
    PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

 

 1   

 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

 
A Prefeitura Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, através do Chefe do Poder 

Executivo, Sr. Hamilton Cesar Bortotti, no uso de suas atribuições legais, faz saber que fará realizar, 
pela empresa CEMAT, concursos públicos para provimento de cargos efetivos de seu Quadro de 
Pessoal, nos termos da Lei Orgânica do Município, da Lei Complementar nº 04/09, de 26 de março de 
2009, da Lei Complementar nº 05/09, de 26 de março de 2009, e demais legislações pertinentes, que 
serão regidos por estas Instruções Especiais, Anexo I, Anexo II e Anexo III, integrantes deste Edital. 
 
 INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
     

I - DO CARGO PÚBLICO 
 

1- O concurso destina-se ao provimento efetivo dos cargos públicos vagos atualmente existentes, 
dos que vagarem e dos que forem criados através de Lei, dentro do prazo de validade do concurso, 
conforme especificados neste Edital. 

1.1- Poderão surgir novas vagas por motivo de aposentadorias, exonerações, demissões, 
aumento no volume de serviços, ou quando criadas através de lei. 

 
2- Os cargos, o número de vagas, a referência salarial, o salário mensal, a jornada de trabalho 

semanal, a taxa de inscrição e os requisitos necessários ao provimento são os seguintes: 
 

C A R G O S VAGAS 
REF. 

SALARIAL 
SALÁRIO 

R$ 
JORNADA    
SEMANAL 

TAXA 
R$. 

REQUISITOS 
BÁSICOS 

GRUPO DE PROVA 

AGENTE DE 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

02 T3 – A1 1.057,85 40 H 45,00 

Ensino Médio 
Completo e Curso 
de Qualificação 
Básica para a 
formação de 
Agente de 
Desenvolvimento 
Social oferecido 
pela Prefeitura 
Municipal como 
última etapa 
prevista do 
concurso público, 
com a exigência 
mínima de 50% 
(cinquenta por 
cento) dos pontos 
na avaliação final. 

Português (15 q) 
Matemática (15 q) 
Conhecimentos 
Específicos (20 q) 

AGENTE 
OPERACIONAL 

02 T4 – A1 
 (705,23)  

 
788,00 

40 H 40,00 
Ensino 
Fundamental 
incompleto 

Português (25 q) 
Matemática (25 q) 
Prática 

FARMACÊUTICO 01 T1 – A4 2.488,89 30 H 55,00 

Ensino Superior 
Completo e 
inscrição no 
Conselho Regional 
de Farmácia. 

Português (15 q) 
Conhecimentos 
Específicos (25 q) 
Títulos 
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FISCAL DE 
POSTURAS 

01 T2 – A6 1.709,40 40 H 45,00 

Ensino Médio 
Completo, Carteira 
Nacional de 
Habilitação e Curso 
de Qualificação 
Básica para a 
formação de Fiscal 
de Posturas 
oferecido pela 
Prefeitura 
Municipal como 
última etapa 
prevista do 
concurso público, 
com a exigência 
mínima de 50% 
(cinquenta por 
cento) dos pontos 
na avaliação final. 

Português (15 q) 
Matemática (15 q) 
Conhecimentos 
Específicos (20 q) 

MÉDICO DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 

02 T1 – A16 

5.000,00  
+ 50% 

Adicional 
de Fundo 
Especial 

20 H 55,00 

Curso Superior 
completo em 
Medicina, carteira 
nacional de 
habilitação e 
inscrição no 
Conselho Regional 
de Medicina. 

Português (15 q) 
Conhecimentos 
Específicos (25 q) 
Títulos 

MOTORISTA 05 T4 – A10 806,36 40 H 40,00 

Ensino 
Fundamental 
completo e Carteira 
Nacional de 
Habilitação 
categoria “D” 

Português (15 q) 
Matemática (15 q) 
Conhecimentos 
Específicos (20 q) 
Prática 

PSICÓLOGO DO 
CRAS 

01 T1 – A4 2.488,89 30 H 55,00 

Ensino Superior 
Completo e 
inscrição no 
Conselho Regional 
de Psicologia. 

Português (15 q) 
Conhecimentos 
Específicos (25 q) 
Títulos 

(acima leia-se q = questões)  
 

2.1- As atribuições dos cargos estão fixadas na Lei Complementar nº 05/09, de 26 de março de 
2009, que constam no Anexo III deste edital.  

 
3- O provimento do cargo será, em caráter efetivo, pelo regime estatutário, nos termos da Lei 

Complementar nº 04/09, de 26 de março de 2009, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Fartura, combinada com a Lei Complementar nº 05/09, de 26 de 
março de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da 
Administração direta e indireta do Município de Fartura.  

 
II - DAS INSCRIÇÕES 

 
1- As inscrições deverão ser efetuadas no período de 15 de abril a 05 de maio de 2015, 

através da internet no sítio eletrônico da CEMAT (www.cematconcurso.com.br). 
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1.1- Àquelas pessoas que não tiverem acesso particular a rede mundial de computadores 
(Internet) poderão utilizar o ACESSA São Paulo, em dias úteis, localizada à Rua Samuel de Oliveira, 
nº 77, na cidade de Fartura-SP. 

 
2- São pressupostos para a inscrição constituindo, inclusive, condição para admissão:  
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da Lei; 
b) ter, à data da posse, a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do 

Serviço Militar; 
d) possuir, no ato da posse, os documentos necessários para comprovação dos requisitos 

exigidos para o cargo ao qual estiver se candidatando, exceto para o cargo de MOTORISTA, 
que a Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” ou superior, já será exigida no ato da 
prova prática (data provável 31/05/2015); 

e) ter capacidade física e mental para o desempenho das funções; 
f) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno direito dos exercícios civis e 

políticos; 
g) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 
h) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 

 
3- As inscrições ficarão abertas, por meio da Internet, a partir das 9:00h do dia 15/04/2015 até às 
16:00h do dia 05/05/2015, horário de Brasília, exclusivamente no endereço eletrônico da CEMAT. 
3.1- Para inscrever-se o candidato deverá acessar o sítio eletrônico www.cematconcurso.com.br 

durante o período das inscrições e, por meio dos links referentes ao Concurso Público, efetuar 
sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

3.2- Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os 
dados pela Internet. 

3.3- Ao inscrever-se o candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição o cargo público 
pretendido, conforme Capítulo I deste Edital. 

