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PROCESSO SELETIVO N.º 02/2016- EDITAL NORMATIVO Nº 02/2016 
 

1- Hely Valdo Batistela, Prefeito do Município de Taciba, Estado de São Paulo, torna Público 
na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal a abertura de inscrições para o 
PROCESSO SELETIVO DE PROVAS, para contratação em caráter temporário e 
eventuais substituições das funções, providas pela CLT-Consoliação das Leis do Trabalho 
(Regime Celetista). O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constantes 
no presente edital, elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e 
Municipal vigente e pertinente. A Organização, a aplicação e a correção do Processo 
Seletivo serão de responsabilidade da empresa TAVARES E SILVA CONCURSOS 
PUBLICOS LTDA ME – (PRIME CONCURSOS), CNPJ 13.325.143/0001-15, situada na 
Rua Bahia, 796, Bairro Centro, na Cidade de Echaporã-SP CEP 19.830-000, cujas 
definição das regras são as seguintes: 

 
 

2 - NÍVEL DE ENSINO – SUPERIOR 
 

  

Função Vagas 
Vencimento 

R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 

Carga 
Horária  Requisitos 

Dentista ESF 
 01 + 

Cadastro 
de reserva 

3.405,40 38,00 
 

40 hs 
Habilitação específica com 

registro no orgão 
competente CRO 

Farmacêutico 
01 + 

Cadastro 
de reserva 

2.004,19 38,00 
 

40 hs 
 

Habilitação específica com 
registro no orgão 
competente CRF 

Nutricionista 01 2.004,19 38,00 
 

40 hs 
Habilitação específica com 

registro no orgão 
competente CRN 

Psicólogo 01 2.004,19 38,00 
 

40 hs 
Habilitação específica com 

registro no orgão 
competente CRP 

Médico ESF 
01 + 

Cadastro 
de reserva 

11.358,17 38,00 
 

40 hs 
Habilitação específica com 

registro no orgão 
competente CRM 

Médico 
Pediatra 

01 5.925,43 38,00 
 

20 hs 
Habilitação específica com 

registro no orgão 
competente CRM 

Médico  
01 + 

Cadastro 
de reserva 

5.925,43 38,00 
 

20 hs 
Habilitação específica com 

registro no orgão 
competente CRM 

 
 
 



 

 

Paço Municipal “Prefeito João Osório Zorzetti” 

                              
4 – DAS INSCRIÇÕES  

 
4.1 - Período: 25 de outubro a 06 de novembro de 2016. 
4.2 - Horário: Serão aceitas as inscrições até às 23h59 do dia 06 de novembro de 2016. 
4.3 - As inscrições serão realizadas no período de 25 de outubro a 06 de novembro de 2016, 
exclusivamente pela Internet, através do site www.primeconcursospublicos.com.br com a 
efetivação após pagamento do respectivo boleto, que deverá ocorrer até o dia 08 de novembro 
de 2016. 
  
4.4 - Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se de modo a recolher 
o valor da taxa de inscrição somente após tomar conhecimento dos requisitos necessários para o 
exercício do emprego público pretendido. 
  
4.5 - Para inscrever-se, o candidato deverá:  
 
a) acessar o site www.primeconcursospublicos.com.br, durante o período de inscrição.  
b) localizar, no site, o "link" correlato ao Processo seletivo;  
c) ler, na íntegra e atentamente, o respectivo Edital;  
d) preencher, total e corretamente, a ficha de inscrição;  
e) transmitir os dados da ficha de inscrição;  
f) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 38,00 
(trinta e oito reais) para as funções de nível superior. 

 
4.6 - A inscrição do candidato implicará na tácita e integral aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital e nas instruções específicas, das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
4.7 - A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde 
que verificada falsidade de declarações ou informações contidas no ato de inscrição. 
4.8 - O candidato responderá, civil e criminalmente, pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 
4.09 - Ao candidato fica atribuída total responsabilidade pelo preenchimento da ficha de inscrição. 
4.10 - As inscrições poderão ser prorrogadas por até 03 (três) dias úteis, por necessidade de 
ordem técnica e/ou operacional; 
4.11 – Eventual prorrogação das inscrições de que trata o item anterior será publicada no jornal 
de circulação local e no saguão da Prefeitura Municipal. 
 
