de Operador de Retroescavadeira 
Compreende as atribuições que se destinam a operar retroescavadeira nos serviços realizados pelo Município, que 
exijam sua utilização, assim como remover solo e material orgânico; drenar solos; executar a construção de aterros; 
realizar o acabamento em pavimentos; cravar estacas; inspecionar as condições operacionais dos equipamentos; zelar 
pela manutenção da máquina; respeitar as normas técnicas e os regulamentos do serviço; planejar o trabalho e realizar 
manutenção básica da retroescavadeira; executar outras atribuições afins. 
c) Na Função de Operador de Pá Carregadeira 
Compreende as atribuições que se destinam a operar pá carregadeira nos serviços realizados pelo Município, que 
exijam sua utilização, assim como operar equipamentos de perfuração e cortes de rochas; operar equipamentos de 
escavação e carregamento de terra e similares; inspecionar as condições operacionais dos equipamentos; zelar pela 
manutenção da máquina; respeitar as normas técnicas e os regulamentos do serviço; planejar o trabalho e realizar 
manutenção básica da pá carregadeira; executar outras atribuições afins. 

 
PROCURADOR JURÍDICO  



 
 
 

91 
 

Atuar em qualquer foro ou instância em nome do Município, nos feitos em que seja autor, réu, assistente ou oponente, 
no sentido de resguardar seus interesses; prestar assessoramento jurídico as unidades administrativas da prefeitura, 
emitindo pareceres sobre assuntos fiscais trabalhistas, administrativos, previdenciários, constitucionais, civis e outros, 
através de pesquisas da legislação, jurisprudências, doutrinas e instruções regulamentares; estudar e redigir minutas de 
projetos de lei, decretos, atos normativos, bem como documentos contratuais de toda espécie, em conformidade com as 
normas legais; interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder consultas das unidades interessadas; 
efetuar a cobrança da dívida ativa, bem como promover desapropriações, de forma amigável ou judicial; estudar 
questões de interesse da Prefeitura que apresentam aspectos jurídicos específicos; assistir a Prefeitura nas negociações 
de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou privadas; estudar os processos de aquisição, 
transferência ou alienação de bens, em que for interessado o Município, examinando toda a documentação concernente 
a transação; executar outras atividades afins além das previstas no regulamento da profissão e as fixadas pela Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

 
PEB I 

Elabora, desenvolve e avalia a Proposta pedagógica da escola juntamente com os outros profissionais da área 
educacional; elabora e cumpre o plano de trabalho orientando-se pela Proposta pedagógica da Escola; oferece de forma 
articulada, uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos com base na formação da 
pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto individual ao projeto 
da sociedade em que se situa; propicia o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, 
o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; favorece a preparação e orientação básica para 
integração do educando ao mundo do trabalho, com competências que garantam seu aprimoramento profissional; 
estimula o desenvolvimento das competências para que o educando aprenda de forma autônoma e crítica em níveis 
complexos de estudos; desenvolve estratégias de atendimento diferenciado a alunos que necessitam; participa de 
Capacitações profissionais, articula a integração escola-família-comunidade; desenvolve relatórios sobre o 
desenvolvimento escolar dos alunos; participa de reuniões de Pais; analisa periodicamente seu trabalho de forma 
quantitativa e qualitativa, visando seu aprimoramento; executa outras tarefas correlatadas que lhe forem atribuídas pelo 
superior imediato e que lhe contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas; cumpre rigorosamente sua jornada 
de trabalho, segue Normas e Regimento estabelecidos na unidade de trabalho. 
 

PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA  
Ministra aulas para alunos de 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, conforme sua formação acadêmica, na 
disciplina de Educação Física, implantada na rede Municipal de Ensino. 
 

PEB II – CIÊNCIAS  
Ministra aulas para alunos de 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, conforme sua formação acadêmica, na disciplina de 
Ciências, implantadas na rede Municipal de Ensino. 
 

PEB II – GEOGRAFIA  
Ministra aulas para alunos de 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, conforme sua formação acadêmica, na disciplina 
de Geografia, implantada na rede Municipal de Ensino. 
 

PEB II – INGLÊS  
Ministra aulas para alunos de 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, conforme sua formação acadêmica, na disciplina de 
Inglês, implantada na rede Municipal de Ensino. 
 

PEB II – MATEMÁTICA  
Ministra aulas para alunos de 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, conforme sua formação acadêmica, na disciplina de 
Matemática, implantada na rede Municipal de Ensino. 