3.4- Não serão aceitos pedidos para alteração do cargo após a transmissão de dados.  
3.5- Após a transmissão de dados, imprimir o boleto bancário para o pagamento do valor da 

inscrição. 
3.6- Não será aceito Pedido de Inscrição por via postal, via fax, via correio eletrônico ou qualquer 

outro meio que não o previsto neste Edital. 
3.7- Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao 

estabelecido neste Edital. 
3.8- Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição, na rede bancária ou nas casas 

lotéricas, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, da Internet e 
bancárias, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico, até o dia 
05/05/2015, no valor de acordo com o cargo pretendido.  

3.9- O candidato que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição no período de 15 de abril a 05 
de maio de 2015 não estará inscrito no Concurso Público.  

3.10- No caso da entrega de Títulos, o candidato deverá enviá-los pelo correio, via Sedex, à 
empresa CEMAT (Rua João Becão, nº 444, centro, Júlio Mesquita-SP, CEP: 17550-000), até o 
dia 05 de maio de 2015, através de cópias simples, juntamente com a ficha de inscrição 
devidamente preenchida e cópias do comprovante de pagamento da taxa e da Cédula de 
Identidade. A entrega dos títulos, também, poderá ser efetuada na data da prova, na E.M.E.F. 
João Batista de Oliveira, na cidade de Fartura-SP, na data de 17 de maio de 2015 (domingo), 
no ato da prova junto ao fiscal da sala, através de cópias simples, juntamente com a ficha de 
inscrição e cópias do comprovante de pagamento da taxa e da Cédula de Identidade, 
conforme estabelecido no Capítulo V deste edital. 

 
4- A CEMAT e a Prefeitura Municipal não se responsabilizam por solicitação de inscrição via 

Internet ou outros requerimentos não recebidos por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  
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5- O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição. 
 
6- Não serão aceitos pedidos ou reclamações fora do prazo, bem como inscrições por via postal, 

fac-símile, condicional e/ou extemporânea.  
 
7- Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alterações dos cargos, em hipótese 

alguma. 
 
8- O deferimento das inscrições dependerá do correto preenchimento pelo candidato, conforme 

especificado no item 3. 
8.1- Caberá a Comissão Examinadora do Concurso Público decidir sobre a regularidade e 

deferimento das inscrições. 
8.2- A relação dos candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas será divulgada no Quadro 

de Publicação dos Atos Oficiais da Prefeitura, após 3 (três) dias úteis do encerramento das 
inscrições, sendo as demais inscrições consideradas deferidas. 

8.3- Da publicação do indeferimento das inscrições, fica assegurada ao candidato interposição de 
recursos, nos termos do Capítulo VIII deste Edital. 

8.4- No caso de recursos em pendência à época da realização da prova, o candidato participará 
condicionalmente do concurso. 

 
9- Fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas às pessoas com deficiência na 

presente seleção para cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadores, nos termos do artigo 11, da Lei Complementar nº 04/09, de 26 de março de 2009.  

9.1- Caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, desprezar-se-á a fração 
inferior a cinco décimos (meio) e, quando igual ou superior a cinco décimos, este deverá ser 
elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

9.2- O candidato portador de deficiência declarará o tipo e o grau de incapacidade que apresenta 
na ficha de inscrição, bem como apresentará atestado médico que comprove sua deficiência, 
que deverá ser protocolado junto à Prefeitura Municipal, dentro do período de inscrição. 

9.3- O candidato cego ou amblíope deverá solicitar por escrito, e protocolar junto à Prefeitura 
Municipal, até o término das inscrições, a confecção de prova em Braille ou ampliada. Os que 
não o fizerem no prazo mencionado não terão a prova preparada seja qual for o motivo 
alegado. 

9.4- Os deficientes visuais (cegos) somente prestarão as provas mediante leitura ou através do 
sistema Braille, e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos 
candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete ou punção.  

 
 10- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e os editais a serem 
publicados no Jornal de circulação no Município, que também serão afixados no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal, sendo essas as formas oficiais de comunicação dos atos dos Concursos 
Públicos para todos os efeitos legais. 
 

11- É obrigação do candidato manter seu endereço atualizado junto à Prefeitura Municipal para os 
fins do Concurso Público em que estiver inscrito. 

 
12- Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 

o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o 
presente Concurso Público.  

 
13- O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 
 
14- A CEMAT e a Prefeitura Municipal se eximem das despesas com viagens, estadas, refeições 

entre outras despesas dos candidatos decorrentes deste Concurso Público.  
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15- Recomenda-se uma única inscrição no concurso público, em razão da aplicação das provas 
para todos os cargos ser em mesma data e horário.  
 
 III - DAS PROVAS 
 

1- O concurso constará de provas e etapas especificadas por Grupo de Prova, conforme tabela do 
Capítulo I deste Edital, da seguinte forma: 

1.1- Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, versando sobre Português, Matemática 
e/ou Conhecimentos Específicos; 

1.2- Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Agente 
Operacional e Motorista, que será realizada, oportunamente, em 2ª fase;  

1.3- Títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de Farmacêutico, Médico de 
Saúde da Família e Psicólogo do CRAS, conforme estabelecido no Capítulo V deste edital. 

 
2- As provas escritas de Português, Matemática e/ou Conhecimentos Específicos serão 

compostas de até 50 (cinquenta) questões sob a forma de teste de múltipla escolha, dentro do 
conteúdo programático sugerido no Anexo I deste Edital. 

2.1- Não haverá indicação de bibliografia.  
 

3- A prova prática será aplicada aos candidatos classificados, de melhor classificação na 1ª fase - 
prova escrita, em quantidade correspondente a 10 (dez) vezes o número de vagas do cargo de 
Agente Operacional e, a 4 (quatro) vezes o número de vagas do respectivo cargo de Motorista, 
conforme tabela do Capítulo I, sendo que em caso de empate na última colocação, todos serão 
convocados para a 2ª fase. 

3.1- A prova prática será realizada para avaliação das tarefas típicas dos cargos, de acordo com 
suas respectivas atribuições e/ou conteúdo programático indicado nos Anexos I, II e III deste 
Edital, por profissionais capacitados. 

3.2- O candidato classificado e convocado deverá apresentar-se no local, data e horário 
oportunamente divulgados, munido dos originais de documento de identidade e, no caso do  
Motorista, também, da Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria “D” ou superior.  

3.3- A prova prática será efetuada com equipamentos, instrumentos e/ou veículos a serem 
indicados pela Prefeitura, no ato da prova.  
 
IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

 
     1- As provas realizar-se-ão na cidade de Fartura-SP, na E.M.E.F. João Batista de Oliveira, 
localizado à Rua Belgrave Teixeira de Carvalho, nº 150, na data de 17 de maio de 2015 
(domingo), no horário com início às 9h00 (nove horas). 
      