 
 

5 - SÃO CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

 
5.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 
5.2 - Ter até a data da posse idade mínima de 18 anos; gozar de boa Saúde Física e Mental; 
estar no gozo dos direitos políticos e civis e, se do sexo masculino, estar quite com o serviço 
militar, e com a justiça eleitoral. 

http://www.primeconcursospublicos.com.br/
http://www.primeconcursospublicos.com.br/
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5.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação deverá comprovar que preenche 
todos os requisitos exigidos para a função, constantes do presente Edital, sob pena de perda do 
direito à vaga. 
5.4 - Fichas de inscrição devidamente preenchida indicando a função em que se pleiteia a vaga;  
5.5 - Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da Administração Pública direta, indireta 
ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios ou de empresa privada; 
5.6 - Não registrar antecedentes civis ou criminais contra a Administração Pública; 
5.7 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de função, seja qual for o 
motivo alegado. 
5.8 - Se aprovado e nomeado o candidato, por ocasião da posse ou contratação deverá 
apresentar, além dos documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e 
comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido a justificação na forma da lei. 
Quitação com o Serviço Militar, C.P.F., Prova de Escolaridade, duas fotos 3X4, declaração de 
não ocupar função público, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes 
criminais e demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 
5.9 - Não poderá ser contratado, o candidato que não apresentar toda a documentação acima 
mencionada e as demais exigidas no ato da contratação. 

 

6 - DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE 

 
6.1 - A pessoa PNE que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei Nº 7.853/89 é assegurada o direito de 
inscrição para as funçãos do Processo Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com as 
deficiências de que são portadoras. Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 
de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por 
cento) das vagas existentes para cada função, individualmente, das que vierem a surgir ou que 
forem criadas no prazo de validade do presente Processo Seletivo. 
6.2 - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão 
preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 
6.3 - As pessoas PNE, 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 artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos 
por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de inscrição especial. 
6.4 - O candidato deverá encaminhar no ato da inscrição Laudo Médico atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação de prova. O qual deverá ser protocolizado na Sede da 
Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Moisés Calixto, 563, Centro, na Cidade 
de Taciba/SP.  
6.5 - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não 
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo Laudo Médico. 
6.6 - O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, 
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
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6.7 - Ao ser convocado para investidura na função pública, o candidato deverá se submeter a 
exame médico oficial ou credenciado pela Prefeitura Municipal, que terá decisão terminativa 
sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante 
para o exercício da função. Será eliminado da lista de PNE o candidato cuja deficiência 
assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de 
classificação geral. 
6.8 - Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, não poderá justificar a 
concessão de readaptação da função e de aposentadoria por invalidez. 
   

7 – DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 
7.1 - O Processo seletivo será realizado em uma única fase: – Prova Objetiva– Classificatória. 
7.2 - A duração da prova será de 3h (três horas), já incluído o tempo para preenchimento do 
cartão de respostas. 
7.3- O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de meia 
hora, munido de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.603/97 (com foto); 
- Passaporte. 
7.4 - As provas objetivas desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de 
múltipla escolha, na forma estabelecida no presente Edital. 
7.5 - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta 
ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os 
pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, 
independente de recurso. 
7.6 - Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, 
utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, “MP3” 
ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os 
aparelhos “celulares” deverão ser desligados, o não desligamento do mesmo é passível de 
desclassificação do concurso. 
7.7 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob 
qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente 
acompanhado do Volante, designado pela Comissão do Processo Seletivo. 
7.8 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 01h00min hora do 
horário previsto para o início da mesma e constante do presente Edital, devendo entregar ao 
Fiscal da Sala o cartão de respostas (Gabarito) e o respectivo caderno de questões, será 
entregue ao candidato. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham 
rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa 
assinalada. 
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8. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS  

 
 
 
8.1 – PARA AS FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR 
  

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

PORTUGUÊS ATUALIDADES/CONHECIMENTOS 
GERAIS 

20 10 10 

 
 
8.2 - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média. 
 
 

9 – DAS NORMAS 

 
9.1 - LOCAL – DIA - HORÁRIO - A prova objetiva será realizada no dia 08 de janeiro de 2017, 
às 9h00min, na EMEF Gentila Luiza Damasceno, localizada na Rua Domingos Dalle Vedove, 
280, Bairro Centro, na Cidade de TACIBA/SP. 
9.2 – Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na 
cidade, a Tavares e Silva Concursos Publicos Ltda Me (Prime Concursos) e a Prefeitura 
Municipal poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em 
mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais 
através do site www.primeconcursospublicos.com.br e www.taciba.sp.gov.br.  
9.3 - Será disponibilizado no site da empresa contratada www.primeconcursospublicos.com.br 
com antecedência mínima de 3 (três) dias, o cartão de convocação. Essa comunicação não tem 
caráter oficial, e sim apenas informativo; 
9.4 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com 
outro candidato, nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. 
Reserva-se à Comissão Examinadora do Processo seletivo e aos Fiscais, o direito de excluir da 
prova e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado 
inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, restabelecer critérios outros para resguardar 
a execução individual e correta das provas. 
9.5 - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata 
deverá levar um acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável 
pela guarda da criança. 
9.6 - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das 
provas. Os candidatos deverão comparecer no mínimo meia hora antes do horário marcado para 
o fechamento dos portões, que ocorrerá às 9hs00min. Após o fechamento dos portões não será 
permitida a entrada de candidatos retardatários. 

