
 
 

 

 
 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2016 

 
 

 

EDITAL DE ABERTURA 
 

 
 
 
 

O Prefeito Municipal de Mira Estrela, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em 

consonância com o Artigo 37, inciso II, da Consituição Federal e demais Legislações pertinentes, torna 

público aos interessados que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público nº 01/2016, destinado 

ao provimento de 38 (trinta e oito) vagas para cargos efetivos. 

O presente concurso reger-se-à pelas normas estabelecidas neste edital. 
 

Estabelece ainda as instruções especiais que regularão todo o concurso ora instauradas, a saber: 
 
 
 
 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

 
1.1       A organização e realização do Concurso estão sob a responsabilidade do Município de Mira Estrela 

e da Empresa PROAM – Assessoria e Consultoria LTDA ME. 

1.2       O acompanhamento do concurso público está sob a responsabilidade da Comissão, designada 

através da Portaria nº 5.052, de 16 de junho de 2016. 

1.3       Os candidatos aprovados, dentro do número de vagas estabelecidas neste Edital, serão investidos 

sob o Regime Estatutário. 

1.4       O concurso terá prazo de validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por até igual período, 

uma única vez, a critério da Administração Municipal, a contar da data da publicação de sua 

homologação. 

1.5       O presente concurso tem a finalidade de prover cargos vagos e os que vagarem ou forem criados 

no período de validade do concurso e eventual prorrogação e, também, à formação de cadastro de 

reserva. 
 
 
 
 

2 DOS CARGOS 
 

 
2.1 Os cargos, vagas, vencimentos iniciais, jornada semanal de trabalho e os respectivos requisitos, 

são os especificados abaixo: 
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Quadro Demonstrativo 
 

 
 

 
Cargo 

Valor da 

Inscrição

 

 
Requisitos 

001 Agente Administrativo 01 2.084,27 40 30-A 100,00 Curso Superior. 
 

002 Assistente Administrativo 01 1.489,48 40 20-A 80,00 Curso Superior 
 

003 Assistente Social NASF 01 1.440,00 20 ----- 80,00 Curso Superior Registro no CRAS 
 

004 Auxiliar de Secretaria 01 2.412,96 40 31-A 100,00 Curso Superior Completo 
 

005 Braçal Geral 04 880,00 40 02-A 30,00 Ensino Fundamental Incompleto 
 

006 Cirurgião Dentista PSF 01 2.200,00 40 --- 100,00 Curso Superior Registro CRO 
 

007 Controle Interno 01 3.574,75 40 35-A 100,00 Curso Superior 
 

008 Coord. Setor Social 
 

01 2.085,27 40 30-A 100,00 Assist. Social com Registro CRESS 
 

009 Engenheiro Ambiental 01 2.412,96 40 31-A 100,00 Curso Superior 
 

010 Enfermeira NASF 01 1.440,00 20 --- 80,00 Curso Superior Registro COREN 
 

011 Escriturário 01 953,27 40 12-A 40,00 Ensino Médio Completo 
 

012 Médico Ginecologista 01 2.681,06 20 34-A 100,00 Curso Superior CRM 
 

013 Médico Pediatra 01 2.681,06 20 34-A 100,00 Curso Superior CRM 
 

014 Merendeira 02 880,00 40 02-A 30,00 Ensino Fundamental Incompleto 
 

015 Motorista 03 893,69 40 10-A 40,00 Ensino   Fundamental   Incompleto   – 

CNH CAT. D (na posse) 
 

016 Nutricionista NASF 01 1.440,00 20 ---- 80,00 Curso Superior 
 

017 Págem Babá 01 880,00 40 02-A 30,00 Ensino Fundamental Incompleto 
 

018 Psicologia NASF 01 1.440,00 20 --- 80,00 Curso Superior Reg. CRP 
 

019 Professor I – Educação 

Básica 

 

10        1.601,73      37         ----             80,00          Curso Superior, Licenciatura graduada 
plena, normal superior com habilitação 
em educação infantil. 

020 Servente 02 880,00 40 02-A 30,00 Ensino Fundamental Incompleto 
 

021 Técnico em Projetos e 

Convênios 

01 2.412,96 40 31-A 100,00 Curso    Superior    –    02    anos    de 

experiência. 
 

022 Técnico em Enfermagem 01 953,27 40 12-A 40,00 Curso Superior Reg. COREN 

 
 

2.2 As atribuições dos cargos estão descritas no Anexo I do presente edital. 
 
 

3 DAS INSCRIÇÕES 
 

 
3.1 As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital. 

 

3.1.1 Antes de efetuar a inscrição e o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar 

conhecimento do disposto neste Edital e certificar-se que preenche todos os requisitos exigidos 

 

 

  ser brasileiro nato e, se estrangeiro, atender aos requisitos legais em vigor; 
 

  ter 18 (dezoito) anos completos até a data da posse; 
 

  estar quite com as obrigações militares até a data da posse, quando for o caso; 



 
 

 

 

 
 

  estar em gozo de seus direitos civis, políticos e eleitorais; 
 

  possuir aptidão física e mental; 
 

  possuir o nível de escolaridade, especialização e capacitação exigidos para o exercício do cargo; 
 

     não haver sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o 

serviço público; 

  não ter antecedentes criminais; 
 

  não estar com idade de aposentadoria compulsória, ou seja, 70 anos; 
 

     não receber, no ato da posse, proventos de aposentadoria oriundos de Cargo, Emprego ou Função 

exercidos perante a União, Território, Estado, Distrito Federal, Município e suas Autarquias, 

Empresas ou Fundações, conforme preceitua o artigo 37, §10 da Constituição Federal, com a 

redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98, ressalvadas as acumulações permitidas pelo 

inciso XVI do citado dispositivo constitucional, os empregos eletivos e os cargos ou empregos em 

comissão; 

     não ter, anteriormente, contrato de trabalho com o Poder Público rescindido por justa causa ou ter 

sido demitido a bem do serviço público; 

  não registrar crime contra a Administração Pública. 
 

 
3.1.2    A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

3.1.3   Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição para mais de uma função, inscrição provisória, 

condicional ou extemporânea. 

3.1.4 A inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis. 
 

3.1.5    Em nenhuma hipótese será aceita transferência de inscrições entre pessoas e alteração de locais 

de realização das provas. 

3.1.6    A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Formulário de Inscrição determinará o 

cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

3.2 Procedimento para inscrição, taxas e formas de pagamento: 
 

3.3.1    As inscrições estarão abertas no período de 20  á 30 de junho  de 2016 das 09:00 ás 11:00 horas e 

das 13:00 ás 16:00 horas de segunda a sextas – feiras exceto feriados, no Paço Municipal de Mira 

Estrela, sito á Rua Manoel Estrela Matiel, 685 – Mira Estrela – SP. 

3.3.2    Para formalizar a inscrição o candidato deverá comparecer no local indicado acima (item 3.3.1) e 

preencher o formulário de inscrição. 

3.3.3    O candidato deverá efetuar o pagamento da importância no valor constante do quadro citado acima, 

refente a taxa de inscrição, junto à tesouraria municipal, no ato da inscrição, em guia própria. 

3.3.4    O valor da taxa de inscrição não será devolvido ao candidato, salvo nas hipóteses de cancelamento 

ou não realização do CONCURSO PÚBLICO. 

3.3.5    Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em discordância com as condições 

previstas neste Edital. 



 
 

 

 

 
3.3.6    Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo houver inconsistência do pagamento da taxa 

de inscrição. 

3.3.7    A      relação      completa      de      candidatos     inscritos      será      divulgada     no      site      do 

Município de Mira Estrela (www.miraestrela.sp.gov.br), bem como nos quadros de avisos do Paço e 

Câmara Municipal de Mira Estrela e Jornal o Extra de Fernandópolis – SP e no site da empresa 

(www.proamac.com) 

3.3.8    Caberá recurso contra o indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento da 

taxa de inscrição. 

3.3.9 O modelo de formulário para recurso estará disponível no endereço eletrônico 
 

www.proamac.com.br, por meio do link específico. 
 

3.3.10  O candidato deverá encaminhar o recurso com o comprovante de pagamento da taxa de inscrição 

digitalizado, bem como toda documentação que o candidato julgar necessária à comprovação da 

regularização da inscrição no e-mail: proamassessoriaeconsultoria@yahoo.com.br, para análise e 

resposta, tendo como título do e-mail “RECURSO”. 

3.3.11  A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será disponibilizada dentro do prazo 

constante no Anexo III deste Edital. 

3.3.12  O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como por todas as informações 

prestadas no ato da inscrição. 

3.3.13  A Comissão Coordenadora do Concurso Público e a Empresa PROAM – Assessoria e Consultoria 

LTDA ME, não se responsabilizarão por eventuais coincidências de locais, datas e horários de 

provas e quaisquer outras atividades ou eventos. 
 
 

4 DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

 
4.3 Solicitação de Condições Especiais para Realização das Provas: 

 

4.3.1    O candidato portador de deficiência poderá requerer a condição especial para a realização das 

provas, indicando a condição de que necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo 

40, parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações. 
 

4.3.2    A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato portador de deficiência, 

assim considerada aquela que possibilita a prestação do exame respectivo, será condicionada à 

solicitação do candidato e à legislação específica, devendo ser observada a possibilidade técnica 

examinada pela Comissão do Concurso. 