 2- A critério da Prefeitura Municipal, por justo motivo, a realização de 1 (uma) ou mais provas do 
presente concurso público poderá ser adiada em data, horário e/ou transferida de local, sem a 
necessidade de prévio aviso, devendo, no entanto, ser comunicado aos candidatos por novo Edital ou 
por comunicação direta as novas datas, horários e/ou local em que se realizarão as provas.  

 
3- Somente será admitido na sala de provas, o candidato que estiver munido de Cédula Oficial de 

Identidade ou de Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos Profissionais que tenham força de 
documento de identificação com foto ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de 
Certificado de Reservista. Como o documento não ficará retido, será exigida a apresentação do 
ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 

3.1- Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato. 

3.2- Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima 
estabelecidos. 
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4- Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o exame. 

 
5- O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência de 30 (trinta) minutos, 

munido de caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. 
5.1- O tempo de duração da prova escrita será de 3h00 (três horas), já incluído o tempo para 

preenchimento da folha de respostas.  
5.2- O candidato deverá assinalar suas respostas, na Folha de Respostas, com caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta. 
5.3- Serão consideradas erradas as questões não assinaladas e as questões que contenham 

mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
5.4- No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica ou 

irregularidade na formulação de alguma questão, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de 
sala que, consultada a Comissão, encaminhará solução imediata ou anotará na Folha de 
Verificações para posterior análise da banca examinadora.  

5.5- As questões porventura anuladas, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta 
ou qualquer outro motivo, serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente 
de recurso. 

5.6- Sempre que o candidato observar a anormalidade prevista no item 5.4 deverá manifestar-se, 
sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso. 

 
6- Será automaticamente excluído do concurso público o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido; 
b) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identidade exigido; 
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) agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com qualquer 

membro da equipe encarregada de aplicação de provas ou do concurso público; 
j) não devolver integralmente o material recebido, exceto a cópia de sua folha de respostas.  
 
7- Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, a CEMAT não 

fornecerá exemplares dos cadernos de questões a instituições de direito público ou privado, mesmo 
após o encerramento do concurso público, salvo aos candidatos para vista dos cadernos de questões 
para fins de recursos, conforme Capítulo VIII deste Edital. 

7.1- O pedido deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal e a Comissão Examinadora do Concurso 
Público, devidamente fundamentado, protocolado junto à Prefeitura Municipal, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data da divulgação do resultado. 

7.2- No dia da entrega do caderno de questões iniciará o prazo recursal do gabarito oficial, da 
classificação e da nota obtida na prova de 5 (cinco) dias úteis fixado no Capítulo VIII deste 
Edital. 

 
8- As pessoas com deficiência participarão do exame em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que respeita ao conteúdo e à avaliação das provas. 
 
9- Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada ou repetição de provas, nem aplicação de 

provas fora dos locais preestabelecidos. 
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V - DOS TÍTULOS 
 

1- Serão considerados títulos a conclusão de cursos diretamente relacionados com as atribuições 
do cargo pretendido. 

 
2- O comprovante referente ao curso deverá ser expedido por instituição oficial ou oficializada, 

devendo constar explicitamente as respectivas cargas horárias no mesmo ou em outro documento 
hábil que o integrará. 

 
3- O comprovante do curso será através de cópia do respectivo documento de certificado de 

conclusão ou diploma. O “apostilamento” (carimbo) dado no verso de outro certificado não será válido 
como título.  

 
4- Para a entrega dos títulos, o candidato deverá enviá-los pelo correio, via Sedex, à empresa 

CEMAT (Rua João Becão, nº 444, centro, Júlio Mesquita-SP, CEP: 17550-000), até o dia 05 de maio 
de 2015, através de cópias simples, juntamente com a ficha de inscrição devidamente preenchida e 
cópias do comprovante de pagamento da taxa e da Cédula de Identidade. A entrega dos títulos, 
também, poderá ser efetuada na data da prova, na E.M.E.F. João Batista de Oliveira, na cidade de 
Fartura-SP, na data de 17 de maio de 2015 (domingo), no ato da prova junto ao fiscal da sala, através 
de cópias simples, juntamente com a ficha de inscrição e cópias do comprovante de pagamento da 
taxa e da Cédula de Identidade. 

 
5- Não serão aceitos os títulos entregues fora do prazo. 
 
6- Os pontos atribuídos aos títulos serão acrescidos à nota final do candidato habilitado/aprovado 

na prova escrita, sendo considerados exclusivamente para efeito de classificação e somente para os 
cargos de Farmacêutico, Médico de Saúde da Família e Psicólogo do CRAS. 

 
7- Aos títulos serão atribuídos, no máximo, até 6 (seis) pontos. 
 
8- Será computado como título o Certificado de Doutor, Mestre, Pós-Graduação (Lato Sensu) ou 

especialização com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas ou graduação superior, 
exceto o utilizado como requisito do cargo (devendo ser comprovado o requisito e o título), à razão de 
2,0 (dois) pontos a cada título que a banca examinadora considerar como pertinente ao cargo 
pretendido.  
 

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
 

1- A prova escrita será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de caráter eliminatório e 
classificatório. Serão divididos os 100 (cem) pontos pelo número de questões que compõe a prova 
escrita, sendo que cada questão terá o mesmo peso na prova, considerando-se habilitados os 
candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos. 

 
2- A prova prática será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, somente aos candidatos 

habilitados na prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, considerando-se habilitados os 
candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos. 

2.1- Os quesitos a serem avaliados na prova prática estão descritos no Anexo II deste Edital.  
 
3- Nos pontos atribuídos às provas, bem como no resultado final, os centésimos iguais ou 

superiores a 5 serão arredondados para o décimo subsequente; os inferiores a 5 serão desprezados. 
 
4- O não comparecimento a uma das provas excluirá o candidato automaticamente do concurso. 

 
VII - DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
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1- A nota final do candidato habilitado dar-se-á: 
1.1- Para os cargos com somente prova escrita pela soma do total de pontos obtidos; 
1.2- Para os cargos de prova escrita e títulos, pela soma dos pontos obtidos na prova escrita 

acrescida dos pontos atribuídos aos títulos, quando existentes;  
1.3- Para os cargos de prova escrita e prática, a nota final resultará da média aritmética das notas 

obtidas nas respectivas provas. 
 
2- Será considerado habilitado o candidato que obtiver a nota ou média igual ou superior a 50 

(cinquenta) pontos. 
 
3- Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente em função do total de 

pontos obtidos na nota final. 
 
4- Haverá duas listas de classificação: uma com a relação de candidatos habilitados, por cargo 

público, e uma especial com a relação apenas dos candidatos portadores de deficiência. 
 