http://www.primeconcursospublicos.com.br/
http://www.taciba.sp.gov.br/
http://www.primeconcursospublicos.com.br/
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9.7 - É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar as publicações de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo, os quais serão afixados também nos 
quadros de aviso da Prefeitura, devendo ainda manter atualizado seu endereço.  
9.8- O gabarito da prova objetiva (escrita) será publicado no site da empresa contratada 

www.primeconcursospublicos.com.br, no dia 10 de janeiro de 2017. 
9.9 – A classificação geral sairá no dia 18 de janeiro de 2017 através do site da empresa 

contratada www.primeconcursospublicos.com.br e no site da Prefeitura Municipal 
www.taciba.sp.gov.br, bem como no saguão da Prefeitura Municipal. 
 
 

10 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
10.1 - Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de 
preferência os seguintes: 

a. Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente 
aos demais, dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada, considerando-se, 
caso necessário, o horário de nascimento. 

b. Maior idade, considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento. 
10.2 - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará através do maior número de filhos. 
 

11. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 
11.1 - A prova objetiva será de 40 questões objetivas com valor de 2,5 (dois e meio) pontos, 
avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter classificatório. 
 

12. DO RESULTADO FINAL 

 
12.1 - Para os candidatos cujas funções o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado 
final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova.  

 

13. DAS MATÉRIAS  

 
13.1 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as seguintes: 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –  DENTISTA ESF 

Endodontia; Cirurgia Geral Bucal; Radiologia Bucal; Anestesiologia Bucal; Periodontia; Prótese; 
Anatomia, Fisiologia, Dentística, Clínica Odontológica, Farmacologia Terapêutica aplicada a 
Odontologia, educação em saúde bucal, Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias. 
Educação em saúde bucal; Epidemiologia aplicada à odontologia; Níveis de prevenção, de 
atenção e de aplicação. Sistema Único de Saúde. Cariologia: Microbiologia oral; Etiologia da 
doença cárie; Histopatologia da cárie dental; Diagnóstico da doença cárie; Prevenção e controle 
da doença cárie. Saliva e seus componentes. Dentística: princípios de preparo cavitário; Materiais 
protetores do complexo dentino-pulpar; Materiais restauradores diretos. Materiais restauradores 

http://www.primeconcursospublicos.com.br/
http://www.primeconcursospublicos.com.br/
http://www.taciba.sp.gov.br/
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preventivos: Materiais restauradores com liberação e recarga de flúor (ionômeros de vidro); 
Técnicas restauradoras minimamente invasivas (ART - Tratamento restaurador atraumático). 
Cirurgia: Cirurgia oral menor; Princípio de cirurgia odontológica; Medicação pré e pós-cirúrgica. 
 