4.3.3    O modelo do formulário de solicitação de condições especiais para realização das provas estará 

disponível no  endereço eletrônico  www.proamac.com.br por  meio do  link  específico, onde  o 

candidato deverá encaminhar tal solicitação acompanhado de laudo médico digitalizado para o e- 

mail:  proamassessoriaeconsultoria@yahoo.com.br, para análise e resposta, tendo como título do e- 

mail “SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS”. 

http://www.miraestrela.sp.gov.br/
http://www.proamac.com/
http://www.proamac.com/
http://www.proamac.com.br/
mailto:proamassessoriaeconsultoria@yahoo.com.br
http://www.proamac.com.br/
mailto:proamassessoriaeconsultoria@yahoo.com.br


 
 

 

 

 
4.3.4    Os candidatos deverão observar o período para solicitação das condições especiais para realização 

das provas, constante no Anexo III, sob pena de não terem concedidas as condições solicitadas, 

seja qual for o motivo alegado. 

4.3.5     O MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA/SP e a Empresa publicarão a relação dos candidatos que 

tiveram suas inscrições como portador de deficiência e/ou pedido de condições especiais 

deferidos/indeferidos, de acordo com o laudo médico e parecer da equipe de profissionais 

responsável quando for o caso. 

4.3.6    Em virtude do número de vagas oferecidas para cada cargo não haverá reserva de vagas para 

candidatos com deficiência, nos termos da Lei Estadual n.º 683, de 18 de setembro de 1992, 

alterada pela Lei Complementar n.º 932, de 08 de novembro de 2002. 
 
 

5 DAS PROVAS 
 

 
5.3 O Concurso Público constará de Prova Objetiva. 

 

5.4       A prova objetiva será realizada no dia 10 de Julho de 2016, das 9:30 has 12:30 h, em local a ser 

definido e divulgado pelo site da Prefeitura Municipal de Mira Estrela/SP, nos quadros de Avisos e 

no Jornal O Extra de Fernandópolis e site da empresa (www.proamac.com). 

5.5       O ingresso no local da prova será permitido apenas aos candidatos que apresentarem a ficha de 

inscrição, pagamento da taxa, acompanhado do documento hábil de identificação que contenha 

foto. 

5.5.1    São considerados documentos de identidade os originais de: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade 

expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, pelo Ministério das Relações 

Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para estrangeiros; Cédulas de Identidade 

fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classes que por Lei Federal valem como documento de 

identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia nos termos da Lei nº 9.503/97). 

5.5.2    Não será admitido no local das provas o candidato que não estiver de posse dos documentos 

hábeis previstos no item anterior. 

5.6       Durante a execução das provas, não será permitida consulta de nenhuma espécie, nem a utilização 

de máquinas calculadoras, bem como, não será admitida comunicação entre os candidatos. 

5.7       Não será permitida a permanência de pessoas estranhas no local determinado para a realização 

das provas. 

5.8       O candidato deverá comparecer ao local da realização das provas, no dia e horário designado, com 

antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de seus documentos, além de caneta esferográfica azul 

ou preta para execução da Prova Objetiva. O não comparecimento no horário e local indicado, será 

considerado como desistência. 

5.9 A duração da prova objetiva será de 3 (três) horas, e será controlado pela Comissão de Concurso 
 

Público durante a aplicação da prova. 

http://www.proamac.com/


 
 

 

 

 
5.10     Não  haverá  em  hipótese  alguma, segunda chamada, vista  ou  revisão de  provas, podendo o 

candidato requisitar junto à Comissão do Concurso Público, revisão de notas no prazo de 2 (dois) 

dias corridos a contar da data da publicação do resultado final. 

5.11     É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o 

comparecimento no horário determinado. 

5.12     Por justo motivo, a critério da Comissão Coordenadora a realização de 1 (uma) ou mais provas do 

presente Concurso Público poderá ser adiada ou anulada, sem a necessidade de prévio aviso, 

devendo, no entanto, ser comunicado aos candidatos por novo Edital ou por comunicação direta as 

novas datas em que realizar-se-ão as provas. 

5.13     Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar das Listas de Presença, 

mas que tenha em seu poder o respectivo comprovante de inscrição efetuado nos moldes previstos 

neste Edital, o mesmo poderá participar deste Concurso Público devendo apresentá-lo à Comissão. 

5.14     Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento 

de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste 

o registro da ocorrência com data de validade atualizada, bem como um outro documento oficial que 

o identifique. 

5.15     Na  prova  objetiva  o  candidato  deverá  assinalar  suas  respostas  no  caderno  de  questões  e 

transcrevê-las no Gabarito de Respostas, que é o único documento válido para a correção 

eletrônica, que lhe será entregue no início da prova. 

5.15.1  Somente serão permitidos assinalamentos no Gabarito de Respostas feitos pelo próprio candidato, 

vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros, salvo em caso de candidato que tenha 

solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será 

acompanhado por um fiscal. 

5.15.2  Na correção do Gabarito de Respostas, será atribuída nota zero às questões rasuradas e ou com 

mais de uma opção assinalada ou que estejam em branco. 

5.15.3  Sob nenhuma hipótese haverá a substituição do Gabarito de Respostas, sendo da responsabilidade 

exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas ou 

rasura, ainda que legível. 

5.15.4  A Comissão Coordenadora do Concurso Público, a Empresa PROAM – Assessoria e Consultoria 

LTDA ME e os fiscais aplicadores não fornecerão qualquer material para os candidatos no dia da 

prova. 

5.16     No  decorrer  da  prova  objetiva  se  o  candidato  observar  qualquer  anormalidade  gráfica  ou 

irregularidade na  formulação  de  alguma  questão,  ou  mesmo  que  não  esteja  ela  prevista  no 

programa, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que, consultada a Comissão, encaminhará 

solução imediata ou anotará na folha de ocorrências para posterior análise da banca examinadora. 

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

candidatos, independentemente da formulação dos recursos. 

5.16.2  Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade deverá manifestar-se, sob pena de não 

poder apresentar, posteriormente, eventual recurso. 



 
 

 

 

 
5.17 Ao terminar a prova objetiva, o candidato deverá entregar ao Fiscal o Gabarito de Respostas 

preenchido e assinado. 

5.18 Não  haverá  segunda  chamada  ou  repetição  de  prova,  importando  a  ausência  ou  atraso  do 

candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado. 

5.19 O não comparecimento para a prestação de qualquer prova excluirá automaticamente o candidato 
 

do Concurso Público. 
 
 

6 DO PROGRAMA DE PROVA 
 

 

6.3 O programa de prova a ser aplicado no presente Concurso Público é o constante do Anexo II- 

Conteúdo Programático deste Edital. 
 
 

7 DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

 
7.3 As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

 

7.3.1 As provas objetivas constarão de 40 (quarenta) questões com 4 (quatro) alternativas, sendo que 

cada questão correta valerá 2,50 (Dois inteiros, cinco) pontos. 

7.3.2 O presente Concurso Público terá caráter eliminatório e classificatório, sendo excluídos da listagem 

de classificação final Pos candidatos que obtiverem menos que 50% (cinquenta por cento) de 

acertos na prova objetiva. 
 
 

8 DOS RECURSOS 
 

 
8.3 O  gabarito oficial da  prova objetiva será divulgado oficialmente no  site  do  Município de  Mira 

 

Estrela/SP, conforme o Anexo III - Cronograma de Execução deste Edital. 
 

8.4       Caberá recurso referente à relação de candidatos, formulação das questões das provas objetivas e 

contra erros ou omissões no gabarito oficial, conforme Anexo III - Cronograma de Execução. 

8.4.1 O modelo de formulário para recurso estará disponível no endereço eletrônico 
 

www.proamac.com.br por meio do link específico. 
 

8.4.2    O candidato deverá encaminhar o recurso com toda a documentação que julgar necessária ao 

recurso no e-mail: proamassessoriaeconsultoria@yahoo.com.br, para análise e resposta, tendo 

como título do e-mail “RECURSO”. 

8.4.3    Será admitido ao candidato apresentar recurso apenas uma vez, o qual poderá abranger uma ou 

mais  questões  relativamente  ao  seu  conteúdo,  sendo  automaticamente  desconsiderados  os 

recursos de igual teor interpostos pelo mesmo candidato. 

8.4.4    As provas objetivas de todos os candidatos, para o mesmo cargo, serão corrigidas novamente, se o 

recurso for considerado procedente e houver alteração no gabarito oficial. 

http://www.proamac.com.br/
mailto:proamassessoriaeconsultoria@yahoo.com.br


 
 

 

 

 
9 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

 
9.3 Para  efeito  de  classificação  final,  na  hipótese  de  igualdade  de  pontuação,  terá  preferência, 

sucessivamente, na ordem de classificação, o candidato que: 

 

 
- tiver maior idade; 

 

- tiver maior número de filhos menores. 
 
 

10 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 

 
10.3 Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota obtida na respectiva 

prova objetiva, acrescida de pontos obtidos em provas práticas quando for o caso. 

10.4 A lista de classificação final será publicada no site do Município de Mira Estrela/SP, nos quadros de 

avisos e no Jornal O Extra de Fernandópolis e site da empresa (www.proamac.com), para o 

conhecimento dos candidatos. 
 
 

11 DA NOMEAÇÃO E POSSE 
 

 
11.3     A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando 

a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, a 

disponibilidade orçamentária, a disponibilidade de vagas e do exclusivo interesse e conveniência do 

Município de Mira Estrela/SP e da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do 

Concurso Público. 

11.4     A contratação dos candidatos, observada a ordem de classificação final por cargo, far-se-á, pelo 

Município de Mira Estrela/SP, obedecido ao limite de vagas existentes, as que vierem a ocorrer e as 

que forem criadas posteriormente, durante o prazo de validade deste Concurso Público. 

11.5     A  convocação  será  feita  por  meio  do  setor  competente  do  Município  de  Mira  Estrela/SP, 

determinando o horário, dia e local para a apresentação do candidato. 