5- A lista de classificação especial para os candidatos portadores de deficiência será por ordem 

decrescente em função do total de pontos obtidos por cargo.  
 
6- Os portadores de deficiência aprovados serão convocados para submeter-se à perícia médica, 

para verificação de compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo. 
6.1- A perícia será realizada pelo Serviço Médico Oficial do Município de Fartura - SP, por 

especialista na área da deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser proferido no 
prazo de 5 (cinco) dias, contados do respectivo exame. 

6.2- Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á junta médica para nova 
inspeção, no prazo de 5 (cinco) dias, da qual poderá participar profissional indicado pelo 
interessado. 

6.3- A indicação de profissional, pelo interessado, deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias 
contados da ciência do laudo referido no item 6.1. 

6.4- A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
realização do exame. 

6.5- Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica. 
 
7- Não ocorrendo inscrição de deficientes no concurso ou aprovação de candidatos portadores de 

deficiência, será elaborada somente uma lista de classificação final, por cargo público. 
 
8- Na hipótese de total igualdade absoluta de pontos, terá preferência sucessivamente o candidato 

que: 
 8.1- tiver maior nota na prova de conhecimentos específicos;  

8.2- tiver maior número de filhos menores de 6 anos ou incapazes;  
8.3- tiver maior número de filhos maiores de 6 anos e menores de 14 anos;  
8.4- for casado ou convivente em união estável;  
8.5- for viúvo;  
8.6- for separado judicialmente ou divorciado, com encargos de família;  

 8.7- persistindo o empate a escolha será feita por sorteio. 
 
 VIII - DO RECURSO 
 

1- Caberá recurso: 
1.1- Do indeferimento das inscrições, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 

divulgação; 
1.2- Do gabarito oficial da prova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da divulgação; 
1.3- Dos pontos atribuídos aos títulos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 

publicação; 
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1.4- Da classificação e da nota atribuída na prova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
data da publicação. 

 
2- O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal e a Comissão Examinadora do Concurso 

Público, devidamente fundamentado, protocolado junto à Prefeitura Municipal. 
 

3- O recurso interposto fora dos respectivos prazos previstos neste Capítulo não será conhecido. 
 
IX - DA NOMEAÇÃO E POSSE 

 
1- A nomeação será efetivada por ato do Prefeito Municipal e obedecerá, rigorosamente, a ordem 

de classificação dos candidatos. 
 
2- Por ocasião da admissão, serão exigidos do candidato habilitado os documentos relativos e 

confirmação das declarações das alíneas “a” a “g” do item 2, do Capítulo II deste Edital. 
2.1- A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital eliminará o candidato do 

concurso. 
 
3- Os candidatos aprovados e nomeados terão prazo de 30 (trinta) dias para tomarem posse, 

podendo ser prorrogado a pedido, perdendo o direito à vaga se não obedecerem este prazo. 
 
4- Os candidatos admitidos necessariamente deverão passar pelo período de 3 (três) anos de 

estágio probatório para efeitos de estabilidade, nos termos do artigo 79, da Lei Complementar nº 
04/99, de 26 de março de 2009. 

 
5- A aprovação do candidato não caracteriza a obrigatoriedade de nomeação pela Prefeitura. A 

nomeação será efetuada de acordo com a disponibilidade e necessidade da Administração Municipal. 
 

X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

 
2- A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 

qualquer tempo, em especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 

 
3- Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no concurso, 

valendo para esse fim a publicação no jornal. 
 
4- Caberá ao Prefeito Municipal, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da 

publicação do resultado final, a homologação do concurso.  
 
5- O concurso terá validade de 2 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo ser 

prorrogado por igual período, se o interesse público assim o exigir e a critério da Administração 
Municipal, nos termos do art. 25, da Lei Complementar Municipal nº 04/09, de 26 de março de 2009.  

 
6- Decorridos 60 (sessenta) dias da homologação do Concurso Público, e não se caracterizando 

óbice administrativo, legal ou judicial, é facultada a incineração das provas e demais registros 
escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do Concurso Público, os registros 
eletrônicos a ele referentes.  

 
7- As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não efetivado 

o fato respectivo, através da publicação do Edital correspondente. 
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8- Em caráter meramente informativo, as informações relativas aos Concursos Públicos poderão 

ser obtidas via internet, no endereço: www.cematconcurso.com.br 
 

9- Casos omissos serão resolvidos pelo Sr. Prefeito Municipal em conjunto com a Comissão 
Municipal de Concursos Públicos e a CEMAT Assessoria Administrativa Ltda. 

 
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 da Prefeitura Municipal de Fartura, bem como 
publicado o seu extrato no Jornal de circulação no Município. 

 
Prefeitura Municipal de Fartura, 14 de abril de 2015. 

 
 
 
 

HAMILTON CESAR BORTOTTI 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 
 

A N E X O    I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
ENSINO FUNDAMENTAL 
Cargos: AGENTE OPERACIONAL; MOTORISTA. 

PORTUGUÊS  (ambos os cargos) 
- Alfabeto – vogais – consoantes; dígrafos – encontros consonantais e vocálicos; 
- Flexão de gênero e número dos nomes: singular/plural; masculino/feminino; aumentativo/diminutivo; 
graus comparativo e superlativo; 
- Sinônimos/antônimos; 
- Tipos de oração: afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa; 
- Pontuação; 
- Classificação de palavras quanto ao número de sílabas e à tonicidade; 
- Substantivos: classificação – concreto/abstrato; primitivo/derivado; próprio/comum; simples/composto; 
coletivo; flexão; 
- Adjetivos – classificação; adjetivo pátrio; locução adjetiva; graus dos adjetivos; 
- Artigos definido e indefinido; 
- Numeral; 
- Pronomes – pessoal; possessivo; demonstrativo; relativo; indefinido; interrogativo; 
- Verbos até 3ª conjugação; 
- Sujeito e predicado; 
- Bilhete – cartas – descrição – narração; 
- Interpretação de textos;  
- Acentuação gráfica; 
- Nova Ortografia oficial. 