 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FARMACÊUTICO 

1. Política Nacional de Medicamentos. 2. Farmácia hospitalar: Conceitos. Estrutura física, 
organizacional e administrativa da farmácia hospitalar. 3. Medicamentos controlados, genéricos, 
excepcionais, padronização. 4. Uso racional de medicamentos: conceitos e estratégias. 5. Boas 
práticas de distribuição de produtos farmacêuticos. 6. Absorção, distribuição, farmacocinética, 
biotransformação e excreção de drogas. 7. Avaliação econômica: custo-benefício, custo-utilidade 
e custo-efetividade. 8. Vias de administração de medicamentos. 9. Cálculos farmacêuticos. 10. 
Farmacologia e suas ciências: noções de ensaios biológicos; vias de administração e 
manipulação de formas farmacêuticas magistrais e oficinais; absorção, distribuição e eliminação 
de fármacos; biodisponibilidade e bioequivalência de farmacos; mecanismos moleculares de ação 
das drogas. 11. Fármacos e suas ações nos sistemas orgânicos: Conceitos básicos das drogas 
que atuam no organismo: princípio de ação de medicamentos e interação medicamentosa. 12. 
Reações adversas a medicamento e incompatibilidade medicamentosas. 13. Farmacotécnica: 
Manipulação de medicamentos, produção de antissépticos e desinfetantes. 14. Cálculo e preparo 
de soluções. 15. Controle de qualidade. 16. Preparo diluição e padronização de soluções. 17. 
Farmacovigilância. 18. Antibióticos e Quimioterápicos: conceituação: agentes produtores e 
classificação. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: NUTRICIONISTA 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e 
procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros; saneamento e 
segurança na produção de alimentos; aspectos físicos; métodos de conservação; técnica de 
higienização da área física; equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação 
e composição química. Características organolipticas, seleção, conservação, Pré-preparo, 
preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o 
controle higiênico-sanitário. Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e 
avaliação de dietas normais e especiais. Leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades, 
biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação. 
Nutrição materno infantil: crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e 
lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, 
planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde 
Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição proteico-
calórica, anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em 
programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição 
protéicocalórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: 
princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do 
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nutricionista na EMTN. Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral: 
indicação, técnica de administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas 
enterais e infantis. Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Organização 
dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - princípios e diretrizes; controle social. 
Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. 
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento. Planejamento e 
programação local de saúde. Distritos sanitários e enfoque estratégico. Conhecimentos Gerais 
sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PISCÓLOGO 

Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias; psicologia geral, experimental e do 
desenvolvimento; acompanhamento a pessoas portadoras de deficiências, crianças, 
adolescentes, idosos e seus familiares; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e 
de adaptação social elucidando conflitos e questões durante o processo de acompanhamento da 
família; práticas e técnicas psicológicas, especialmente aplicáveis à família, criança, adolescente, 
idoso e população em geral; orientação profissional; teoria e técnicas de mediação de grupos de 
famílias; ações preventivas; procedimentos psicológicos; conhecimentos do conjunto de 
atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais; legislação específica 
dos programas sociais; orientações á clientela em diferentes áreas como sexual, sanitária, 
drogas, relações familiares. Código de Ética Profissional do Psicólogo. Transtornos de 
Personalidade. Psicoterapia Breve. Lei 8.142/90. SUS – Sistema Único de Saúde. ECA- Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Psicologia aplicada ao contexto das organizações de trabalho. 
Psicanálise. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO ESF – MÉDICO PEDIATRA E MÉDICO. 

1. Doenças do Aparelho Cardiovascular. 2. Doenças do Aparelho Respiratório. 3. Pneumonias. 4. 
Transfusões de sangue e derivados. 5. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 6. 
Afecções Doenças do Aparelho Digestivo. 7. Doenças Renais e do Trato Urinário. 8. Doenças 
Endócrinas e do Metabolismo. 9. Doenças Hematológicas e Oncológicas. 10. Doenças 
Neurológicas. 11. Doenças Psiquiátricas. 12. Doenças Infecciosas. 13. Doenças Dermatológicas. 
14. Doenças Oculares. 15. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 16. Ginecologia e Obstetrícia. 
Saúde Pública. 17. Organização de Sistemas de Serviços de Saúde, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), o Programa Saúde da Família (PSF). 18. Atenção Primária à Saúde (APS). 19. 
Prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças/problemas frequentes: diabete, infecções de 
vias aéreas, hipertensão, depressão, ansiedade, infecções urinárias, gastroenterite, doenças 
sexualmente transmissíveis. 20. Identificação e abordagem de riscos para morbimortalidade em 
doenças frequentes. 21. Imunizações. 22. Saúde da Criança: aleitamento materno, desnutrição, 
gastroenterite aguda, infecções respiratórias agudas. 23. O papel da educação em saúde nos 
diferentes níveis de intervenção do processo saúde-doença: a) promoção da saúde. B) 
prevenção de doenças. C) tratamento. D) recuperação - Prevenção em traumas no trânsito e por 
violência interpessoal. 24. Prevenção nas doenças ocupacionais. 25. Princípios da medicina 
geriátrica. 26. Uso de drogas (tabaco, álcool, maconha, cocaína, sedativos e excitantes do SNC, 
alucinógenos). 27. Sistema de registro, notificações de doenças, atestados. 28. Vigilância 
epidemiológica. 29. Vigilância sanitária. 30. Epidemiologia. 31. Bases clínicas epidemiológicas 
das condutas médicas. 32. Medidas de frequência de doenças, medidas de associação. 33. 
Rastreamento de doenças. 34. Testes Diagnósticos: Sensibilidade e especificidade. 35. 
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Delineamentos de pesquisas. 36. Identificação e/ou controle de erros aleatórios e sistemáticos 
em pesquisa epidemiológica. 37. Validação. 38. Principais indicadores da saúde da população 
brasileira. 39. Ética Profissional. 40. Legislação correlata. 