11.5.1  Perderão os direitos decorrentes do Concurso Público o candidato que não comparecer na data, 

horário e local estabelecido pelo Município de Mira Estrela/SP. 

11.6     Por ocasião da contratação serão exigidos dos candidatos classificados os documentos relativos à 

confirmação das condições estabelecidas no item 3.1.1, e as comprovações de que atende aos 

requisitos estabelecidos no item 2.1, sendo que a não apresentação de quaisquer deles importará 

na exclusão do candidato da lista de classificados. 

11.6.1  Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias não autenticadas. 
 

11.6.2 É facultado ao Município de Mira Estrela/SP, exigir dos candidatos, na admissão, além da 

documentação prevista neste Edital, outros documentos comprobatórios de bons antecedentes que 

julgar necessário. 

http://www.proamac.com/


 
 

 

 

 
11.7     Por ocasião da convocação que antecede a contratação, os candidatos classificados deverão 

apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para 

provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidos no presente Edital. 

11.8     Os candidatos após o comparecimento e ciência da convocação, terão o prazo estipulado para 

apresentação dos documentos discriminados a seguir: Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor, Comprovantes de votação nas 2 (duas) 

últimas eleições, Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, Cédula de Identidade – 

RG ou RNE, 2 (duas) fotos 3x4 recente, Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, 

informando não haver feito o cadastro, Cadastro de Pessoa Física  –  CPF, Comprovantes de 

escolaridade, Certidão de Nascimento dos filhos, Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 14 

anos (se houver), Atestados de Antecedentes Criminais e demais documentos que comprovem o 

cumprimento dos requisitos e exigências estabelecidos neste edital. 

11.9     Na contratação o candidato será submetido à inspeção de saúde, de caráter eliminatório, para 

avaliação de suas condições físicas e mentais. 

11.10  Os candidatos portadores de deficiência serão submetidos à avaliação, perante uma junta 

multidisciplinar que fornecerá o  laudo comprobatório de sua capacidade para o exercício das 

funções inerentes ao Emprego no qual venha a ser investido. 

11.11   O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos contado da data da homologação de seus 

resultados, podendo o prazo ser prorrogado, a critério do Município de Mira Estrela/SP, por igual 

período. 
 
 

12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 
12.3     A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das 

condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste edital e nas normas legais 

pertinentes. 

12.4     Cabe  exclusivamente ao  Município  de  Mira  Estrela/SP,  o  direito  de  aproveitar  os  candidatos 

habilitados em número que julgar conveniente e de acordo com o interesse público e disponibilidade 

financeira, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, não estando obrigada ao provimento de 

todas as vagas existentes no quadro de pessoal. 

12.5     Será excluído do Concurso Público, por ato da Comissão Coordenadora, sem prejuízo das medidas 

de ordem administrativa, civil e criminal, o candidato que: 

12.5.1  Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata. 
 

12.5.2  Agir com incorreção, violência, descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 

aplicação das provas e demais atividades, ou mesmo, por qualquer razão tentar tumultuá-la. 

12.5.3  For surpreendido utilizando-se de meios proibidos por este Edital. 
 

12.5.4  For responsável por falsa identificação pessoal. 
 

12.5.5  Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em 

qualquer etapa do Concurso Público. 



 
 

 

 

 
12.5.6  Não devolver a folha de resposta. 

 

12.5.7  Deixar de atender a convocação ou qualquer outra orientação da Comissão Coordenadora. 
 

12.6     A inexatidão das afirmativas e/ou a existência de irregularidades de documentos, mesmo que 

verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e a desqualificação do candidato, 

com todas as suas decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 

12.7     A aprovação no Concurso Público não gera direito a contratação, ficando a critério do Município a 

convocação dos  candidatos habilitados e  classificados, mas  esta,  quando se  fizer,  respeitará 

rigorosamente a ordem de classificação final. 

12.8     Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disse respeito, circunstância esta que será 

mencionada em  Edital,  comunicado ou  aviso  a  ser  publicado,  devidamente justificado e  com 

embasamento legal pertinente, sendo defeso a qualquer candidato alegar desconhecimento. 

12.9     O Município de Mira Estrela/SP, reserva-se o direito de anular o Concurso Público, bem como de 

adotar providências que se fizerem necessárias para garantir a correção dos procedimentos a ele 

relativos ou dele decorrentes. 

12.10   As convocações para as provas, publicações de resultados oficiais e comunicações relativas ao 

Concurso Público serão publicadas no site do Município de Mira Estrela/SP, no Jornal O Extra de 

Fernandópolis e site da empresa (www.proamac.com.br), sendo de inteira responsabilidade do 

candidato o seu acompanhamento. 

12.10.1 As comunicações realizadas via correio, possuem caráter meramente informativo, não eximindo o 

candidato de acompanhar os atos oficiais publicados pelo Município de Mira Estrela/SP. 

12.11   O candidato terá prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da publicação do ato, para a interposição de 

recursos ou pedidos de revisão, ressalvados os prazos específicos já estabelecidos neste Edital. 

12.12 Caberá ao Município de Mira Estrela/SP, a homologação dos resultados finais. 
 

12.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora. 
 

12.14   Não serão fornecidas informações relativas a resultado de prova e resultado final via telefone, fax ou 

e-mail. 

12.15   O Município de Mira Estrela e a Empresa PROAM – Assessoria e Consultoria LTDA ME, não 

autoriza a comercialização de apostilas em  seu nome e não se responsabiliza pelo teor das 

mesmas. 

12.16 Integram este edital os seguintes anexos: 
 

Anexo I – Descrição Sumária das Atribuições e Tarefas 
 

Anexo II – Programa de Provas 
 

Anexo III – Cronograma 
 
 

Mira Estrela/SP, aos 16 de junho de 2.016. 
 
 
 
 

Antonio Carlos Macarrão do Prado 
Prefeito do Município 

http://www.proamac.com.br/


 
 

 

 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2016 

 
ANEXO I 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES E TAREFAS DOS CARGOS 

 
Cargo Requisitos do 

Cargo 
Atribuição do Cargo 

Agente 
Administrativo 

Curso Superior 
Completo 

Atendimento ao público; receber e fazer comunicações telefônicas, anotar recados, 
agendar reuniões e compromissos, responder indagações rotineiras e prestar 
informações  básicas;  Digitar  despachos,  relatórios  e  outros  expedientes  que  lhe 
forem solicitados; elaborar, informar ou instruir expedientes relacionados ao 
departamento; receber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e 
documentos; conferir, organizar e controlar documentos e processos; realizar 
atividades auxiliares em audiência, incluída a de digitação; desempenhar atividades 
de apoio em reuniões, audiências, etc.; minutar e transcrever atas, elaborar e 
despachar ofícios, memorandos, protocolando-os quando necessários, entre outros; 
cadastrar solicitações/pedidos de verbas em geral em programas, projetos dos 
governos Estaduais, Federais e em seus órgãos; registrar, informatizar dados 
essenciais em arquivos digitais; atender o expediente normal da unidade, controlar 
arquivos informatizados, redigir ofícios, memorandos, cartas, relatórios; Exercer todas 
as atividades de nível de seu cargo de natureza repetitiva; realizar tarefas auxiliares, 
sob   supervisão   da   chefia   imediata,   classificando,   arquivando   e   registrando 
documentos e fichas, recebendo, estocando e fornecendo materiais, operando 
equipamentos para reprodução, digitação de documentos em geral; primar pela 
qualidade dos serviços executados; guardar sigilo das atividades inerentes as 
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações 
ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; -apresentação de relatórios semestrais das atividades 
para análise; executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, 
inerentes à sua função. 

 

Assistente 
Administrativo 

Curso Superior 
Completo 

Participar   da   programação   e   elaboração   das   atividades   ligadas   à   seleção, 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; executar tarefas administrativas 
envolvendo a interpretação e observância da lei, regulamentos, portarias e normas 
gerais; redigir ofícios, ordens de serviço e/ou outros; executar trabalhos de digitação 
e   datilografia;   preencher   fichas,   formulários,   talões,   mapas   e/ou   outros, 
encaminhando-os aos órgãos específicos; preparar documentação para admissão e 
rescisão de contrato de trabalho, procedendo às anotações na carteira profissional e 
distribuição de identidade funcional; elaborar folha de pagamento de pessoal, 
efetuando cálculos para preenchimento das guias relativas às obrigações sociais; 
controlar, sob supervisão, a frequência dos servidores municipais e fazer o 
acompanhamento da escala de férias; desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 

 

Assistente Social Curso Superior 
Completo de 

Assistente Social 
com 

Registro no CRESS 

Elaborar, executar e avaliar projetos de natureza social, envolvendo grupos, 
comunidades, associações e organizações populares; Desenvolver ações integradas 
quanto ao atendimento da realidade social, para subsidiar ações profissionais, 
comunitárias e governamentais.  Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e 
projetos sociais em diferentes áreas da administração Elaborar, programar, executar 
e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, 
grupos  de  interesse  e  organizações  populares;  Elaborar,  coordenar,  executar  e 
avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço 
Social com participação da sociedade civil; Encaminhar providências e prestar 
orientação social a indivíduos, grupos e à população; Orientar indivíduos e grupos de 
diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 
mesmos  no  atendimento  e  na  defesa  de  seus  direitos;  Planejar,  organizar  e 
administrar benefícios e Serviços Sociais; Planejar, executar e avaliar pesquisas que 
possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais; Assessorar e prestar consultoria a órgãos da administração pública 
direta e indireta; Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 
relacionada às políticas sociais mantidas pela administração pública no exercício e 
na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; Planejar, organizar e 
administrar o Serviço Social dos setores onde este se fizer necessário e também de 
Unidade de Serviço Social; Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para 
fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e 
indireta; Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise 
da realidade social e para subsidiar ações profissionais; Assessorar e prestar 
consultoria a órgãos da Administração Pública direta e indireta em matéria de Serviço 
Social; Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres 
sobre a matéria de Serviço Social; Desenvolver ações integradas com outros órgãos, 