 MATEMÁTICA  (ambos os cargos) 
- Operações básicas - adição – subtração – multiplicação – divisão; 
- Problemas envolvendo as quatro operações; 
- Operações com números racionais;  
- Sistema de numeração decimal – operações – transformações e expressões numéricas; 
- Numeração romana; 
- Teoria dos conjuntos – símbolos – operações – diagramas; 
- Geometria – noções básicas – curvas – retas – perímetro – polígonos – quadriláteros; 
- Operações básicas com frações – M.D.C. – M.M.C. – resolução de problemas; 
- Regra de três simples – porcentagem – razão e proporção – proporcionalidade; 
- Juros simples;  
- Estatística; Probabilidade;  
- Medidas e unidades – comprimento – tempo – massa – líquido – área e volumes – escala.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
MOTORISTA 
- Técnicas de Primeiros Socorros; 
- Instrumentos e ferramentas; 
- Conhecimentos operacionais de eletricidade de autos; 
- Noções básicas de: mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos de 
veículos leves e pesados;  
- Conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do 
painel, nível de óleo, de água, condições de freio, pneus, etc; 
- Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos;  
- Lubrificação e conservação do veículo;  
- Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação 
Complementar; 
- Resoluções do CONTRAN. 
E, PROVA PRÁTICA a ser realizada, oportunamente, em 2ª fase. 

 
ENSINO MÉDIO  
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Cargos: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; FISCAL DE POSTURAS. 
PORTUGUÊS  (ambos os cargos) 
- Nova Ortografia oficial; 
- Acentuação gráfica; 
- Emprego de crase; 
- Pontuação; 
- Flexão nominal e verbal;  
- Semântica; 
- Concordância verbal e nominal; 
- Emprego de tempos e modos verbais; 
- Vozes do verbo; 
- Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação; 
- Fonema; 
- Interpretação de texto; 
- Análise sintática. 
MATEMÁTICA  (ambos os cargos) 
- Conjunto dos números reais: operações e propriedades; 
- Regra de três simples e composta;  
- Proporcionalidade; Razões e proporções; 
- Estatística;  
- Equações de primeiro e segundo graus e sistemas;  
- Progressões aritméticas e geométricas; 
- Porcentagem; Probabilidade;  
- Juros simples e compostos; 
- Sistema de medidas;  
- Geometria plana e espacial; 
- Relações métricas no triângulo retângulo; Teorema de Pitágoras e Tales; 
- Funções de 1º e 2º graus;  
- Frações ordinárias e decimais; 
- Múltiplos e divisores. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
- Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e 
coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Direitos e Partidos Políticos;  
- LOAS / PNAS / NOB-SUAS – (Lei Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8.742/93; Política Nacional 
de Assistência Social – PNAS 2004); 
- Do Sistema Único de Saúde; Do Programa de Saúde da Família; Legislação do SUS; 
 Legislação suporte da educação: LDBEN – Lei 9394/96;  
 Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90;  
 Conhecimentos de Primeiros Socorros; 
- Noções de Informática; Conhecimento de DOS, Windows e Linux; pacotes de trabalho (Office e Star 
Office); Internet (web e e-mail);  
- Atualidades científicas, econômicas, políticas, sociais, culturais, religiosas, esportivas do Brasil e do 
mundo. 
FISCAL DE POSTURAS 
- Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e 

coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade e Cidadania; Direitos e Partidos Políticos; e artigos 156 a 
169;  

- Noções de Direito Administrativo; 
- Noções de Direito Comercial;  
- Noções de Direito Tributário;  
- Noções de Direito do Trabalho, CLT, Previdenciário e INSS; 
- Lei Orgânica do Município de Fartura; (site www.fartura.sp.gov.br);  
- Código de Posturas do Município de Fartura: Lei Complementar nº 04/14, de 27 de março de 2014; 

(site www.fartura.sp.gov.br) 
- Meio Ambiente e seus elementos: Fatores físicos e sociais; Áreas: Urbana e Rural; Proteção 

Ambiental; Ciclos da natureza; Legislação; Lei nº 12.651 de 2012 e alterações - Novo Código 
Florestal; Política Nacional do Meio Ambiente. Princípios. Responsabilidade civil ambiental. 
Licenciamento ambiental. Ilícitos penais e sanções administrativas. Desapropriação ambiental. Áreas 
de proteção. Águas. Mananciais; 
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- Legislação Sanitária Federal e Código Sanitário do Estado – SP (Lei nº 10.083 de 23/09/98).  
- Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação 

Complementar; 
- Resoluções do CONTRAN. 
- Noções de Informática; Conhecimento de DOS, Windows e Linux; pacotes de trabalho (Office e Star 

Office); Internet (web e e-mail);  
- Atualidades científicas, econômicas, políticas, sociais, culturais, religiosas, esportivas do Brasil e do 

mundo.  
 
ENSINO SUPERIOR 
Cargos: FARMACÊUTICO; MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA; PSICÓLOGO DO CRAS. 

PORTUGUÊS  (todos os cargos) 
- Nova Ortografia oficial; 
- Acentuação gráfica; 
- Emprego de crase; 
- Pontuação; 
- Flexão nominal e verbal;  
- Semântica; 
- Concordância verbal e nominal; 
- Emprego de tempos e modos verbais; 
- Vozes do verbo; 
- Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação; 
- Fonema; 
- Interpretação de texto; 
- Análise sintática. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
FARMACÊUTICO 
- Vigilância Sanitária: - Legislações referentes a medicamento genérico (Lei n° 9787 de 10/02/99, RDC 

n° 47 de 28/03/01, RDC n° 16 de 02/03/07); Resolução n° 328 de 22/07/99, Lei n° 5991 de 17/12/73; 
Decreto n° 74.170 de 10/06/74; Portaria SVS/MS n° 344 de 12/05/98; Resolução RDC 67 de 
30/09/08; Código Sanitário do Estado (Lei nº 10.083 de 23/09/98). 

- Conceitos de Farmacovigilância. 
- Farmacotécnica: - Medicamentos, Administração de Medicamentos; Principais Formas Farmacêuticas 

e Formulações Magistrais; Pesagem e medidas de volume; Farmácia magistral (Armazenamento de 
Matérias Primas). 

- Farmácia Hospitalar: - Dispensação de medicamentos, seleção de medicamentos, aquisição, 
armazenamento, conservação de medicamentos, distribuição, Funções Clínicas. 

- Farmacologia: - Noções e conceitos básicos de Farmacologia Geral; Farmacodinâmica; 
Farmacocinética; Farmacologia dos sistemas (drogas que atuam no sistema nervoso central, drogas 
com ação cardiovascular; sistema renal, reprodutor, trato gastro intestinal, respiratório); 
Quimioterápicos e antibióticos. 