 

LINGUA PORTUGUESA – PARA TODAS AS FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR: 

 

LINGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas –
Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. 
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: 
Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos 
das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos. 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de 
formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 
CLASSIFICAÇÃO E FLEXÃO DAS PALAVRAS: Substantivo – Artigo – Adjetivo – Numeral – 
Pronome – Verbo - Adverbio – Preposição – Conjunção - Interjeição. SINTAXE: Termos 
Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – 
Período - Coordenação e Subordinação – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e 
análise de Textos. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
 
 
 
 
 
 
ATUALIDADES - PARA TODAS  AS FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR: 
 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, 
tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, segurança e ecologia, e suas 
vinculações históricas. Fonte – Jornais, Revistas, Noticias Televisivas, internet, etc. 
 
 

14 - DOS REQUISITOS ESPECIAIS E ATRIBUIÇÕES 

 
  
14.1 - São requisitos especiais e atribuições: 
 
 

FUNÇÃOS ATRIBUIÇÕES 

Dentista ESF 
Descrição sintética: executar e coordenar trabalhos relativos a 
diagnósticos e tratamento de afecções da boca, dentes e região 
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maxilofacial, utilizando processos clínicos e instrumentos adequados, 
para prevenir, manter ou recuperar a saúde oral, realizar visitas 
domiciliares e às escolas públicas, realizar consultas, atuar na 
orientação preventiva e profilática e outros serviços correlatos, bem 
como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 
Atribuições típicas: - realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 
perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde 
bucal; - realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em 
saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas 
cirurgias ambulatoriais; - realizar a atenção integral em saúde bucal 
(promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a 
todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com 
planejamento local, com resolubilidade; - encaminhar e orientar 
usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo 
sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento 
do tratamento; - coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; - acompanhar, 
apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 
demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar 
e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. - contribuir e 
participar das atividades de Educação Permanente da ESF; - realizar 
supervisão técnica do ASB; e - participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; - 
examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via 
direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções; - 
identificar as afecções quanto à profundidade, utilizando instrumentos 
especiais e radiológicos, para estabelecer diagnósticos e plano de 
tratamento; - aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando 
medicamentos anestésicos, para promover conforto e facilitar a 
execução do tratamento; - extrair raízes e dentes, utilizando fórceps, 
alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções; - restaurar 
cáries, utilizando instrumentos, aparelhos e substâncias específicas, 
para restabelecer a forma e a função do dente; - executar a limpeza 
profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para evitar a 
instalação de focos de infecção; - realizar consultas; - prescrever ou 
administrar medicamentos, determinando a via de aplicação, para 
prevenir hemorragias ou tratar infecções da boca e dentes; - proceder 
a perícias odontoadministrativas, examinando a cavidade bucal e os 
dentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e 
regulamentos; - coordenar, supervisionar ou executar a coleta de 
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dados sobre o estado clínico dos pacientes, lançando-os em fichas 
individuais, para acompanhar a evolução d tratamento; - realizar visitas 
domiciliares e às escolas públicas; - orientar e zelar pela preservação 
e guarda de aparelhos, instrumental ou equipamento utilizando em sua 
especialidade, observando sua correta utilização; - elaborar, coordenar 
e executar programas educativos e de atendimento odontológico 
preventivo voltados para a comunidade e para os estudantes da rede 
municipal de ensino; - elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; - participar de 
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua 
área de atuação; - participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em 
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação; - participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos 
ao Município; - adotar medidas de aplicação universal de 
biossegurança; - realizar outra atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 