 
 

 

 

 
possibilitando o recolhimento e distribuição de doações a entidades carentes; 
Desenvolver ações no sentido de alocar recursos financeiros  para  a  execução  de 
projetos sociais;   Levantar  dados  e  indicadores  de  apoio  aos  programas  sociais 
junto   à   comunidade,   para implantação e execução dos mesmos;     Elaborar, 
executar e avaliar planos, programas e projetos que objetivem a melhora das 
condições socioeconômicos dos servidores do Município;         Promover 
acompanhamento  individual  de  servidores, através  de  entrevistas  com  a  família, 
visando  diagnosticar  a  situação  socioeconômica  dos  mesmos;       Organizar    o 
cadastro  funcional  dos  servidores  atendidos,  registrando  dados  referentes  às 
doenças, afastamentos, problemas apresentados e outros;  Acompanhar famílias de 
servidores que necessitem de atendimento funerário, por ocasião do falecimento de 
ente,   na   tentativa   de   minimizar   angústias;      Participar   das   avaliações   da 
Coordenadoria de Recursos Humanos e Segurança do Trabalho, quando solicitado, 
através da complementação de dados, orientação e acompanhamento de casos; 
Realizar ações educativas junto a servidores e chefias;  Prestar atendimento direto 
aos servidores e chefias no ambiente de trabalho, em Unidades de Saúde ou no 
domicílio;   Realizar entrevistas com familiares de servidores; Avaliar e orientar os 
servidores, encaminhando-os ou acompanhando-os ao setor competente, quando 
necessário; Realizar pesquisas na área de saúde ocupacional;   Assessorar os 
superiores em assuntos de sua competência;   Prestar  assistência  às  crianças  nas 
Escolas  de  Educação  Infantil  e  Escolas  Municipais, participando de projetos e/ou 
prestando atendimentos atinentes ao Serviço Social; Promover a organização de 
grupos  de  famílias  na  comunidade  para  discussão  de  problemas  relativos    à 
prevenção de excepcionalidade, identificação, atendimento, encaminhamento e 
integração social  das  pessoas portadoras  de  necessidades  especiais;  Atuar  nos 
postos   de   saúde,   colaborando   no   tratamento   de   doenças   orgânicas   e 
psicossomáticas, atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos que 
interferem no tratamento, para facilitar a recuperação da saúde; Promover a 
participação consciente dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas 
potencialidades e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para 
assegurar o progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual; 
Supervisionar o desempenho de estagiários de serviço social; Estudar e analisar as 
causas de desajustamento social, estabelecendo planos de ações que busquem o 
restabelecimento da normalidade do comportamento dos indivíduos em relação a 
seus semelhantes ou ao meio social; Ajudar as pessoas que estão em dificuldades 
decorrentes de problemas psicossociais, como menores carentes ou infratores; 
Desempenhar outras atividades correlatas. Realizar todos tipos de cadastros dos 
programas estaduais e federais, junto aos sistemas dos governos. 

 

Auxiliar de 
Secretaria 

Curso Superior 
Completo 

tendimento ao público: receber e fazer comunicações telefônicas, anotar recados, 
agendar reuniões e compromissos, responder indagações rotineiras e prestar 
nformações básicas; Digitar despachos, relatórios e outros expedientes que lhe forem 
olicitados; elaborar, informar ou instruir expedientes relacionados ao departamento; 
eceber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e documentos; conferir, 
organizar e controlar documentos e processos; realizar atividades auxiliares em 
audiência, incluída a de digitação; desempenhar atividades de apoio em reuniões, 
audiências,   etc.;   minutar   e   transcrever   atas,   elaborar   e   despachar   ofícios, 
memorandos, etc., protocolando-os quando necessários, entre outros; cadastrar 
olicitações/pedidos de verbas em geral em programas, projetos dos Governos 
Estaduais, Federais e em seus órgãos; responder formulários, questionários, transmitir 
e-mail, documentos via internet, registrar, informatizar dados essenciais em arquivos 
digitais; atender o expediente normal da unidade, controlar arquivos informatizados; 
Exercer todas as atividades de nível de seu cargo de natureza repetitiva; realizar 
arefas auxiliares, sob supervisão da chefia imediata, classificando, arquivando e 
egistrando documentos e fichas, recebendo, estocando e fornecendo materiais, 
operando equipamentos para reprodução, digitação de documentos em geral; primar 
pela qualidade dos serviços executados; guardar sigilo das atividades inerentes as 
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades 
para análise; executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, 
nerentes à sua função. 

 

Braçal Geral I          1º Grau Incompleto   Varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos; roçar, capinar e limpar materiais 
e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros; fazer a coleta e transporte de 
lixo para caminhões; carregar e descarregar caminhões com materiais de construção 
e volumes em geral; cavar e limpar valas, valetas, bueiros, fossas e outros; fazer a 
limpeza de córregos e ribeirões; drenar e aterrar depressões ou escavações das 
estradas; auxiliar na construção e reparo de pontes, bueiros e mata-burros; cavar o 
solo para implantação de manilhas; preparar qualquer tipo de massa a base de cal, 
cimento e concreto; carregar tijolos, telhas, tacos e outros, bem como auxiliar no 
assentamento dos mesmos; zelar pela guarda e conservação das ferramentas e/ou 



 
 

 

 

 
equipamentos de trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas características, 
se incluam na sua esfera de competência. Varrer ruas, terrenos e outros logradouros 
públicos; roçar, capinar e limpar materiais e pastagens das estradas, ruas e outros 
logradouros;  fazer  a  coleta  e  transporte  de  lixo  para  caminhões;  carregar  e 
descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em geral; cavar e 
limpar  valas,  valetas,  bueiros,  fossas  e  outros;  fazer  a  limpeza  de  córregos  e 
ribeirões; drenar e aterrar depressões ou escavações das estradas; auxiliar na 
construção e reparo de pontes, bueiros e mata-burros; cavar o solo para implantação 
de manilhas; preparar qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e concreto; 
carregar tijolos, telhas, tacos e outros, bem  como auxiliar no assentamento dos 
mesmos; zelar pela guarda e conservação das ferramentas e/ou equipamentos de 
trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na 
sua esfera de competência. 

 

Cirurgião 
Dentista 

Curso Superior 
Registro no CRO 

Executar exames clínicos para fins de levantamento epidemiológico; realizar 
procedimentos clínicos; realizar procedimentos coletivos; fluorterapia e aplicação de 
selantes; atividades educativas e procedimentos periodontais; adequação de meio 
bucal; restauração, exodontia e procedimentos de urgência; procedimento cirúrgico 
eletivo (ambulatorial); encaminhamento e orientação de usuários a outros níveis de 
especialização; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 
Administração Municipal, quando solicitado; guardar sigilo das atividades inerentes 
as   atribuições   do   cargo,   levando   ao   conhecimento   do   superior   hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios 
semestrais das atividades para análise; Outras atividades concernentes a área 
odontológica. 

 

Controle Interno Curso Superior 
Completo 

Exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da Administração Direta e Indireta 
do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade,  legitimidade,  economicidade, 
aplicação de subvenções e renúncia de receitas; verificar a exatidão e a regularidade 
das contas e a boa execução do orçamento, adotando medidas necessárias ao seu 
fiel cumprimento; realizar auditoria e exercer o controle interno e a conformidade dos 
atos financeiros e orçamentários dos órgãos do Poder Executivo com a legalidade 
orçamentária   do   Município;   no   exercício   do   controle   interno   dos   atos   da 
administração, determinar as providências exigidas para o exercício do controle 
externo da Administração Pública Municipal Direta e Indireta a cargo da Câmara 
Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas; avaliar o cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, acompanhando 
e fiscalizando a execução orçamentária; avaliar os resultados, quanto à eficácia e à 
eficiência,  da  gestão  orçamentária,  financeira,  patrimonial  e  fiscal,  nos  órgãos 
públicos da Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos 
recursos públicos, por entidades de direito privado; exercer o controle das operações 
de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; fiscalizar o 
cumprimento do disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000; 
examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das 
licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e 
razoabilidade,   inclusive   solicitando   pareceres   de   auditores   fiscais  municipais, 
estaduais   e   federais   quando   julgar   necessários;   orientar   e   supervisionar 
tecnicamente as atividades de fiscalização financeira e auditoria na Administração 
Municipal;  expedir  atos  normativos  concernentes  à  fiscalização  financeira  e  à 
auditoria dos recursos do Município; proceder ao exame prévio nos processos 
originários dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da 
Administração Pública Municipal e nos de aplicação de recursos públicos municipais 
nas  entidades  de  direito  privado;  promover  a  apuração  de  denúncias  formais, 
relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas, em relação aos atos financeiros 
e orçamentários, em qualquer órgão da Administração Municipal; propor ao Prefeito 
Municipal  a aplicação das sanções  cabíveis,  conforme a legislação vigente,  aos 
gestores inadimplentes, podendo, inclusive, sugerir o bloqueio de transferências de 
recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias; sistematizar informações com 
o fim de estabelecer a relação custo/benefício para auxiliar o processo decisório do 
Município; implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação como 
instrumento de controle social da Administração Pública Municipal; tomar medidas 
que confiram transparência integral aos atos da gestão do Executivo Municipal, 
inclusive dos órgãos da Administração Indireta; criar comissões para o fiel 
cumprimento das suas atribuições; implementar medidas de integração e controle 
social da Administração Municipal; promover medidas de orientação e educação com 
vistas a dar efetividade ao Controle Social e à Transparência da Gestão nos órgãos 
Administração Pública Municipal; participar dos Conselhos de Desenvolvimento 
Municipal, de Saúde, Educação e Assistência Social, na forma prevista no 
regulamento de cada órgão; proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao 



 
 

 

 

 
controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como 
à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as 
diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo; velar para que 
sejam revistos ou suspensos temporariamente os contratos de prestação de serviços 
terceirizados, assim considerados aqueles executados por uma contratada, pessoa 
jurídica ou física especializada, para a contratante do Município, caso a contratada 
tenha pendências fiscais ou jurídicas. Exercer outras atividades correlatas ao cargo. 

