PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2017
(Administração Municipal)
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A Prefeitura do Município de Barretos, FAZ SABER que se encontrarão abertas inscrições para
Concurso Público, regido pelas Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para
provimento dos cargos constantes do item 2, do Capítulo I - DOS CARGOS, sob organização e
aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho” - Fundação VUNESP.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I. DOS CARGOS
1. O Concurso Público destina-se ao provimento dos cargos constantes do item 2. deste Capítulo,
com vagas existentes e das que vierem a existir dentro do prazo de sua validade.
2. Os cargos, total de vagas, vencimentos (R$), requisitos exigidos e jornada semanal de trabalho
(horas) são os estabelecidos na tabela que segue:
Vagas

Cargos

Total

Vagas

de

reservadas

vagas para ampla
concorrência

reservadas
à pessoa
portadora
de

Jornada

Vencimentos

Requisitos

(R$)

Exigidos

2.696,01

Ensino Superior
em Administração
ou em
Administração
Pública

40 horas

20 horas

40 horas

Semanal de
Trabalho

deficiência
(10%)

Administrador

Advogado

Agente
Administrativo

1

1

0

1

1

0

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Ciências Jurídicas
e Sociais e
Registro na OAB

2

1

1

1.631,14

Ensino Médio
Completo

1

0

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Comunicação
Social e Registro
no Ministério do
Trabalho

1

3.125,42

Ensino Médio
Completo e CNH
categoria “AB”

40 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Arquitetura e
Registro no CREA

20 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Arquivologia e
Registro no
Conselho de
Classe quando
necessário

40 horas

0

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Serviço Social e
Registro no
CRESS

30 horas

1

1.178,36

Ensino
Fundamental
Completo

40 horas

Ensino Médio
Completo e Curso
Técnico na Área

40 horas

Agente de
Comunicação

1

1

Social

Agente de
Operações e

5

4

Fiscalização

Arquiteto

Arquivista

Assistente Social

Auxiliar
Administrativo

1

1

1

6

1

1

1

5

0

0

Auxiliar de
Consultório

2

1

1

1.178,36

70

63

7

1.366,05

Ensino Médio
Completo

40 horas

1.250,13

Ensino Médio
Completo e
Conhecimento na
Área

40 horas

Dentário
Auxiliar de
Cuidados Diários

Auxiliar de
Topografia

20 horas

1

1

0

2

Auxiliar
Operacional de

40

36

4

1.046,96

Ensino
Fundamental
Incompleto

0

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
qualquer área

40 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Odontologia e
Registro no CROB

20 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Odotondologia,
com
Especialização
em Odontologia
para Pacientes
com
Necessidades
Especiais e
Registro no
Conselho
Regional de
Odontologia

20 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Odontologia,
Especialização
em Endodontia e
Registro no CROB

20 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Odontologia, com
Especialização
em Periodontia e
Registro no
Conselho
Regional de
Odontologia

20 horas

Serviços Gerais
Coordenador do
Centro Municipal
Profissionalizante -

1

1

40 horas

CEMUP

Dentista

5

4

1

Dentista de
Pacientes

1

1

0

Especiais

Dentista
Endodontia

Dentista
Periodontista

1

1

1

1

0

0
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Desenhista II

Desenhista
Projetista
Educador
Ambiental

Enfermeiro

Engenheiro
Agrônomo

Engenheiro
Ambiental

Engenheiro Civil

2

1

1

1.730,48

Ensino Médio
Completo e
Ensino Técnico na
Área

40 horas

40 horas

1

1

0

3.415,22

Ensino Médio
Completo, Curso
Técnico na Área e
Registro no CREA

1

1

0

2.192,11

Ensino Médio
Completo

40 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Enfermagem e
Registro no
COREN

30 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Engenharia
Agrônoma e
Registro no CREA

20 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Engenharia
Ambiental e
Registro no CREA

20 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Engenharia Civil e
Registro no CREA

20 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Engenharia com
Especialização
em Segurança do
Trabalho e
Registro no CREA

20 horas

3

1

1

2

2

1

1

1

1

0

0

1

Engenheiro de
Segurança do

1

1

0

Trabalho

4

Engenheiro de
Trânsito

Engenheiro
Eletricista

Engenheiro
Florestal

Farmacêutico

Fiscal Tributário

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta
Acupunturista

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Engenharia Civil
com
Especialização na
área de Trânsito e
Tráfego Terrestre
e Registro no
CREA