 
PSICÓLOGO 

ATRIBUIÇÕES :  
a) Quando na área da psicologia clínica: 
Estudar e avaliar indivíduos em seus aspectos intelectual, psicomotor e emocional (abrangendo a psicodinâmica 
individual, familiar e sócio-cultural), empregando métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de formular 
diagnóstico ou parecer psicológico para: 
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1 – orientar o profissional no processo psicoterápico; 
2 – indicar outras avaliações e/ou terapêuticas necessárias; 
3 – fornecer dados pertinentes a outras instituições ou profissionais visando favorecê-lo na contribuição que prestam ao 
referido indivíduo; Desenvolver aconselhamento e/ou orientação individual ou em grupo, com pacientes e/ou 
familiares, visando auxiliar na resolução de dificuldades e situações conflitantes; desenvolver trabalhos psicoterápicos 
individuais e em grupo, a fim de favorecer a saúde mental do indivíduo; articular-se com profissionais de Serviço 
Social, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; atender aos 
pacientes da rede municipal de saúde avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no 
processo de tratamento médico; reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para 
fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidade; 
b) Quando na área da psicologia educacional: 
Atuar no campo educacional, estudando sistemas de motivação da aprendizagem e novos métodos de ensino, a fim de 
contribuir para o estabelecimento de currículo escolar e técnicas de ensino adequado; promover a reeducação de 
crianças nos casos de desajustamento escolar ou familiar; 
c) quando na área da psicologia do trabalho: 
Exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da elaboração, do 
acompanhamento e da avaliação de programa; participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e 
técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; executar outras atividades afins. 

 
SECRETÁRIO DE ESCOLA  

Organiza e mantém atualizados os prontuários dos alunos, procedendo ao registro e escrituração relativos à vida 
escolar, bem como o que se refere à matrícula, frequência e histórico escolar, para facilitar a identificação de aptidões, 
interesse e comportamento dos mesmos; executa tarefas relativas a anotação, organização de documentos e outros 
serviços administrativos, procedendo de acordo com normas especificas, para agilizar o fluxo de trabalhos dentro da 
secretaria; supervisiona e orienta os demais servidores na execução das atividades da secretaria, tais como redação de 
correspondências, verificação a regularidade da documentação referente à transferência de alunos, registros de 
documentos para assegurar o funcionamento eficiente da unidade; elabora proposta das necessidades de material 
permanente e de consumo submetendo à aprovação do diretor, para atender às necessidades da unidade; executa outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

Realizar anotações no livro de plantão e, quando não houver enfermeiro responsável pela unidade, passará o plantão;
 realizar a supervisão e executar, quando necessário, as ações de pré e pós consulta, de acordo com cada 
programa e subprograma, segundo as causas das patologias mencionadas, medicamentos administrados, podendo 
esclarecer os efeitos colaterais e gerais; realizar curativos com dreno e sonda, retirada de pontos, aspiração de secreção, 
orofaríngea, de traqueostomia e entubação; realizar o preparo e arrumação com total assepsia do instrumental dentro do 
centro cirúrgico; realizar os procedimentos de enfermagem na paracentese abdominal, diálise peritoneal e hemodiálise; 
aplicar técnicas adequadas no manuseio de pacientes com moléstias infecto-contagiosas; realizar o controle de estoque 
de medicamentos, material e instrumental médico, a fim de solicitar reposições, quando necessário; realizar assistência 
de enfermagem à gestante, no período pré-natal, à parturiente e puerperal; aplicar todas e quaisquer técnicas de 
primeiros socorros, sob supervisão médica e/ou do enfermeiro e, na ausência desses profissionais, procurarem 
comunicar tal fato; realizar tarefas do circulante de sala em centro cirúrgico; realizar assistência de enfermagem ao 
recém-nascido; realizar cuidados de enfermagem no período pré e pós-operatório; realizar preparo psicológico do 
paciente para os mais diversos procedimentos realizados com ele, dentro da unidade hospitalar; realizar o conforto do 
paciente e restrição no leito; realizar o transporte do paciente; realizar sondagens nasogástricas, aspirações e 
eliminações gástricas; realizar controle de líquidos ingeridos, infundidos e eliminados, sob sua responsabilidade e 
supervisão do enfermeiro; realizar técnicas de oxigenioterapia e inaloterapia; realizar aplicação de calor e frio, 
medicação tópica, retal e instilação; realizar assistência e cuidados de enfermagem, ao paciente agonizante e ao morto; 
executar as demais atividades previstas para a Classe de Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar de Saúde, quando 
necessários ao serviço da unidade; desempenhar outras atribuições afins e as que vierem a ser delegadas pelo 
enfermeiro, sob sua supervisão. 