 

Coordenador do 
Setor Social 

Curso Superior 
Completo de 

Assistente Social 
com Registro 

CRESS 

Coordenar as ações que deverão ser praticadas pela equipe dos Programas Sociais 
implantados no município; Sugerir ao Chefe do Setor Social ou ao Prefeito a adoção 
de medidas para atendimento as metas do MDS – Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome em relação ao SUAS – Sistema Único de Assistência 
Social. Reapresentar o Chefe do Setor Social ou o Prefeito em reuniões, os assuntos 
relacionados ao Programa Social em questão. Programar e/ou organizar junto de 
Setor Social e a administração municipal seminários e/ou cursos de capacitação para 
os profissionais e trabalhadores sociais vinculados aos Programas Sociais existentes. 
Programar  as  atividades  e  reestruturar  o  processo  de  trabalho,  sempre  que 
necessário. Mapear e referenciar as famílias em situação de vulnerabilidade social 
dentro  do  Serviço  de  Proteção  Social  Básica  e  do  serviço  de  Proteção  Social 
Especial. Executar de acordo com o processo de busca ativa realizado pelos 
profissionais de Serviço Social e Psicologia, ações correlatas. Reunir com as equipes 
dos  programas  sociais  para  análise  de  dados  fornecidos  pelo  Programa  Bolsa 
Família,  SIS  Jovens,  SIS,  PETI,  SUA,  WEB  e  outros  para  garantir  a  oferta  de 
serviços adequados à necessidade da população. Discutir de forma permanente junto 
à comunidade, a metodologia exigida em cada projeto referenciado nos programas 
sociais com o objetivo de melhor adequá-los aos usuários. Promover ações inter- 
setoriais  com  organizações  governamentais  e não governamentais  existentes  na 
comunidade para o enfrentamento dos problemas. Coordenar e/ou participar de 
atividades de educação continuada, visando a melhoria de vida da população 
assistida. Programar e Supervisionar a prestação da Assistência Integral e Especial 
aos indivíduos e/ou famílias de acordo com a oferta de serviço de cada Programa 
Social existente.  Estimular e desenvolver oficinas sociais – educacionais através de 
grupos voltados à recuperação de auto-estima, troca de experiência, apoio mútuo, 
cuidado próprio, reinserção familiar e comunitária. Executar outras atividades 
correlatas ao cargo. 

 

Enfermeiro 
Padrão 

Curso Superior 
Completo com 

Registro no 
COREN 

Planejar, organizar, coordenar e avaliar os serviços de enfermagem e suas atividades 
técnicas e auxiliares nas unidades de saúde; Padronizar normas e procedimentos de 
enfermagem com programas de educação continuada;   Promover  a  prevenção  e 
controle  de  danos  que  possam  ser  causados  ao  paciente  durante  a assistência 
de enfermagem; Participar do planejamento, execução e avaliação da programação 
de saúde;   Realizar  consulta  de  enfermagem  visando  identificar  problemas  no 
processo  saúde-doença, prescrevendo e implantando medidas que contribuam para 
a promoção, proteção, recuperação ou reabilitação do indivíduo, família ou 
comunidade; Prescrever assistência e cuidados diretos a pacientes com patologias 
graves  e/ou  com  risco  de  morte;    executar    as    ações    de    assistência    de 
enfermagem   de   maior   complexidade   técnica   e   que exijam conhecimentos de 
base científica e capacidade de tomar decisões imediatas;   Atender  pacientes  em 
casos  de  emergência,  ministrando-lhes  os  primeiros  socorros  até  a chegada do 
médico; Participar de equipe multidisciplinar na discriminação de ações de saúde a 
serem prestadas ao indivíduo, família e comunidade, na elaboração de projetos e 
programas, na supervisão e avaliação de serviços, na capacitação e treinamento dos 
recursos humanos;   Atuar  na  prevenção  e  controle  sistemático  da  infecção  em 
unidades    de    saúde    e    de    doenças  infectocontagiosas;  Assistir  a  gestante, 
parturiente e puérpera; acompanhar o trabalho de parto, ou efetuar este, na ausência 
do médico-obstetra, quando não apresentar distorcia; Participar dos processos de 
padronização, aquisição e distribuição de equipamentos e materiais utilizados pela 
enfermagem; Participar e/ou elaborar atividades educativas aos  trabalhadores para 
prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais através de campanhas 
e programas  permanentes;     Atuar   junto   à   equipe   do   serviço   de   saúde 
ocupacional    no    registro    de    dados    de    acidente    de  trabalho,    doenças 
ocupacionais   e   agentes   insalubres     que   representem   riscos   à   saúde   do 
trabalhador; Dar apoio técnico ao médico do trabalho nas atividades gerais de 
enfermagem; Prever, prover e controlar o material da unidade de saúde; Realizar 
e/ou colaborar em pesquisa científica na área da saúde;   Responder  tecnicamente 
pela  supervisão  do  Serviço de  Enfermagem  nos  estabelecimentos prestadores de 
assistência à saúde, em âmbito municipal, ou mantido pela Administração Pública 
Municipal, nos termos da Resolução COFEN 168/1993; 18. Planejar, gerenciar e 
coordenar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde – ACS; 
Supervisionar e realizar atividades voltadas à capacitação e qualificação dos ACS; 
Contribuir na elaboração e realização das atividades de educação permanente do 
Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar  de  Consultório  Dentário  e  Técnico  em  Higiene 



 
 

 

 

 
Dental,  participando  das mesmas; Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Engenheiro 
Ambiental 

Curso Superior 
Completo com 

Registro no CREA 

Avaliar o impacto do desenvolvimento tecnológico sobre a qualidade de vida, 
considerando importantes restrições não técnicas, resultantes de fatores legais, 
sociais,  econômicos  estéticos  e  humanos,  levando  em  conta  a  interação  da 
tecnologia com o meio ambiente, tanto físico como biológico e social; primar pelo 
desenvolvimento equilibrado dos ecossistemas terrestres e aquáticos; examinar 
qualitativa quantitativamente as modificações introduzidas no mesmo espaço físico 
territorial  do  município,  o  grau  de  adaptabilidade  biológica  ou  tecnológica  da 
população nesta evolução, verificando o desenvolvimento econômico e urbano, seja 
através de interferências no meio, seja no processo tecnológico; participar de 
auditorias ambientais; desenvolver gestão e planejamento ambiental; controlar a 
qualidade ambiental, no que diz respeito a redes de monitoramento e vigilância; 
verificar  as  redes  de  saneamento,  analisando  os  riscos  ambientais  provocados; 
realizar perícias, emitir e assinar laudo técnicos e pareceres em questão da 
competência; I- coordenar promover e orientar programas e campanhas que visem 
conscientizar a população sobre questões que envolvem a interação dos fatores 
ambientais do desenvolvimento tecnológico da comunidade; intervir nos processos 
de produção, aliado ao conhecimento real das imposições legais, tecnológicas e 
metodologias auxiliares relativas a resolução e prevenção de problemas ambientais; 
elaborar  projetos  ou  planos  de manejo  e  recuperação  de  recursos  e  ambientes 
degradados do município a fim de promover sua adequada utilização; atender às 
normas de higiene e de segurança de trabalho; desempenho das atividades na área, 
referentes a arruamentos, estradas e obras hidráulicas, seus serviços afins e 
correlatos; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos 
e  demais  servidores  lotados  no  órgão  em  que  atua  e  demais  campos  da 
administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do 
cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de 
interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento 
do  serviço  público;  apresentação  de  relatórios  semestrais  das  atividades  para 
análise; analisar e dar parecer sobre a aprovação de plantas projetados em áreas 
que  incidam  limitações  ambientações;  realizar  levantamento  florístico;  executar 
outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
cargo. 

