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EDITAL DE RETIFICAÇÃO, REABERTURA DE INSCRIÇÕES  
E NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 DO CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2016 de 09/11/2016 
 
 
 
  
 A Prefeitura Municipal de Pedregulho , Estado de São Paulo, torna público que RETIFICA, onde se lê: 
CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2016, leia-se: CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, que INCLUI o anexo II atribuições 
dos cargos com a seguinte redação:  
 
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES Os trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde, visitam 
domicílios periodicamente; orientam a comunidade para promoção da saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes 
cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças 
específicas; realizam partos; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; 
incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; 
realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água; executam tarefas administrativas; verificam a 
cinemática da cena da emergência; socorrem as vítimas e realizam ações de controle de endemias. 
 
AGENTE DE SAÚDE -  PSF Orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da 
saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando 
o cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promovem educação sanitária e ambiental. 
 
AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e 
alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam 
vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, 
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente, e outras atribuições correlatas e inerentes à função. 
 
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS Definir política de recrutamento, plano de cargos e salários, de carreira; 
Promover a expansão de experiência profissional e capacitação, quando necessário; Implantar e aplicar pesquisa de 
clima organizacional, de avaliação de desempenho, além de entrevista de desligamento; Realizar as anotações 
exigidas em lei; Registrar ocorrências em fichas funcionais; Manter cadastro atualizado de funcionários; Inserir dados 
nos sistemas de fiscalização e controle; Agir de modo a evitar litígios na esfera trabalhista e de responsabilidade; 
Realizar a gestão de pessoas, de modo a adequar o funcionamento dos diversos setores da Prefeitura à legislação 
vigente e ao interesse público, e também para a prevenção de riscos, em conjunto com o técnico de segurança do 
trabalho; Acompanhar processos e audiências trabalhistas em que o Município for parte, sempre que requisitado pela 
Secretaria dos Negócios Jurídicos; Gerenciar folha de pagamento; Informar aos funcionários os prazos de gozo de 
férias, bem como seu pagamento; Controlar a execução da carga horária; Analisar os casos de alterações de cargos, 
promoções, transferências, demissões e outros tipos de movimentação de pessoal, observando as normas e 
procedimentos aplicáveis; Executar outras tarefas correlatas emitidas pelo superior imediato. 
 
ATENDENTE Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros; 
prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, consultórios, hotéis, hospitais, bancos, 
aeroportos e outros estabelecimentos; marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou visitantes; averiguam 
suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços, reservam (hotéis e passagens) e 
indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observam normas internas de segurança, conferindo 
documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas; fecham contas e estadas 
de clientes. Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano, e outras atribuições correlatas e inerentes à 
função. 
 
AUXILIAR DE MECÂNICO Elaboram planos de manutenção; realizam manutenções de motores, sistemas e partes de 
veículos automotores. Substituem peças, reparam e testam desempenho de componentes e sistemas de veículos. 
Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do 
meio ambiente, e outras atribuições correlatas e inerentes à função. 
 
CONTROLADOR INTERNO Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem 
como a eficiência de seus resultados; Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 
Comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados 
alcançados; Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do 
Município; Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional; Em conjunto com autoridades da 
Administração Financeira do Município, assinar o Relatório de Gestão Fiscal; Atestar a regularidade da tomada de 
contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados. Exercer os controles 



estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos á sua área de atuação, no que tange a atividades 
específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência 
operacional; Exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas 
nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no 
cronograma de execução mensal de desembolso; Exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao 
Poder ou Órgão, incluindo suas administrações Direta e Indireta, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou 
entidade que os utilize no exercício de suas funções; Avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, 
convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Poder ou o Órgão; 
Comunicar à Unidade de controle Interno do respectivo Órgão de Poder ou Órgão indicado no caput do artigo 3º, 
qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária, e outras 
atribuições correlatas e inerentes à função. 
 
ELETRICISTA Planejam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventiva, 
preditiva e corretiva. Instalam sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizam medições e testes. Elaboram 
documentação técnica e trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, 
segurança, higiene, saúde e preservação ambiental, e outras atribuições correlatas e inerentes à função. 
 
ENCANADOR Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem traçados e dimensionam tubulações; 
especificam, quantificam e inspecionam materiais; preparam locais para instalações, realizam pré-montagem e 
instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade. Protegem 
instalações e fazem manutenções em equipamentos e acessórios, e outras atribuições correlatas e inerentes à função. 
 