 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES  
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Tarefas que se destinam a efetuar a manutenção das estradas rurais e a execução de obras e serviços urbanos em geral. 
Serviços ligados a obras, construção e reparo de pontes e mata-burros; supervisionar o acompanhamento de obras em 
geral, leitura técnica de projetos, relação de materiais, pré-cotação; demarcação de obra; projetos de edificações na área 
civil. 

 
TÉCNICO EM FARMÁCIA  

Receber, conferir, organizar e encaminhar medicamentos e produtos correlatos;  
Entregar medicamentos diariamente e produtos afins nas unidades de internação;  
Organizar e manter o estoque de medicamentos, ordenando as prateleiras;  
Separar requisições e receitas;  
Providenciar a atualização de entradas e saídas de medicamentos; 
Fazer a digitação de prescrição médica;  
Manter em ordem e higiene os materiais e equipamentos sob sua responsabilidade no trabalho; Desempenhar tarefas 
afins;  
Cumprir orientações e ordens dos superiores;  
As atribuições previstas nos itens “I”, “II”, “III” e “VI” serão desenvolvidas sempre sob orientação e supervisão do 
Médico ou Farmacêutico responsável;  
Primar pela qualidade dos serviços executados;  
Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os 
adequadamente ao final de cada expediente;  
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do 
serviço público;  
Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;  
Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 

 
TÉCNICO EM GESSO 

Aplicar gesso e curativos em pacientes com fraturas, luxações e ferimentos; 

Imobilizações ortopédicas em geral: enfaixamentos, talas metálicas, gesso, etc. 

Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
Elaboram, participam da elaboração e implementação da política de saúde e segurança no trabalho (sst); realiza o 
preenchimento de relatórios voltados a área de segurança do trabalho realiza auditoria, acompanhamento e avaliação na 
área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolve ações 
educativas na área de saúde e segurança no trabalho, por meio de campanhas e palestras e outras formas de treinamento; 
participa de perícias e fiscalizações e integrar processos de negociação. Participa da adoção de tecnologias e processos 
de trabalho; gerencia documentação de sst; investiga, avalia os casos de acidente do trabalho, acompanhando o 
acidentado para recebimento de atendimento médico adequado, analisando acidentes e recomenda medidas de 
prevenção e controle, observa o cumprimento de toda a legislação pertinente, distribuir, inspecionar e fiscalizar a 
utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI’s), bem como indicar e inspecionar equipamentos de proteção 
contra incêndio, quando as condições assim o exigirem, visando à redução dos riscos à segurança e integridade física do 
trabalhador. Colaborar com a CIPA em seus programas, estudando suas observações e proposições, visando a adotar 
soluções corretivas e preventivas de acidentes do trabalho; levantar e estudar estatísticas de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho, analisando suas causas e gravidade, visando a adoção de medidas preventivas; 
preparar programas de treinamento, admissional e de rotina, sobre segurança do trabalho, incluindo programas de 
conscientização e divulgação de normas e procedimentos de segurança, visando ao desenvolvimento de uma atitude 
preventiva nos funcionários quanto à segurança do trabalho; prestar apoio à SIPAT, organizando as atividades e 
recursos necessários; executa tarefas correlatas a função. 

 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO  

Efetuar a colheita de material, empregando as técnicas e instrumentos adequados; manipular substâncias químicas, 
físicas e biológicas, dosando-as conforme especificações, para realização dos exames requeridos; realizar exames 
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hematológicos, coprológicos, de urina e outros, aplicando técnicas específicas e utilizando aparelhos e reagentes 
apropriados, a fim de obter subsídios para diagnósticos clínicos; registrar os resultados dos exames em formulários 
específicos, anotando os dados e informações relevantes, para possibilitar a ação médica; zelar pela conservação dos 
equipamentos que utiliza; controlar o material de consumo do laboratório, verificando o nível de estoque para, 
oportunamente, solicitar suprimento; executar outras atribuições afins. 

 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO  

Acompanhar o trabalho do pessoal de cozinha, verificando o teor de cozimentos dos alimentos; controlar tecnicamente 
o serviço no que diz respeito a compras, armazenamento, condições higiênicas, custos, quantidade e qualidade dos 
produtos alimentícios; auxiliar o nutricionista na compra e venda e na utilização de produtos e equipamentos 
especializados; auxiliar o nutricionista na elaboração de cardápio e dietas; auxiliar o nutricionista na supervisão do 
setor; executar outras tarefas de mesma natureza e dificuldade. 