Escriturário Geral     2º Grau Completo    Auxiliar  na  execução  de  tarefas  administrativas  envolvendo  a  interpretação  e 
observância de lei, regulamentos, portarias e normas gerais; redigir, sob supervisão, 
editais, ofícios, ordens de serviço e/outros; executar trabalhos de digitação nos 
programas Word, etc ; registrar correspondências, expedir correspondências junto 
aos correios; preencher fichas, formulários, talões, mapas, questionários e/ou outros, 
digitar informações em programas de computadores, transmitir documentos via 
internet, fazer leitura de e-mail, responder e encaminhar aos órgãos específicos; 
fazer  serviços  de cópias  junto a  copiadora,  arquivar  e  desarquivar  documentos; 
auxiliar na preparação de documentação para admissão e rescisão de contrato de 
trabalho, verificando as anotações na carteira profissional e auxiliar na distribuição de 
identidade funcional; auxiliar na elaboração da folha de pagamento de pessoal, 
efetuando cálculos para preenchimento das guias relativas às obrigações sociais; 
auxiliar no controle, sob supervisão, da frequência dos servidores municipais e 
auxiliando no acompanhamento da escala de férias; desempenhar outras tarefas 
que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

 

Médico Pediatra Curso Superior 
Completo com 

Registro no CRM – 
Especialista em 

Pediatria 

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  comuns  a todas  as  áreas:  ·  Realizar  o  preenchimento  de  fichas  de 
doença de notificação compulsória; · Realizar procedimentos médicos na sua área de 
atuação;  ·  Emitir  atestado  de  óbito;  ·  Elaborar  pareceres,  informes  técnicos, 
relatórios,   realizando   pesquisas,   entrevistas,   fazendo   observações,   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 técnicos 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.  Prestar atendimento médico e ambulatorial a pacientes 
de até 14 anos de idade solicitando e interpretando exames complementares, 
prescrevendo e orientando tratamento,  acompanhando a evolução,  registrando a 
consulta  em  documentos  próprios;  ·  Participar  de  equipe  multidisciplinar  na 
elaboração de diagnóstico de saúde na área, analisando dados de morbidade e 
mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde da comunidade infantil, 
para o estabelecimento de prioridades  nas  atividades;    Coordenar as  atividades 
médico-pediátricas,  acompanhando  e  avaliando  as  ações  desenvolvidas, 
participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho;   Participar na 
elaboração   e/ou   adequação   de   programas,   normas   e   rotinas   visando   a 
sistematização  e melhoria  da qualidade  das  ações  de saúde  prestadas;  Prestar 
atendimento a crianças de creches e escolas, periodicamente, coletando dados sobre 
epidemiologia e programa vacinal; Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Médico 
Ginecologista 

Curso Superior 
Completo com 

Registro no CRM 
Especialista em 

Ginecologia 

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 comuns a todas as áreas:  Realizar o preenchimento de fichas de doença 
de notificação compulsória; Realizar procedimentos médicos na sua área de atuação; 
Emitir atestado de óbito; Elaborar pareceres, informes técnicos, relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo observações, 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 técnicos 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. Na área de Ginecologia: 
Realizar exames ginecológicos que incluem exames de mamas e exame especular, 
diagnosticando anomalias  e infecções  existentes, medicando e/ou encaminhando 
para novos exames;  Realizar a coleta de material preventivo do câncer (coleta de 
citologia  oncótica);  Executar  cauterizações  de  colo  de  útero  com  criocautério; 
Realizar o planejamento familiar, através de palestras e explanações a respeito dos 
métodos existentes na unidade de saúde e fornecendo o material quando solicitado; 
Realizar investigações de esterilidade conjugal através de exames; Participar de 
equipe multiprofissional, elaborando ou adequando programas, normas e rotinas, 
visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas; 
Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Merendeira I            1º Grau Incompleto   Selecionar os ingredientes necessários de acordo com o cardápio do dia; orientar os 
trabalhos de preparação dos alimentos ; fazer e servir café nos diversos órgãos da 
municipalidade; preparar refeições e merendas; controlar o estoque de ingredientes; 
supervisionar  os  trabalhos  de  arrumação,  limpe  za  e  higiene  da  cozinha,  da 
despensa e dos locais de refeições; supervisionar a esterilização dos utensílios nas 
cozinhas das creches; registrar o número de refeições e merendas servidas 
diariamente; responsabilizar-se pelo controle de louças, talheres, utensílios e 
equipamentos; cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; desempenhar 
outras  tarefas  que,  por  suas  características,  se  incluam  na  sua  esfera  de 
competência. 



 
 

 

 

 
Motorista I 2º Grau Completo 

Habilitação “D” 
Dirigir veículos automotores leves de transporte de passageiros; veículos pesados 
(caminhões/ônibus/micro-ônibus,  Vans),  possuir  carteira de habilitação de acordo 
com  as  atribuições  do  cargo;  fazer  cursos  específicos  de sua área  de  trabalho 
(transporte  coletivo,  alunos,  pacientes,  etc);  zelar  pela  manutenção,  limpeza  e 
reparos certificando-se de suas condições de funcionamento, fazendo consertos de 
emergência e trocando pneus furados; solicitar ao órgão competente da Prefeitura os 
trabalhos   de   manutenção   necessários   ao   bom   funcionamento   do   veículo; 
providenciar o abastecimento do veículo sob sua responsabilidade; desempenhar 
outras  tarefas  que,  por  suas  características,  se  incluam  na  sua  esfera  de 
competência. 

 

Nutricionista Curso Superior 
Completo de 

Nutricionista com 
Registro no CRN 

Controla a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, afim de 
contribuir para melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes 
alimentares; Procede o planejamento e a elaboração de cardápios e dietas especiais 
para  oferecer  refeições  balanceadas;  Desenvolve  o  treinamento  em  serviço  do 
pessoal  auxiliar  de  nutrição  para  racionalizar  e  melhorar  o  padrão  técnico  dos 
serviços;  Supervisiona  o  preparo,  distribuição  das  refeições,  recebimento  dos 
gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição para possibilitar um melhor 
rendimento do serviço; Efetua o registro das despesas e das pessoas que recebem 
refeições,  fazendo  anotações  em  formulários  apropriados  para  estipular  o  custo 
médio da alimentação; Promove o conforto e a segurança do ambiente de trabalho 
para prevenir acidentes; Degusta os pratos; Colaborar com a limpeza e organização 
do  local  de  trabalho;  Executa  outras  tarefas  correlatas  e/ou  determinadas  pelo 
superior imediato. 

 

Professor de 
Educação 
Básica. 

Curso de 
Magistério e 
Pedagogia 
Completo. 

É função do Professor de Educação Básica: 
- Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; 
- Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, segundo a Proposta Pedagógica da Escola; 
- Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
-  Estabelecer  estratégias  de  acompanhamento  individual  para  os  alunos  com 
defasagem de aprendizagem; 
- Cumprir os dias letivos e horas-aula estabelecidos; 
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional (capacitações); 
-  Colaborar  com  as  atividades  de  articulação  da  Escola,  com  as  famílias  e  a 
comunidade; 
- Deixar bem claro, para os educandos, seus valores e objetivos dos conteúdos da 
sua disciplina, visando à aprendizagem de todos; conhecer e respeitar as Leis; 
- Exercer suas funções docentes na sala a qual lhe foi atribuída; 
- Tornar-se um articulador da aprendizagem dos alunos, um criador de experiência e 
de ambientes que promovam a aprendizagem; 
- Propiciar ao sujeito da aprendizagem  ferramentas possíveis para a construção 
contínua do conhecimento; 
-  Estabelecer com seu grupo o papel de parceiro e colaborador; 
-  Estar  constantemente  destacando  e  incentivando  a  participação  de  todos  nas 
atividades propostas; 
-  Ser  um  Educador  que  direciona  e  conduz  seus  alunos  e  o  processo  ensino 
aprendizagem; 
- Estar sempre em busca do diálogo; 

- Ter uma postura crítica e exigente, mas sempre reflexiva e democrática. 
 

Pajem Baba I          1º Grau Incompleto   A profissional precisa ser experiente para carregar e trocar o bebê e atendê-lo com 
urgência nos períodos de choro e incômodo. No caso de crianças prematuras, 
algumas agências recomendam uma babá-enfermeira, mais preparadas para auxiliar 
os pais nos cuidados com a saúde; mantenha o ambiente seguro e seja muito atenta 
na hora de acompanhá-la para evitar os perigos dos passos em falso, desequilíbrios, 
obstáculos ou objetos que ofereçam riscos. Deve ser uma pessoa com quem os 
pequenos  gostem  de  se  divertir  e  aprender.  O  pais  precisam  alinhar  com  a 
profissional como desejam que sejam respondidas as dúvidas que surgem nessa 
idade;  acompanhar  de  perto  o comportamento  e  o  desenvolvimento  da  criança; 
determinar horários de refeição e cama; orientar como ficar pronto no horário certo 
para a escola, reservar um tempo do dia para a lição de casa e se assegurar de que 
eles não percam seus compromissos, como cursos e aulas extras. 



 
 

 

 

 
Psicóloga                    Curso Superior 

Completo com 
Registro no CRP 

Realizar diagnósticos psicológicos; promover a orientação para seleção profissional; 
promover a orientação psicopedagógico; promover a solução de problemas de 
ajustamento; assessorar tecnicamente órgãos da Administração Pública Municipal; 
realizar perícias e emitir pareceres sobre psicologia; velar pela guarda, conservação, 
higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os 
adequadamente ao final de cada expediente; planejar e organizar qualificação, 
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 
que atua e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; guardar 
sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do 
superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 
particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentação 
de relatórios semestrais das atividades para análise; outras funções afins e correlatas 
ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 

 
Servente I                1º Grau Incompleto   Abrir e fechar as dependências de prédios públicos; limpar as dependências dos 

prédios públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, ladrilhos, vidraças 
e  outros;  ajudar  servir  merenda  aos  alunos;  manter  a  higiene  das  instalações 
sanitárias e da cozinha; manter a arrumação da cozinha, limpando recipientes e 
vasilhames; remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais; executar 
serviços de copa e cozinha; cumprir mandados internos  e externos,  executando 
tarefas de coleta e entrega de documentos, mensagens e pequenos volumes; coletar 
o lixo dos depósitos; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 

 

Técnico em 
Enfermagem 

Curso Técnico 
Completo com 

Registro COREN 

Assistir ao médico e/ou Enfermeiro, no planejamento, programação, orientação e 
supervisão das atividades de assistência de Enfermagem; na prestação de cuidados 
diretos   de  Enfermagem  a  pacientes   em  estado  grave;  fazer  aplicações  de 
medicações, vacinas, injeções; fazer teste em diabéticos, verificar pressão, pesar e 
medir pacientes; executar todas as atividades  na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e 
controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do 
Enfermeiro;   integrar a equipe de saúde;  realizar outras  atividades  inerentes  ao 
cargo. 