- Logística: - Aquisição, armazenamento, controle de materiais. 
- Controle de Qualidade: - Métodos Físico-químicos e biológicos aplicados na análise de fármacos e 

medicamentos. 
- Vigilância Epidemiológica: - Conceitos de Vigilância Epidemiológica e doenças de notificação 

compulsórias. 
- Interações medicamentosas: - Principais interações entre medicamentos. 
- Do Sistema Único de Saúde; Do Programa de Saúde da Família; Legislação do SUS.  
MÉDICO DE SAÚDE DA FAMILIA  
 Doenças infecciosas e parasitárias: Rubéola, Sarampo, Caxumba, Encefalites, Varicela Zoster, 
Hepatites, Raiva, Mononucleose, Enteroviroses, Herpes simples, Difteria, Salmoneloses, Tuberculose, 
Hanseníase, Estreptococcias, Blenorragia, Conjuntivites, Parasitoses Intestinais; Chagas, 
Toxoplasmose, Esquistossomose, Lues, Escabiose,  Pediculose,  Blastomicose, Candidiase,  Calazar, 
Malária, Meningites, AIDS.  
 Epidemiologia especial: Características do agente, hospedeiros e meios importantes para 
transmissão. Aspectos mais importantes dos diagnósticos clínico e laboratorial e do tratamento. 
Medidas e Profilaxia. Cólera, Difteria, Doenças de Chagas, Doenças Meningocócicas, 
Esquistossomose, Dengue, Febre amarela, Febre Tifóide, Hanseníase, Hepatite por vírus, Leptospirose, 
Leishmaniose, Malária, Meningite Bacteriana e Virais, Poliomielite, Raiva Humana, Sarampo, Tétano, 
Tuberculose. Epidemiologia Operacional: Notificação Compulsória.  
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 Doenças da nutrição e metabolismo: Avitaminose, Desnutrição, Obesidade e Osteoporose, Diabetes 
Metabólica, Dislipidemia.  
 Aparelho digestivo: Doenças do Esôfago, Úlcera péptica, Neoplasias Gastrointestinais, Diarreias 
Agudas e Crônicas, Insuficiências Hepáticas, Cirroses, Colelitiases e Colecistites, Pancreatite, Hepato 
Esplenomegalia; Diagnóstico Diferencial do abdômen Agudo; Patologias anorretais (fistula anal, 
hemorróidas) 
 Doenças respiratórias: Infecções de vias aéreas superiores e inferiores; Asma brônquica, Bronquite 
Crônica e Enfizema Pulmonar; Supurações Pulmonares 
 Anemias, Hipertensão Arterial Sistêmica, Miocardiopatias 
 Manejo diagnóstico e clínico dos sistemas: vertigem, fadiga e dor crônica 
 Transtornos depressivos e de Ansiedade 
 Síndrome Demencial 
- Do Sistema Único de Saúde; Do Programa de Saúde da Família; Legislação do SUS. 

PSICÓLOGO DO CRAS 
 Crescimento e desenvolvimento; 
 Adolescência; Idade adulta e velhice; 
 Psicossomática; 
 Psicologia do trabalho (grupos); 
 Psicologia social; 
 LOAS / PNAS / NOB-SUAS – (Lei Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8.742/93; Política Nacional 

de Assistência Social – PNAS 2004); 
 Ética profissional; 
 Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;  
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96); 
 Lei nº 8.842/94 - Política Nacional do Idoso; 
 Psicodinâmica: fases do desenvolvimento; estrutura da personalidade;  
 Do Sistema Único de Saúde; Do Programa de Saúde da Família; Legislação do SUS. 
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 
 

A N E X O    I I 
 

PROVA PRÁTICA 
 

A prova prática será aplicada aos candidatos classificados, de melhor classificação na 1ª fase - 
prova escrita, em quantidade correspondente a 10 (dez) vezes o número de vagas do cargo de 
Agente Operacional e, a 4 (quatro) vezes o número de vagas do respectivo cargo de Motorista, 
conforme tabela do Capítulo I, sendo que em caso de empate na última colocação, todos serão 
convocados para a 2ª fase, através de Edital de Convocação, oportunamente divulgado, com os 
seguintes quesitos a serem avaliados:  

 
A) Para o cargo de AGENTE OPERACIONAL 

 
AGENTE OPERACIONAL  

Itens Quesitos a serem avaliados  Pontos 
1 Noções de segurança, higiene e limpeza pessoal e no trabalho.  10 

2 
Identificação nominal e uso correto das ferramentas e dos 
instrumentos a serem utilizados para prática das atividades 
relacionadas ao cargo.  

30 

3 
Organização e execução de varrição e/ou capinação de terreno 
e/ou carga e descarga de entulhos ou materiais das atividades 
relacionadas ao cargo.  

60 

Total  100 
 

 
B) Para o cargo de MOTORISTA  

 

MOTORISTA  
Itens Quesitos a serem avaliados  Pontos 

1 
Identificação nominal e uso correto das ferramentas e/ou dos 
instrumentos a serem utilizados, empregando a terminologia 
adequada, para prática das atividades relacionadas ao cargo.  

10 

2 

Realização de teste de direção pelas vias públicas locais durante 
o qual deverá ligar o veículo e em seguida dirigir ao comando do 
avaliador, que fará a avaliação de direção correta segundo as 
normas de trânsito, e efetuando o estacionamento do veículo em 
local marcado pelo avaliador. 
Não haverá tempo máximo para as tarefas de dirigir. 

90 

Total  100 
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 
 

A N E X O    I I I 
 

DESCRIÇÕES E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PÚBLICOS  
 
Agente de Desenvolvimento Social  
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 
 
Requisitos de provimento: ensino médio completo e curso de qualificação básica para a formação de 
Agente de Desenvolvimento Social oferecido pela Prefeitura Municipal como última etapa prevista do 
concurso público, com a exigência mínima de 50 % (cinqüenta por cento) dos pontos na avaliação 
final. 
 
Atuar na comunidade aplicando conhecimentos de gestão e dinâmicas participativas, dirigindo 
atividades formativas com grupos e organizações sociais;  
Monitorar e acompanhar projetos e empreendimentos sociais nos espaços públicos e comunitários; 
Monitorar e aplicar atividades programadas a partir dos objetivos de projetos, programas e serviços 
sociais, visando reabilitação psicossocial, formação para a cidadania, proteção e acolhimento; 
Acompanhar usuários de abrigos em consultas médicas e/ou pronto socorro;  
Acompanhar e preparar a população usuária de abrigos para atividades de vida diária e atividades de 
vida social (AVD/AVS);  
Incentivar e participar de atividades e oficinas sócio – educativas grupais e individuais com a 
população usuária;  
Desenvolver trabalhos com a comunidade dentro da sua região de atuação e relacionados ao 
atendimento às crianças,  adolescentes, adultos e idosos, a partir do planejamento e desenvolvimento 
de projetos;  
Elaborar boletins e relatórios de atividades permitindo levantamentos estatísticos e comprovação dos 
trabalhos realizados; 
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao 
exercício de suas atividades. 
Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades;  
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade;  
Executar outras atividades correlatas.  
 