Farmacêutico 

Descrição sintética: realizar tarefas específicas de desenvolvimento, 
produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e 
transporte de produtos da área farmacêutica, participar da elaboração, 
coordenação e implementação de políticas de medicamentos, orientar 
sobre o uso de produtos e assumir a responsabilidade técnica pela 
farmácia municipal, bem como executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da 
área de atuação. Atribuições típicas: - selecionar produtos 
farmacêuticos; - criar critérios e sistemas de dispensação; - dialogar 
com prescritos e paciente; - indicar medicamento conforme diagnóstico 
profissional; - proceder à dispensação; - instruir sobre medicamentos e 
correlatos; - avaliar eficácia de tratamento; - notificar fármaco-
vigilância; - manipular rádio-isótopos, imunobiológicos e 
medicamentos; - acompanhar envase, embalagem e 
acondicionamento de medicamentos; - determinar recolhimento de 
produtos com desvio; - analisar indicadores de qualidade; - emitir 
laudos, pareceres e relatórios; - controlar descarte de produtos e 
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materiais; - participar em ações de proteção ao meio ambiente e à 
pessoa; - gerar fórmula padrão de produto e embalagem; - gerar 
métodos de análise; - especificar condições de armazenamento; - 
acompanhar pesquisa clínica;- participar na discussão de políticas 
públicas de saúde; - participar na elaboração de políticas de 
medicamento; 
- propor protocolos de tratamento; - normatizar uso de medicamentos; 
- planejar ações de assistência farmacêutica; - coordenar programas e 
implementar ações de assistência farmacêutica; - implementar ações 
de fármaco-vigilância; - participar de ações de vigilância 
epidemiológica; - orientar no cumprimento de normas; - inspecionar 
estabelecimentos, produtos e serviços; - inspecionar produção, 
comércio e uso de produtos e serviços; - orientar usuário no uso de 
produtos; - aplicar injetáveis; - medir pressão arterial; - administrar 
estoques; - participar de comissões técnicas; - elaborar formulários e 
normas técnicas; - participar de campanhas e educação em saúde 
pública; - zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela 
guarda dos bens que lhe forem confiados; - utilizar equipamento de 
proteção individual e coletiva; - realizar atendimento individual e/ou 
coletivo; - realizar e participar de grupos/palestra/orientação; - realizar 
outras atribuições compatíveis com sua área profissional. 

Nutricionista 

Descrição sintética: realizar atividades de supervisão, coordenação, 
programação e execução especializada em trabalhos relativos á 
educação alimentar, nutrição e dietética para indivíduos ou 
coletividades, realizar atividades de pesquisa e educação em saúde, 
orientar atividades de vigilância sanitária na área de alimentos, bem 
como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 
Atribuições típicas: - identificar e analisar hábitos alimentares e 
deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor cardápios 
especiais visando suprir as deficiências diagnosticadas; - elaborar 
programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar 
municipal, para as crianças das creches, para as pessoas atendidas, 
nas unidades básicas de saúde e assistência social da Prefeitura e nas 
demais unidades de assistência médica e social da Prefeitura; - 
acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, para 
analisar sua eficiência; - supervisionar os serviços de alimentação 
promovidos pela Prefeitura, visando sistematicamente as unidades, 
para o acompanhamento dos programas e averiguação do 
cumprimento de normas estabelecidas; - acompanhar e orientar o 
trabalho de educação alimentar realizado na rede municipal de ensino 
e das creches; - elaborar cardápios balanceados e adaptados aos 
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recursos disponíveis para os programas assistenciais desenvolvidos 
pela Prefeitura; - planejar e executar programas que visem a melhoria 
das condições de vida das comunidades de baixa renda no que se 
refere a difundir hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de 
educação do consumidor; - participar do planejamento da área física 
de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas, aplicando princípios 
concernentes a aspectos funcionais e estéticos, visando racionalizar a 
utilização dessas dependências; - emitir parecer nas licitações para 
aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos 
necessários para a realização dos programas; - levantar os problemas 
concernentes à manutenção de equipamentos, à aceitabilidade dos 
produtos e outros, a fim de estudar e propor soluções para resolvê-los; 
- participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; - participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviços ou ministrando aulas e palestras, afim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 
em sua área de atuação; - participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões da secretaria de saúde e outras unidades da Prefeitura, 
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico- científicos, para 
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos 
ao Município; - utilizar equipamento de proteção individual e coletiva; - 
zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda 
dos bens que lhe forem confiados; - realizar atendimento individual 
e/ou coletivo nas creches, escolas e nos demais locais que forem 
necessário; - realizar avaliação e monitoramento dos sistemas de 
informação em nutrição; - realizar outras atribuições compatíveis com 
sua especialização profissional. 