 

Técnico de 
Projetos de 
convênios 

Curso Superior 
Completo com 02 

anos de 
experiência. 

Orientar   outros  setores   da   administração  municipal   sobre   procedimentos   de 
instruções processuais relativos a convênios e termos de parceria, o cumprimento de 
normas internas da Instituição e das legislações superiores que regem a matéria, 
fornecendo subsídios técnicos e administrativos; Elaborar, considerando a legislação 
cabível   e   pareceres   da   procuradoria   jurídica,   as   minutas   dos   instrumentos 
necessários à formalização dos convênios oriundos das parcerias firmadas; Solicitar 
e preparar a documentação necessária para a celebração dos convênios, termos e 
acordos, bem como seus termos aditivos; Cadastrar e manter atualizado o registro no 
SICONV;  das transferências  de recursos  oriundos  de convênios, realizadas  pelo 
Município, acompanhando os lançamentos dos procedimentos relativos à execução, 
tais como contratações, licitações e pagamentos de quaisquer natureza para fins de 
prestação de contas e todas as demais informações necessárias e suficientes à sua 
publicidade; Solicitar à autoridade competente a indicação de um fiscal para 
acompanhar a execução do convênio, que deverá acompanhar e controlar as 
transferências realizadas; Manter atualizado o Sistema de Convênios Interno da 
Instituição; Manter a memória dos convênios encerrados;   Manter sob sua guarda 
todos  os  convênios  em  vigor;     Acompanhar  a  tramitação  dos  processos  de 
convênios; Propor mudanças no sistema de convênios ao Departamento de 
Tecnologia da Informação;   Fornecer   para o gestor e para o fiscal de convênio, 
cópias de convênio, anexos e termo aditivo;  Prestar ao fiscal do convênio todo apoio 
necessário ao bom desempenho de suas atribuições; Zelar pelo controle dos prazos, 
alertando os gestores  antes do término dos convênios, reiterando oficialmente caso 
necessário, respectivamente, antes do término do prazo de vigência; obter pratica de 
digitação dos programas de computadores, Windows, Word e Excel;  executar outras 
atividades inerentes ao cargo. 

 

 
 

Municipio de Mira Estrela, 16 de Junho de 2016. 
 

 
ANTONIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO 

Prefeito Municipal 



 
 

 

 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2016 

ANEXO II 

PROGRAMA DE PROVAS 
 
 

  OBJETIVAS   
 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA (Comum aos cargos de Nível Superior e Médio Completo)                                                       

 
Língua 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 – Formas verbais 

seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 

– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 

Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 

Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – 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 – Tipos de Comunicação: 

Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades de defeitos de um texto – Coesão Textual. 

ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA (Comum aos cargos de Nível Fundamental Incompleto)                                                           

 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 

Emprego  de  tempos  e  modos  verbais.  Vozes  do  verbo.  Concordância  nominal  e  verbal.  Ocorrência  de  crase. 

Pontuação. Interpretação de textos. 
 
 

MATEMÁTICA (Comum aos cargos de: Agente Administrativo, Assistente Administrativo, Auxiliar de Secretaria, 

Braçal  Geral,  Controle  Interno,  Escriturário,  Merendeira,  Motorista,  Págem  Babá,  Servente  e  Técnico  em 

Projetos e Convênios). 

 
Raciocínio Lógico. Operações em N: Números Naturais, Propriedades das operações com números naturais, Situações- 

problema,  Expressões  numéricas  simples,  Ordem  das  operações,  Situações-problema,  Divisibilidade de  números 

naturais, Múltiplos e divisores,   Divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Números racionais (Q), Conjunto Q, 

Representação geométrica, Números decimais, Operações em Q, Operações/problema, Cálculo mental de números 

racionais, Raiz quadrada associada à geometria e Raiz cúbica. Álgebra, Equações do 1º grau, Sentenças matemáticas, 

Conjunto universo e conjunto verdade, Resolução de situações-problema e Inequações. Matemática financeira, Razão e 

proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples e composta e Percentagem e juros simples. Probabilidade, 

Noções de contagem e de probabilidade, Resolução e interpretação de problemas simples (sem regras). 
 
 
 

 CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (Comum à todos os cargos)                                                                     

 
Cultura Geral, História e Geografia do Brasil, Atualidades Nacionais e Internacionais; Ecologia e Meio Ambiente; 

Política. FONTES: Imprensa escrita, falada e televisiva; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e 

Meio Ambiente; Principais Jornais e Revistas do País, História do Município de Mira Estrela/SP. 

http://matematicazup.com.br/tabuada-multiplicacao-divisao-jogos/
http://matematicazup.com.br/jogos-de-matematica-numeros-multiplos-e-divisores/
http://matematicazup.com.br/jogos-de-matematica-numeros-decimais/


 
 

 

 
 
 
 

                                                                     CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                                      

 
ASSISTENTE SOCIAL NASF: Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; Serviço Social 

e formação profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em Serviço Social. Metodologia do 
Serviço Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na administração de 
políticas sociais; Planejamento. Estratégico. Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética 
Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de 
Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da Criança e do 
adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política 
Nacional do Idoso; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 
CIRURGIÃO DENTISTA PSF: Anamnese e cuidados especiais em assistência odontológica clínica; Anestesia geral; 

Anestesia locorregional oral: técnicas, anestésicos, indicações e contraindicações, acidentes, medicação. Atendimento 
clínico; Controle da lesão e reabilitação do usuário; Biossegurança e controle de infecção em odontologia; Cariologia: 
etiologia,  etiopatogenia,  epidemiologia,  terapêutica  e  prevenção;  Comunicação  verbal  e  não -verbal;  Conceito, 
classificação e protocolo de tratamento a pacientes: com fissuras labiopalatais, pacientes oncológicos, pacientes 
soropositivos, hepatites virais e endocardite bacteriana, anemia, hemofilia, leucemia, hipertensão arterial, angina, 
diabetes, nefropatias, transplantados, anafilaxia e outras alergias medicamentosas, sífilis, tuberculose, epilepsia, 
gestação,  deficiências  (física,  intelectual,  auditiva,  visual  e  múltipla);  Contenção  física  e  mecânica;  Controle  de 
infecções; Dentística: preparo de cavidades, materiais de proteção do complexo pulpodentário, materiais restauradores, 
Diagnósticos em patologias bucais; Doenças virais de transmissão ocasional; Ética Profissional e Legislação; Exames 
clínicos e diagnósticos; Fluorose: diagnóstico e tratamento; Fluorterapia; toxologia do flúor; Indicações e contra- 
indicações do tratamento não invasivo de lesões de cárie, tratamento conservador do complexo dentina-polpa; 
Odontopediatria; Orientação para a saúde bucal; Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde 
Bucal. Prática odontológica baseada na promoção de saúde: epidemiologia das doenças bucais; Procedimentos 
cirúrgicos de pequeno e médio porte, extração simples, sem odontosecção e com odontosecção, extração com 
alveoloplastia, biópsias, suturas, drenagem de manifestações agudas e crônicas; Proteção radiológica. Radiografia e 
revelação; Saúde bucal preventiva e curativa; Sedação consciente; Semiologia oral: Anamnese, métodos e técnicas de 
exame, diagnóstico, plano de tratamento. Urgências e emergências Odontológicas. 

 
COORDENADOR DO SETOR SOCIAL: Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; 

Serviço Social e formação profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em Serviço Social. 
Metodologia do Serviço Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na 
administração de políticas sociais; Planejamento. Estratégico. Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. 
Fenômeno grupal; Ética Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação 
profissional na política de Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; 
Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 
8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 
ENGENHEIRO AMBIENTAL: Desenvolvimento de projetos de engenharia; execução de obras; planejamento; e 

orçamento. Coordenação, supervisão, operação e manutenção. Controle de qualidade dos suprimentos e serviços 
comprados e executados. Elaboração de normas e documentação técnica. Assessoramento nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Realização de estudos de viabilidade técnico-econômica; prestação de assistência, assessoria e 
avaliação; elaboração de laudo e parecer técnico. Desenvolver atividades de análise, experimentação, ensaio e 
divulgação técnica; elaboração de manuais técnicos, elaboração de orçamento; realização de atividades de 
padronização, mensuração, e controle de qualidade. Fiscalização de obras e serviços técnicos; condução de equipe de 
instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; orientação e controle de processo de produção e de serviço 
de manutenção. Pesquisa e elaboração de processos; estudo e estabelecimento de métodos de utilização e ficaz e 
econômica de materiais e equipamentos, bem como de gerenciamento de pessoal. Todas as atividades previstas estão 
direta e indiretamente relacionadas às unidades de tratamento de água, efluentes líquidos e gasosos, resíduos sólidos, 
e aos laboratórios de análise físico-químicas e biológicas de água, efluentes líquidos e gasosos e resíduos sólidos. 