Agente Operacional 
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 
 
Requisitos de provimento: ensino fundamental incompleto.  
 
Destroçar pedras, aparando-as, para serem utilizadas em construções, pavimentações e drenagens 
executadas pela prefeitura, com emprego de ferramentas manuais apropriadas; 
Reparar ferramentas manuais, utilizando-se de equipamentos e técnicas apropriadas para devolver a 
forma e as características originais; 
Auxiliar no preparo de argamassa e na confecção de peças em concreto; 
Retirar pisos em concreto e preparo do solo para edificações e reformas; 
Auxiliar o artífice em todos os serviços que se façam necessários para sua perfeita execução; 
Preparar o asfalto e o local a ser pavimentado, nivelando o solo e recobrindo-o com camadas de pó 
de pedra, pedrisco e piche; 
Realizar a limpeza de veículos automotores, limpar peças que serão reutilizadas, auxiliar nas trocas 
de peças sob a orientação do mecânico de manutenção; 
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Realizar operações de carga e descargas de veículos, colocando os materiais e equipamentos nos 
locais indicados; 
Auxiliar a realização de instalação e manutenção das redes elétricas de edifícios públicos, sob a 
orientação do eletricista; 
Auxiliar na preparação das paredes para receberem tinta; 
Realizar pequenos serviços de pintura; 
Executar pequenos reparos, soldagem em peças de máquina, portões, arquibancadas, cadeiras, e 
outros serviços específicos que se façam necessários; 
Preparar o solo com areia ou terra, nivelando-o e colocando paralelepípedos ou blocos de concreto 
nas vias e logradouros públicos; 
Abastecer os veículos, anotando a quantidade de litros, quilometragem, placas do veículo e condutor, 
segundo as determinações e normas da administração; 
Controlar as quantidades de gêneros alimentícios recebidos dos órgãos governamentais de outras 
esferas, da Administração Municipal e de entidades privadas; 
Preparar o cardápio diário a ser servido às crianças, alunos e outros beneficiários; 
Controlar as quantidades de refeições servidas, através de registros e mapas de controles para 
eventual prestação de contas, ou cálculos estatísticos; 
Manter o refeitório sempre limpo e asseado, oferecendo assim as melhores condições de higiene e 
uso do local; 
Observar as crianças e alunos durante as refeições, auxiliando-os quando necessário; 
Auxiliar no preparo das refeições, lavando, descascando e cortando os alimentos, de acordo com 
orientação superior, para atender ao programa alimentar estabelecido e as regras básicas de higiene 
ao lidar com os alimentos; 
Inspecionar os próprios municipais verificando as necessidades de limpeza e reparos, solicitando 
providências para sua manutenção; 
Zelar pela higiene e manutenção das instalações, realizando o trabalho de limpeza e remoção de 
resíduos, mantendo o local em condições adequadas de utilização; 
Realizar serviços de manutenção geral que não necessitem de conhecimentos especializados, 
solicitando técnicos quando necessário; 
Controlar os materiais e equipamentos colocados à disposição, bem como requisitá-los quando 
necessário; 
Vistoriar toda a área onde os animais ficam presos, se necessário corrigindo as cercas, jaulas e 
gaiolas; 
Receber os animais apreendidos colocando no curral para serem cuidados; 
Aplicar medicamentos nos animais apreendidos e de propriedade do Município, sob orientação e 
supervisão do Médico Veterinário;   
Pulverizar produtos veterinários para evitar carrapatos, pulgas e outras pragas, sob orientação e 
supervisão do Médico Veterinário; 
Manter todos os animais apreendidos tratados; 
Realizar a limpeza do curral raspando o estrume e lavando para manter o local dos animais 
apreendidos limpo;  
Acompanhar os serviços gerais, provendo materiais, manutenção dos equipamentos e ferramentas; 
Auxiliar os motoristas na verificação diária e periódica dos itens para a conservação e manutenção 
dos veículos; 
Auxiliar administrativamente e operacionalmente quando necessário, os chefes de serviços de 
manutenção de praças, parques, jardins e oficinas quanto aos serviços a serem executados; 
Acompanhar a frequência dos servidores para repassar as informações ao Departamento de 
Recursos Humanos, para o fechamento mensal da folha de pagamento; 
Comunicar às chefias as dificuldades e problemas encontrados na execução dos serviços que 
necessitem de parecer técnico; 
Redigir relatórios, ofícios, memorandos e demais documentos relativos a sua área de atuação;  
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao 
exercício de suas atividades;  
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade;  
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Executar outras atividades correlatas. 
 
 
Farmacêutico 
Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais 
 
Requisitos de provimento: Curso superior em Farmácia e inscrição no CRF – Conselho Regional de 
Farmácia. 
 
Fazer manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando 
instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros 
preparados; 
Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, para recuperar ou 
melhorar o estado de saúde de pacientes; 
Controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em regras, guias e livros, 
segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais; 
Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo-se de 
métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; 
Analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para 
controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica; 
Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais utilizando técnicas e aparelhos especiais, 
para obter princípios ativos e matérias-primas; 
Efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de 
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública; 
Fazer manipulação, análises, estudos de reações e balanceamento de fórmulas de cosméticos, 
utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter produtos 
destinados à higiene, proteção e embelezamento; 
Fiscalizar farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, 
fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis 
no cumprimento da legislação vigente; 
Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência 
farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para a elaboração de ordem de serviço, portarias, pareceres 
e manifestos; 
Auxiliar no desenvolvimento de projetos de pesquisa, em atividades de ensino e extensão; 
Fazer relatório mensal dos trabalhos realizados; 
Controlar a manutenção de níveis de estoques dos materiais da farmácia e do laboratório, suficientes 
para o desenvolvimento das atividades; 
Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 
Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; 
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao 
exercício de suas atividades; 
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade; 
Executar outras atividades correlatas.  
 
