
 

 

MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO 
       SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E TREINAMENTO 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2015 

 
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 
 
A Prefeitura Municipal de Sertãozinho RERRATIFICA o Edital de Abertura de Inscrições referente ao 
Concurso Público nº 002/2015, a fim de declarar o que segue: 

 
1) No Anexo II – Conteúdo Programático – Ensino Fundamental Incompleto – 4.ª série 
Para o Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Escolar, ficam excluídos os conteúdos de 
Conhecimentos Específicos. 

 
 

2) No Anexo II – Conteúdo Programático – Ensino Médio Completo 
 
Para o Cargo de Guarda Civil Municipal (sexo feminino e masculino), fica excluído o conteúdo 
programático publicado, passando a valer o que segue: 

 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL (SEXO FEMININO E MASCULINO) 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
 
Língua Portuguesa:  
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos.  
Sentido próprio e figurado das  palavras. Pontuação.  Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem 
às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Voz ativa e 
passiva. Colocação pronominal. Crase. Pontuação.  
 
Matemática: 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas:  tabelas  e  
gráficos.  Sistemas de medidas usuais.  Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.  
 
Atualidades: 
Questões  relacionadas  a  fatos  políticos,  econômicos,  sociais  e culturais,  nacionais  e 
internacionais, ocorridos a partir do segundo semestre de 2015 até a data de aplicação do concurso, 
divulgados na mídia local e/ou nacional.  
 
Noções de Informática: 
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. 
 
Legislação: 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Direitos Humanos (Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e do Cidadão). Constituição Federal de 1988, Título V – Capítulo III – DA 
SEGURANÇA PÚBLICA, art. 144. Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006.  Constituição Federal: Dos 
Princípios fundamentais, Dos direitos e garantias fundamentais.  Código Penal: Crimes contra a pessoa, 
Crime contra a incolumidade pública, Crimes contra o patrimônio, Crime contra a dignidade sexual, 
Crimes contra a fé pública,  Crimes  contra  a  administração  pública.  Noções de Direito Processual 
Penal, Direito Constitucional: princípios fundamentais.  Direitos individuais e coletivos.  Leis Federais n.º 
10.826/2003, n.º 13.022/2014, n.º 8.069/1990 (ECA) e n.º 4.898/1965 (Abuso de autoridade), Lei 
Municipal n.º 166/2004. 
 
 
3) Para o Cargo de Cuidador Social 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ONDE SE LÊ: 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n.º 8.069/90). Noções básicas da Lei Maria da Penha 
(Lei Federal n.º 11.340/06). Estatuto do Idoso (Lei Federal n.º 10.741/03). Plano Nacional de 
Enfrentamento da Violência  Sexual Infantojuvenil.  SINASE(Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo).Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos das 
Crianças (UNICEF).  Pedagogia do Oprimido. Planejamento e práticas pedagógicas. Relações 
Humanas e Concepção de Protagonismo Juvenil.  Mediação de conflitos no processo socioeducativo.  
Construção da cidadania. Função protetiva da família. Noções básicas da família contemporânea.  
 
 
LEIA-SE: 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n.º 8.069/90). Noções básicas da Lei Maria da Penha 
(Lei Federal n.º 11.340/06). Estatuto do Idoso (Lei Federal n.º 10.741/03). Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.  Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF). Atividades específicas 
teóricas inerentes ao cargo. Boas maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho.  Organização do 
local de trabalho.  Noções básicas de preparação de alimento.  Coleta e armazenamento e tipos de 
recipientes. Trabalho de cozinha: preparo de café, lanches e refeições em  geral.  Guarda e 
conservação de alimentos e medicamentos. Controle de estoque de material de limpeza, de cozinha e 
de medicamentos. Higiene pessoal, ambiental e de materiais de consumo. Noções básicas de cuidados 
com a pessoa idosa. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo/função. 
 
 
4) Para o Cargo de Educador Social 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ONDE SE LÊ: 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n.º 8.069/90). Noções básicas da Lei Maria da Penha 
(Lei Federal n.º 11.340/06). Estatuto do Idoso (Lei Federal n.º 10.741/03). Declaração Universal dos 
Direitos Humanos.  Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF). Atividades específicas 
teóricas inerentes ao cargo. Boas maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho.  Organização do 
local de trabalho.  Noções básicas de preparação de alimento.  Coleta e armazenamento e tipos de 
recipientes. Trabalho de cozinha: preparo de café, lanches e refeições em  geral.  Guarda e 
conservação de alimentos e medicamentos. Controle de estoque de material de limpeza, de cozinha e 
de medicamentos. Higiene pessoal, ambiental e de materiais de consumo. Noções básicas de cuidados 
com a pessoa idosa. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo/função. 



 
LEIA-SE: 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n.º 8.069/90). Noções básicas da Lei Maria da Penha 
(Lei Federal n.º 11.340/06). Estatuto do Idoso (Lei Federal n.º 10.741/03). Plano Nacional de 
Enfrentamento da Violência  Sexual Infantojuvenil.  SINASE (Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo). Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos das 
Crianças (UNICEF).  Pedagogia do Oprimido. Planejamento e práticas pedagógicas. Relações 
Humanas e Concepção de Protagonismo Juvenil. Mediação de conflitos no processo socioeducativo.  
Construção da cidadania. Função protetiva da família. Noções básicas da família contemporânea.  
 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 

 

Sertãozinho, 25 de novembro de 2015. 

 