Psicólogo 

Descrição sintética: Prestar assistência à saúde mental, bem como 
atender e orientar a área educacional e organizacional de recursos 
humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para 
possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico. Atribuições típicas: - 
Estudar e avaliar indivíduos que apresentem distúrbios psíquicos ou 
problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas 
psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento; 
- Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de contribuir para o 
ajustamento do indivíduo à vida comunitária; - 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-se, 
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empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no 
processo de tratamento médico; - Reunir informações a respeito de 
paciente, levando dados psicopatológicos, para fornecer subsídios 
para diagnóstico e tratamento de enfermidades; - Aplicar testes 
psicológicos e realizar entrevistas; - Realizar trabalho de orientação de 
adolescentes, individualmente, ou em grupos, sobre aspectos 
relacionados à fase da vida em que se encontram; - Realizar trabalhos 
de orientação aos pais através de dinâmicas de grupo; - Realizar 
anamnese com os pais responsáveis. - Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

Médico ESF 

Descrição sintética: realizar exames médicos, realizar diagnósticos, 
prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças, 
perturbações lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina 
aceitos e reconhecidos cientificamente; praticar atos cirúrgicos e 
correlatos; emitir laudos e pareceres; cumprir e aplicar as leis e 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde e do SUS; 
desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos 
educativos e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, 
analisar e executar atividades de Atenção à Saúde individual e 
coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde; 
regular os processos assistenciais no âmbito do SUS do Município, 
integrando-o com outros níveis do Sistema; participar de todos os atos 
pertinentes à medicina e prescrever e aplicar especialidades 
farmacêuticas de uso interno e externo indicados em Medicina. 
Atribuições típicas: - realizar consultas clinica 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 PSF e, quando necessário, no domicílio; 
- realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias 
na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS 2001; - aliar a atuação clínica à prática da 
saúde coletiva; - fomentar a criação de grupos de patologias 
especificas, 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 na PSF, por meio de um 
sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; - 
realizar pequenas cirurgias ambulatórias; - solicitar exames 
complementares; - verificar e atestar óbito. - realizar o preenchimento 
de fichas de doença de notificação compulsória; - realizar 
procedimentos médicos na sua área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
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fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de 
atuação; - participar das atividades administrativas, de controle e de 
apoio referentes a sua área de atuação; - participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 
em sua área de atuação; - participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-
científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas 
de trabalho afetos ao Município; - utilizar equipamento de proteção 
individual e coletiva; - zelar pela conservação e limpeza do local de 
trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem confiados; - 
acompanhar paciente em ambulância em caso de necessidade. - 
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional. - assessorar a elaboração de campanhas educativas no 
campo de saúde pública e medicina preventiva; - participar do 
desenvolvimento e execução de planos de vigilância epidemiológica e 
sanitária; - participar de programas de saúde, visando o controle, 
prevenção e recuperação de doenças e a promoção de saúde; - 
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional. 

Médico Pediatra 

Descrição sintética: realizar exames médicos, realizar diagnósticos, 
prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças, 
perturbações lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina 
aceitos e reconhecidos cientificamente; praticar atos cirúrgicos e 
correlatos; emitir laudos e pareceres; cumprir e aplicar as leis e 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde e do SUS; 
desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos 
educativos e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, 
analisar e executar atividades de Atenção à Saúde individual e 
coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde; 
regular os processos assistenciais no âmbito do SUS do Município, 
integrando-o com outros níveis do Sistema; participar de todos os atos 
pertinentes à medicina e prescrever e aplicar especialidades 
farmacêuticas de uso interno e externo indicados em Medicina. 
Atribuições típicas: - realizar o preenchimento de fichas de doença de 
notificação compulsória; - atender urgências e emergência pediátricas, 
incluindo a realização de consultas de ambulatório; - analisar e 



 

 

Paço Municipal “Prefeito João Osório Zorzetti” 

                              
interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os 
padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; - manter 
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, 
o tratamento prescrito e a evolução da doença; - encaminhar pacientes 
para atendimento especializado, quando for o caso; - assessorar a 
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e 
medicina preventiva; - participar de programas de saúde, visando o 
controle, prevenção e recuperação de doenças e a promoção de 
saúde; - acompanhar paciente em ambulância em caso de 
necessidade. 