Fiscal de Posturas 
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 
 
Requisitos de provimento: ensino médio completo, carteira nacional de habilitação e curso de 
qualificação básica para a formação de Fiscal de Posturas oferecido pela Prefeitura Municipal como 
última etapa prevista do concurso público, com a exigência mínima de 50 % (cinqüenta por cento) dos 
pontos na avaliação final. 
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Fiscalizar as atividades dos munícipes, especialmente nos assuntos disciplinados pelo Código de 
Posturas do Município; 
Diligenciar preventiva e corretivamente no que diz respeito à utilização de estabelecimentos 
comerciais ou de aglomeração pública;  
Fiscalizar as atividades de vendedores ambulantes; 
Fiscalizar os centros de abastecimento e comercialização de produtos perecíveis, feiras livres, e 
outras formas de comércio; 
Fiscalizar irregularidades em eventos públicos no que diz respeito à segurança, limpeza, obstrução do 
passeio, horário de funcionamento; 
Atender e informar a população nos assuntos referentes à sua área de atuação; 
Elaborar notificações, autuações, termos de apreensão de mercadorias e interdição de 
estabelecimentos ou atividades;  
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao 
exercício de suas atividades. 
Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades;  
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade;  
Executar outras atividades correlatas.  
 
Médico de Saúde da Família 
Jornada de trabalho: 20 (vinte) horas semanais ou no caso de plantonistas, conforme escala de 
trabalho 
 
Requisitos de provimento: Curso superior completo em Medicina, carteira nacional de habilitação e 
inscrição no Conselho Regional de Medicina  
 
Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características 
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas;    
Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais aquela população está 
exposta;   
Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de 
saúde e fatores que colocam em risco a saúde;   
Executar, de acordo com a  qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância e de 
vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida;  
Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de confiança, de afeto, 
de respeito;   
Realizar visitas e consultas domiciliares conforme planejamento prévio;   
Resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica;   
Garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência 
para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar;   
Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à demanda de forma contínua e 
racionalista;   
Coordenar, participar e organizar grupos de educação para a saúde;   
Promovendo ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na 
comunidade para o enfretamento conjunto dos problemas identificados;   
Fomentar a participação popular discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direitos à 
saúde e suas bases legais;   
Incentivar a formação e a participação ativa da comunidade no Conselho Municipal de Saúde; 
Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita;   
Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, 
mulher, adulto e idoso;   
Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, no 
domicílio;   
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Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção 
básica;   
Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;   
Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de 
saúde mental, etc;   
Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências;   
Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do 
tratamento, por meio de um sistema de acompanhamento, referência e contra-referência;   
Realizar pequenas cirurgias ambulatórias;   
Indicar internação hospitalar;   
Solicitar exames complementares;  
Verificar e atestar óbito; 
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao 
exercício de suas atividades;  
Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício de suas 
atividades;  
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade;  
Executar outras atividades correlatas.  
 
Motorista 
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 
 
Requisitos de provimento: ensino fundamental completo e carteira nacional de habilitação. 
 
Dirigir automóveis, utilitários, camionetes, caminhões, ônibus, tratores leves e demais veículos de 
transporte de passageiros e cargas da frota municipal, dentro e fora do Município, verificando 
diariamente, antes e após sua utilização, as condições de funcionamento do veículo, antes de sua 
utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de 
combustível entre outros; 
Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia 
imediata quando do término da tarefa; 
Manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; 
Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para 
assegurar a plena condição de utilização; 
Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, 
viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras 
ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle da administração; 
Recolher o veículo após sua utilização, em local previamente determinado, deixando-o corretamente 
estacionado e fechado;  
Solicitar os serviços de mecânica e manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer 
irregularidade; 
Transportar pessoas e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; 
Efetuar o transporte de material pesado, tais como: pedra, areia, ferro para construção, terra, entre 
outros;  
Controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos para evitar acidentes e danos 
aos materiais transportados; 
Executar serviços de entrega e retirada de documentos e materiais; 
Observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; 
realizar reparos de emergência; 
Dar assistência aos outros motoristas em casos de sinistros e panes dos veículos; 
Praticar a direção defensiva visando a diminuição dos riscos de acidentes; 
Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar 
danos aos materiais transportados; 
Observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; 
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fazer pequenos reparos de urgência; 
Manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção 
sempre que necessário; 
Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do caminhão; 
Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas, cargas transportadas, 
itinerários percorridos e outras ocorrências; 
Executar outras atividades correlatas.  
 
Psicólogo do CRAS 
Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais 
 
Requisitos de provimento: curso superior em Psicologia e inscrição no Conselho Regional de 
Psicologia.  
 
Desenvolver diagnóstico organizacional e psicossocial no setor em que atua visando a identificação 
de necessidades e da clientela alvo de sua atuação; 
Planejar, desenvolver, executar, acompanhar, validar e avaliar estratégias de intervenções 
psicossociais diversas, a partir das necessidades e clientelas identificadas; 
Participar, dentro de sua especialidade, de equipes multidisciplinares e programas de ação 
comunitária visando a construção de uma ação integrada; 
Desenvolver ações de pesquisas e aplicações práticas da psicologia no âmbito da saúde, educação, 
trabalho, social e outras áreas; 
Realizar treinamento, palestras e cursos na área de atuação, quando solicitado; 
Desenvolver outras atividades que visem a preservação, promoção, recuperação, reabilitação da 
saúde mental e valorização do homem; 
Assessorar, prestar consultoria, e dar pareceres dentro de uma perspectiva psicossocial; 
Desenvolver e acompanhar as equipes de trabalho; 
Intervir em situações de conflitos no trabalho; 
Orientar e aconselhar individualmente os servidores em assuntos pessoais e voltados para o trabalho; 
Aplicar métodos e técnicas psicológicas, como testes, provas, entrevistas, jogos e dinâmicas de 
grupo; 
Assessorar e prestar consultoria interna para facilitar processos de grupo e desenvolvimento de 
lideranças para o trabalho; 
Planejar, desenvolver, análisar e avaliar ações destinadas a facilitar as relações de trabalho, a 
produtividade, a satisfação de indivíduos e grupos no âmbito organizacional; 
Desenvolver ações voltadas para a criatividade, auto-estima e motivação do trabalhador; 
Atuar em equipe multidisciplinar e/ou interdisciplinar para elaboração, implementação, 
desenvolvimento e avaliação de programas e políticas de desenvolvimento de recursos humanos; 
Participar de programas e atividades de saúde e segurança no trabalho, saúde mental do trabalhador 
e qualidade de vida no trabalho; 
Realizar estudos e pesquisas científicas relacionados à psicologia organizacional e do trabalho, ao 
desenvolvimento de políticas de retenção de pessoal, à avaliação de desempenho; 
Participar em processos de desligamento de pessoal e programas de preparação para aposentadoria; 
Colaborar em projetos de ergonomia (máquinas e equipamentos de trabalho); 
Elaborar e emitir laudos, atestados e pareceres mediante necessidade do indivíduo e/ou da 
organização; 
Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; 
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao 
exercício de suas atividades;  
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 
que estão sob sua responsabilidade;  
Executar outras atividades correlatas. 
 