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL  

Planejar e desenvolver a reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo 
atividades com fins específicos, para ajudá-los na sua recuperação e integração social. Planejar e desenvolver 
programas ocupacionais, selecionando atividades específicas destinadas a recuperação do paciente. Realizar triagem e 
anamnese completa do caso inscrito para planejamento, tratamento e acompanhamento do mesmo. Avaliar o paciente, 
identificando sua capacidade e deficiência. Possibilitar a redução ou cura das deficiências do paciente, desenvolver as 
capacidades remanescentes e melhorar seu estado físico e psicológico. Orientar os pacientes na execução das atividades 
terapêuticas, acompanhando seu desenvolvimento. Dar atendimento e orientação individual ou grupal, aos pacientes de 
enfermaria ou ambulatórios, aos familiares, e se for o caso, realizar visitas domiciliares. Confeccionar órteses que 
proporcionem adequado posicionamento ou funcionalidade ao membro afetado. Auxiliar nos trabalhos de apoio e 
pesquisa e a extensão universitária, promovendo e divulgando os meios profiláticos e assistenciais. Emitir boletins, 
relatórios e pareceres sobre assuntos de sua especialidade. Registrar os dados de diagnósticos, terapia e resultado dos 
tratamentos aplicados. Colaborar com equipes multiprofissionais em estudos que envolvam assuntos de sua 
competência. Manter intercâmbio com outros órgãos e profissionais especializados, objetivando obter subsídios ou 
parceiros para implantação ou melhoria dos serviços prestados. Planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros 
eventos, sobre sua especialização. 

 
TESOUREIRO 

Gerenciar as entradas (receitas) e saídas (despesas), mantendo sempre o equilíbrio financeiro entre receita e despesas; 
Efetuar pagamentos e recebimentos em nome da Prefeitura Municipal, de acordo com autorização do Chefe do 
Executivo; 
Planejar, organizar e executar os serviços de Tesouraria da Prefeitura Municipal; 
Solicitar, quando necessário, auxílio na execução dos seus serviços; 
Prestar informações do movimento da tesouraria sempre que solicitado pelo Chefe do Executivo. 
Comparar o saldo de seus livros com os extratos bancários, para assegurar a exatidão dos registros; 
Manter, sob sua guarda e em ordem, todos os documentos relativos às receitas e despesas que dão suporte aos 
balancetes; 
Providenciar o pagamento, com pontualidade, de todas as obrigações financeiras da Prefeitura Municipal, assinando, 
com o Chefe do Executivo, os cheques e ordens de pagamento; 
Emissão de Ordem Bancária e Guia de Recebimento; 
Comunicar os pagamentos feitos, aos solicitantes; 
Solicitar prestação de contas de diárias e passagens e encaminhar à Contabilidade;  
Verificar os comprovantes e outros documentos relativos às operações de pagamento, das entradas em caixa e de outras 
transações financeiras, efetuando os cálculos necessários, para assegurar a exatidão das referidas transações; 
Anotar as entradas parciais em dinheiro, lançando-as em livro apropriado e fazendo balanço de comprovação, para 
Registrar os resultados totais; 
Prepara a relação de cobrança e de pagamentos efetuados, assim como o balanço das contas, especificando os saldos 
contra e a favor, para facilitar o controle financeiro da Prefeitura. 
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Dirigir e manobrar tratores e colheitadeiras de pequeno e médio porte, providos ou não de implementos, tais como: 
carreta, varredores, arados, grade plantadeira, pulverizador e outros, obedecendo às normas de trânsito, para realizar 
serviços de transporte, limpeza e similares.  Auxiliar no embarque e desembarque de cargas quando necessário; Anotar, 
em mapas próprios, horários, horários de partida, chegada, percurso e trabalho realizado; Providenciar manutenção 
preventiva e corretiva dos maquinários; Planejar o trabalho e estabelecer sequência de tarefas para a execução de 
atividades com a máquina; Selecionar equipamentos de proteção individual (EPI) e sinalização de segurança; Conferir e 
observar o funcionamento de equipamentos afetos à sua área; Controlar o consumo de combustível, quilometragem e 
lubrificação, visando a manutenção adequada do trator ou colheitadeira, zelando pela sua conservação; Engatar 
implementos agrícolas, tais como: arado, grade, plantadeira pulverizador, carreta e outros. 

 
 