Médico  

Descrição sintética: realizar exames médicos, realizar diagnósticos, 
prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças, 
perturbações lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina 
aceitos e reconhecidos cientificamente; praticar atos cirúrgicos e 
correlatos; emitir laudos e pareceres; cumprir e aplicar as leis e 
regulamentos da Secretaria Municipal de Saúde e do SUS; 
desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos 
educativos e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, 
analisar e executar atividades de Atenção à Saúde individual e 
coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde; 
regular os processos assistenciais no âmbito do SUS do Município, 
integrando-o com outros níveis do Sistema; participar de todos os atos 
pertinentes à medicina e prescrever e aplicar especialidades 
farmacêuticas de uso interno e externo indicados em Medicina. 
Atribuições típicas: - realizar consultas clinicas; - 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 e, quando necessário, no 
domicílio; - realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas 
prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma 
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; - aliar a atuação 
clínica à prática da saúde coletiva; - realizar o pronto atendimento 
médico nas urgências e emergências; - encaminhar aos serviços de 
maior complexidade, quando necessário; - realizar pequenas cirurgias 
ambulatórias; - solicitar exames complementares; - verificar e atestar 
óbito; - realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação 
compulsória; - realizar procedimentos médicos na sua área de 
atuação; - elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo 
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de 
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atuação; - participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando 
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; - participar 
de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e 
outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico- científicos, para fins de formulação de diretrizes, 
planos e programas de trabalho afetos ao Município; - utilizar 
equipamento de proteção individual e coletiva; - zelar pela 
conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens 
que lhe forem confiados; - acompanhar paciente em ambulância em 
caso de necessidade. - assessorar a elaboração de campanhas 
educativas no campo de saúde pública e medicina preventiva; - 
participar do desenvolvimento e execução de planos de vigilância 
epidemiológica e sanitária; - participar de programas de saúde, 
visando o controle, prevenção e recuperação de doenças e a 
promoção de saúde; - realizar outras atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 

 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1 - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e 
condições do Processo Seletivo, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e 
federal pertinente. 
14.2 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda 
que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos 
os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da 
declaração. 
14.3 - A empresa TAVARES E SILVA CONCURSOS PUBLICOS LTDA ME (PRIME 
CONCURSOS), bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
14.4 - Serão consideradas as regras do novo acordo ortográfico. 
14.5 - Caberá recurso à TAVARES E SILVA CONCURSOS PUBLICOS LTDA ME (PRIME 
CONCURSOS), no prazo de 2 (Dois) dias úteis, contados da data da divulgação oficial do 
resultado de classificação conforme descrito acima para efeito de contagem do prazo, mediante 
requerimento a ser protocolado no setor competente da Prefeitura, que deverá conter o nome do 
candidato, RG, número de inscrição, função para o qual se inscreveu e as razões recursais. 
14.6 - Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por via eletrônica, 
devendo ser digitado ou datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. 
Em caso de constatação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura 
conceituada e argumentação plausível. 
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14.7 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem 
julgamento de mérito. A Comissão examinadora constitui última instância na esfera administrativa 
para conhecer de recursos, não cabendo recurso adicional pelo mesmo motivo. 
14.8 - Após o ato de Homologação do Processo Seletivo, as Folhas de Respostas serão 
digitalizadas, podendo, após serem incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de 
segurança, pelo prazo de cinco anos. 
14.9 - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao 
órgão realizador, após o resultado final. 
14.10 - A validade do presente Processo Seletivo será de “1” (um) ano, contado da homologação 
final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura 
Municipal de Taciba/SP. 
14.11 - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a 
ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das 
vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da 
Prefeitura Municipal de Taciba/SP. 
14.12- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exame de 
saúde, elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal e 
apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 
14.13- Não obstante as penalidades cabíveis, a Comissão Organizadora do certame, poderá, a 
qualquer tempo, anular a inscrição, a prova ou a admissão do candidato, desde que verificadas 
falsidades de declaração ou irregularidades na prova. 
14.14 - A Homologação do Processo seletivo poderá ser efetuada por função, individualmente, ou 
pelo conjunto de funçãos constantes do presente Edital, a critério da Prefeitura Municipal de 
Taciba/SP. 
14.15 - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Processo Seletivo. 
14.16 - O vencimento das respectiva funções  deste Edital são os praticados até a presente 
data. 

14.17 - Os portões serão fechados às 9hs00min para as provas objetivas para as funções 
de Professores.  
14.18 - Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo da Prefeitura Municipal de TACIBA-SP, em conjunto com a empresa TAVARES 
E SILVA CONCURSOS PUBLICOS LTDA ME (PRIME CONCURSOS). 
14.19 - 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 publi-
cado no endereço eletrônico www.taciba.sp.gov.br, www.primeconcursospublicos.com.br 
e em jornal de circulação no Município.  
 

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

 
Taciba - SP, 24 de outubro de 2016. 

 
 

HELY VALDO BATISTELA 

http://www.taciba.sp.gov.br/
http://www.primeconcursospublicos.com.br/
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