 
ENFERMEIRA NASF: Processo de enfermagem; Doenças transmissíveis; Conservação de vacinas; Vigilância 

epidemiológica e sanitária; Sistema de Imunização Nacional; Assistência de enfermagem à gestante; Assistência de 
enfermagem a recém-natos; Administração de medicamentos e preparo de soluções; Sistema Único de Saúde (História; 
Normas; Princípios; Diretrizes; Objetivos; Situação Atual); Primeiros socorros; Curativo e feridas; Exame físico 
(semiologia); Consulta e diagnóstico de enfermagem; Cuidados de enfermagem com o paciente crítico e terminal; 
Técnicas de enfermagem e assistência; Calendário de vacinação (crianças, adolescentes, adultos, idosos); Saúde 
Pública; Saúde Coletiva; Ética e Bioética; Clínica médica e fisiopatologia; Noções de farmacologia; Noções gerais de 
exames laboratoriais e diagnósticos; Termos técnicos; Anotações e relatórios de enfermagem; Procedimentos 
especializados de enfermagem; Portarias: 72 de 23/01/1992, Ministério da saúde; Lei COREN 7496/86; Portaria 1886 
de 18 de dezembro de 1997; Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família; Programa da Saúde da Família – 
Sua história e a Situação Atual; Programas do Ministério da Saúde na Atenção Básica; Assistência de Enfermagem em 



 
 

 

 

 
Saúde da Criança; Assistência de Enfermagem em Saúde da Mulher; Assistência de Enfermagem à Saúde do Adulto; 
Atuação de Enfermagem em Saúde Mental; Assistência ao Idoso; Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB; 
Administração de Enfermagem nos Serviços de Atenção Básica; Atenção Primária no Brasil – História e Atualidades; 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal n°8069 de 13 de julho de 1990; Estatuto do Idoso. Lei Federal 
n°10741 de 1° de outubro de 2003; Lei nº 7498 de 25 de junho de 1986. 

 
 

MÉDICO GINECOLOGISTA: Anatomia, Embriologia e Fisiologia; Propedêutica Gineco/Obstétrica; Más Formações 

Genitais; Alterações Menstruais; Puberdade, Climatério; Hemorragias Uterinas; Doenças Infecciosas e Não Infecciosas 
dos Órgãos Genitais e Mama; Esterilidade; Incontinência Urinária; Oncologia; Drogas e Interações Medicamentosas; 
Analgesia e Anestesia em Obstetrícia; Ciclo Gravídico/Puerperal Normal e Doenças Correlatas; Choque em Obstetrícia; 
Distúrbios da Hemocoagulação em Obstetrícia; Anomalias Congênitas; Distocias; Patologia do Feto, Recém Nascido, 
Placenta, Membrana e Cordão Umbilical. 

 
 

MÉDICO PEDIATRA: Programas de Atenção à Saúde da Criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, Imunização, Aleitamento 

Materno); Relação Médico-Família-Criança; Cuidados com o Recém-Nascido. Problemas Comuns do Ambulatório em 

Pediatria: Alimentação da Criança; Crescimento e Desenvolvimento; Vacinas, Prevenção de Acidentes, Violência e 

Maus  Tratos;  Dificuldades  Escolares,  Distúrbios  Nutricionais;  Doenças  das  Vias  Aéreas  Superiores,  Respiratórias 

Agudas e Crônicas, Cardiovasculares, Digestivas; do Trato Urinário; Neurológicas, Infectocontagiosas e Parasitárias; 

Afecções Cirúrgicas Comuns da Infância; Problemas Dermatológicos na Infância; Linfadenomegalias e 

Hepatoesplenomegalias, Convulsões. Medicina do Adolescente. Urgências em Pediatria. 

 

 
NUTRICIONISTA NASF: Pirâmide alimentar: guia de alimentação equilibrada para a população. Nutrientes energéticos, 

reguladores e construtores: Funções, necessidades diárias, fontes alimentares, fatores que modificam a absorção. 
Finalidades e Leis da alimentação. Valor calórico. Necessidades calóricas. Dietas terapêuticas. Fisiopatologia e 
dietoterapia: Distúrbio do aparelho digestivo, distúrbios metabólicos e hepatopatias, cardiopatias, ontologia, distúrbios 
renais, gota, doenças infantis, estados febris, doenças carenciais. Processos básicos de cocção: pré -preparo, preparo e 
cocção. Equivalência de pesos e medidas. Cereais: tipos, princípios de cocção, massa alimentícias. Leguminosas: 
variedades, valor nutritivo, fatores que interferem na cocção. Hortaliças: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no 
armazenamento e na cocção. Frutas: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no armazenamento e na cocção. Carnes 
(bovinos, suínos, aves, pescados, vísceras): valor nutritivo, cortes, princípio de cocção. Gorduras: utilização culinária, 
decomposição. Leite e derivados: processos de industrialização, utilização culinária, decomposição. Técnicas básicas 
de congelamento. Aleitamento materno e artificial. Alimentação do Pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, gestante, 
nutriz, idoso. Alimentação da criança de 0 a 12 anos. Normas que regem a alimentação escolar (PNAE e PNAC). 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição. SISVAN. Programas Públicos de Alimentação (Bolsa família, Programa 
Saúde  da  Família,  Programa  Leite  das  Crianças).  Avaliação  nutricional  individual:  criança,  gestante.  Avaliação 
nutricional  de  coletividades:  crianças,  adolescentes,  gestantes,  nutriz,  adulto  e  idoso.  Orientação  alimentar  das 
carências nutricionais – anemia por deficiência de ferro, bócio, cárie dentária, desnutrição. Orientação alimentar de 
doenças crônicas – diabetes, hipertensão, obesidade e câncer. Nutrição enteral. Higiene alimentar. Controle do 
desenvolvimento microbiano em alimentos. Doenças transmitidas por alimentos: agentes biológicos e químicos, 
epidemiologia, medidas preventivas. Lixo: acondicionamento e destino. Educação alimentar: objetivos e importância. 
Custos: cálculos, controle de estoque, custo operacional e de materiais. Estocagem de alimentos e combate a insetos e 
roedores. Higiene e segurança no trabalho. Ética profissional. 

 
 

PSICOLOGIA NASF: Processo de constituição psíquica. Processo de desenvolvimento humano em seus aspectos: 

biológico, cognitivo, afetivo-emocional, social e a devida interação dinâmica entre esses aspectos. Processo de 
desenvolvimento patológico e suas implicações estruturais e dinâmicas, nos distúrbios de conduta e de personalidade, 
nas neuroses, psicoses, Transtornos do Espectro Autista (TEA). Psicologia Social e Saúde Coletiva. A produção e 
construção social da loucura. As ações terapêuticas individuais e grupais: entrevista psicológica, consulta terapêutica, 
diagnóstico diferencial, construção do caso clínico e projeto terapêutico singular, psicoterapia breve, psicoterapia de 
grupo, psicodrama, grupos operativos, orientação e terapia familiar, ludoterapia. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. 
A Clínica Ampliada. A Clínica na Atenção Psicossocial e a Clínica dos transtornos mentais graves. Atenção psicossocial 
a  crianças  e  0  adolescentes  no  SUS.  As  dependências  de  substâncias  psicoativas,  a  Redução  de  Danos, 
vulnerabilidade e riscos. Reabilitação Psicossocial. 



 
 

 

 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 1: 

BIBLIOGRAFIAS: 

BASSEDAS, Eulália; HUGUET, Teresa; SOLÉ, Isabel. Aprender e Ensinar na Educação Infantil. Artmed, 1999. 

 
DOLZ, Joaquim; GAGNON, Roxane; DECÂNDIO, Fabrício de. Produção Escrita e Dificuldades de Aprendizagem. 1ª 

ed.Campinas: Mercado de Letras, 2010. 

 
GUENTHER, Zenita Cunha. Desenvolver capacidades e talentos: um conceito de inclusão. 1ª ed. Petrópolis: Vozes, 

2000. 

 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22ª ed. São Paulo: Cortez, 

2011. 

 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

(ColeçãoCotidiano Escolar). 

 
MORETTO, Vasco Pedro. Prova: Um Momento Privilegiado de Estudo, Não um Acerto de Contas. 9ª ed. Rio de 

Janeiro:Lamparina, 2010. 

 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 

PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: ArtMed, 2000. 

WEISZ, Telma. O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem. 2ª ed. Ática, 2000. 
 

 
 

LEGISLAÇÃO: 

 
Lei nº 8069/90, de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Lei nº 9394/96, de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 
 
 
 

TÉCNICO  EM  ENFERMAGEM: Sinais  vitais,  higienização,  administração  de  medicamentos  via  oral  e  parenteral, 

cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética  Profissional: comportamento social e de trabalho, sigilo 
profissional. Introdução as Doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções de epideminologia, esterilização e 
desinfecção, doenças de notificação  compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de Urgência: 
parada cardio-respiratória, hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, 
desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de 
cobras, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. Pediatra: a criança: o crescimento e o 
desenvolvimento infantil,  alimentação, doenças mais  comuns, berçários  e  lactários. Centro  Cirúrgico: terminologia 
cirúrgica,  cirurgias  mais  comuns.  Legislação:  Lei  7498/86  e  alterações  posteriores  que  regulamenta  o  exercício 
profissional; Decreto 94406/87 que regulamenta a Lei 7498/86; Resolução COFEN n.2 311/2007 e Código de Ética de 
Enfermagem; Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Enfermagem; A estratégia do PSF - 
refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo; Portaria 
2.488 DE 21/10/2011 do Ministério da Saúde; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - 
P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre 
Guia Prático do Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde - Governo Federal; Lei Federal Nº 8080/1990 Serviço 
Social e Saúde Mental; Decreto Federal Nº 7.508/2011. 
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ANEXO III CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO (DATAS 
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EVENTO DATA 
 

Publicação do Edital do Concurso Público nº 01/2016 17/06/2016 

 

Período de Inscrições 20 à 30/06/2016 
 

Candidato com Deficiência data limite para encaminhar 

documento comprobatório 
20 à 30/06/2016

 

 

Homologação das Inscrições 01/07/2016 

 
Prova Objetiva 10/07/2016 

 
Publicação do Gabarito Provisório 11/07/2016 

 
Prazo para Recurso do Gabarito 11 e 12/07/2016 

 
Publicação do Gabarito Oficial e Resultado Provisório 15/07/2016 

 
Prazo de Recurso do Resultado Provisório 18 e 19/07/2016 

 
Resultado Final 21/07/2016 

 
Homologação 22/07/2016 