FISCAL TRIBUTÁRIO Fiscalizar tributos municipais, inspecionando estabelecimentos, indústrias, prestação de 
serviços e demais entidades, examinando documentos para defender os interesses da Fazenda Pública Municipal e da 
economia popular; Fiscalizar estabelecimentos industriais, comerciais e prestadoras de serviços, verificando a correta 
inscrição quanto ao tipo de atividades, recolhimento de taxas e tributos municipais ou licença de funcionamento para 
notificar as irregularidades encontradas; Autuar, notificar e intimar infratores das obrigações tributárias e das normas 
municipais, com base em vistorias realizadas para prestarem esclarecimentos ou pagarem seus débitos junto à 
prefeitura municipal; Elaborar relatórios de irregularidades encontradas com base nas vistorias efetuadas, informando 
seus superiores para que as providências sejam tomadas; Autuar e notificar os contribuintes que cometeram infrações 
e informá-los sobre a legislação vigente, visando à regularização da situação e o cumprimento da lei; Manter atualizado 
sobre políticas de fiscalização tributária, acompanhando as alterações e divulgações feitas em publicações 
especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente; Auxiliar no recadastramento da área urbana municipal 
sempre que necessário; Buscar meios de ampliação de arrecadação, com a fiscalização de tributos municipais, 
estaduais e federais; Fiscalizar e acompanhar o recolhimento do Imposto Territorial Rural (ITR) das áreas situadas no 
território do Município de Pedregulho; Fiscalizar e acompanhar o recolhimento de impostos estaduais e federais, 
obedecendo-se a legislação vigente; Fiscalizar índices e repasses efetuados pelos Tesouros do Estado e da União ao 
Município de Pedregulho, tomando as providências cabíveis e necessárias quando o Município for afetado por 
discrepâncias; Fiscalizar a aplicação do Código de Posturas, Plano Diretor e legislação correlata; Autuar, notificar e 
intimar infratores do Código de Posturas, Plano Diretor e legislação correlata; Executar outras tarefas correlatas pelo 
superior imediato. 
 
FONOAUDIÓLOGO Realizam tratamento fonoaudiológico para prevenção, habilitação e reabilitação de pacientes e 
clientes aplicando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Avaliam pacientes e clientes; realizam 
diagnóstico fonoaudiológico; orientam pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; atuam em programas 
de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; exercem atividades técnico-científicas através da realização de 
pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em eventos científicos, e outras atribuições correlatas e 
inerentes à função. 
 
MÉDICO DA FAMÍLIA Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações 
de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços 
em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da 
área médica, e outras atribuições correlatas e inerentes à função. 
 
NUTRICIONISTA Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, 
organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam 
de programas de educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de 
indústrias de alimentos e ministrar cursos. Atuam em conformidade ao manual de boas práticas, e outras atribuições 
correlatas e inerentes à função. 
 
PEDREIRO Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. 
Aplicam revestimentos e contrapisos, e outras atribuições correlatas e inerentes à função. 
 
PINTOR Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e 
cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e 
materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais etc. , e 
outras atribuições correlatas e inerentes à função. 
 

Que foram REABERTAS AS INSCRIÇÕES  até 25 de dezembro de 2016, que poderão ser feitas 
exclusivamente via internet, através do site www.consesp.com.br, O pagamento do boleto deverá ser feito em 



qualquer agência bancária até a data de vencimento do mesmo , que corresponde ao primeiro dia útil após a data 
do encerramento das inscrições, entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e 
respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a 
inscrição não ser processada, recebida e validada, e que em razão do presente edital ficam REMARCADAS  as provas 
para o dia 15 DE JANEIRO DE 2017. 

 
Os candidatos inscritos, em razão da presente retificação terão o direito de requerer a devolução do valor 

recolhido no período de 06 a 26 de dezembro de 2016, indicando o número da agência, conta corrente e banco a ser 
realizado o depósito de restituição, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: Acesse o site 
www.consesp.com.br, clique em concursos, recursos, solicitar, digite os dados e conclua o pedido de devolução de 
taxa inscrições.  
 

 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Pedregulho/SP, 05 de dezembro de 2016. 
 
 

José Raimundo de Almeida Júnior 
Prefeito 