20 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Engenharia
Elétrica e Registro
no CREA

20 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Engenharia
Florestal e
Registro no CREA

20 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Ciências
Farmacêuticas e
Registro no CRF

20 horas

3.623,21

Ensino Superior
Completo em
qualquer área e
CNh “B

40 horas

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Fisioterapia e
Registro no
CREFITO

20 horas

2.696,01

0

5

Ensino Superior
Completo em
Fisioterapia com
Especialização na
área de
Acupuntura e
Registro no

20 horas

CREFITO

Fonoaudiólogo

2

1

1

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Fonoaudiologia e
Registro no
CREFª

20 horas

4.869,29

Ensino Médio
Completo e,
cumulativamente,
Curso Básico de
Proteção da
Aviação Civil
contra Atos de
Interferências
Ilícitas (AVSEC),
Curso Básico de
Operações
Aeroportuárias e
Curso de Sistema
de Gerenciamento
de Segurança
Operacional
(SGSO)

40 horas

40 horas

Gestor de
Operações

1

1

0

Aeroportuárias

Historiador

1

1

0

2.696,01

Ensino Superior
Completo
(licenciatura ou
bacharelado) em
História e Registro
no Conselho de
Classe quando
necessário

Inspetor de Alunos

2

1

1

1.178,36

Ensino Médio
Completo

40 horas

40 horas

40 horas

Jardineiro

Líder de Equipe de
Reparos e Serviços

3

2

1

1.046,96

Ensino
Fundamental
Incompleto

1

1

0

1.782,39

Ensino Médio
Completo
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Médico
Dermatologista

1

1

8.073,75

0

Ensino Superior
16 a 24
Completo em
horas
Medicina, com
(carga
Especialização
horária
em Dermatologia
mensal
e Registro em
mínima de
Conselho
80
horas e
Regional de
carga
horária
Medicina
máxima de
120 horas)
De segunda
a sexta-feira

Médico
Gastroenterologista

1

1

8.073,75

0

Ensino Superior
16 a 24
Completo em
horas
Medicina, com
(carga
Especialização
horária
em
mensal
Gastroenterologia
mínima
de
e Registro em
80
horas
e
Conselho
carga
horária
Regional de
máxima de
Medicina
120 horas)
De segunda
a sexta-feira

Médico
Neuropediatra

1

1

8.073,75

0

Ensino Superior
16 a 24
horas
Completo em
Medicina, com
(carga
Especialização
horária
em Neuropediatria
mensal
e Registro em
mínima de
Conselho
80
horas e
Regional de
carga horária
Medicina
máxima de
120 horas)
De segunda
a sexta-feira
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Médico Nutrólogo

1

1

8.073,75

0

Ensino Superior
16 a 24
Completo em
horas
Medicina, com
(carga
Especialização
horária
em Nutrologia e
mensal
Registro em
mínima de
Conselho
80
horas e
Regional de
carga
horária
Medicina
máxima de
120 horas)
De segunda
a sexta-feira
16 a 24
horas

Médico
Radiologista

1

1

8.073,75

0

Ensino Superior
(carga
Completo em
horária
Medicina, com
mensal
Especialização
mínima de
em Radiologia e
80 horas e
Registro em
carga horária
Conselho
máxima de
Regional de
120 horas)
Medicina
De segunda
a sexta-feira

Médico Urologista

1

1

8.073,75

0

Ensino Superior
16 a 24
Completo em
horas
Medicina, com
(carga
Especialização
horária
em Urologia e
mensal
Registro em
mínima de
Conselho
80
horas e
Regional de
carga horária
Medicina
máxima de
120 horas)
De segunda
a sexta-feira
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Médico Veterinário

Merendeiro

1

1

0

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Medicina
Veterinária e
Registro no
CRMV
Ensino
Fundamental
Incompleto

40 horas

25

22

3

1.078,38

2

1

1

1.616,36

Ensino Médio
Completo

20 horas

1

1

0

1.616,36

Ensino Médio
Completo

20 horas

1

1

0

1.616,36

Ensino Médio
Completo

20 horas

1

1

0

1.616,36

Ensino Médio
Completo

20 horas

2

1

1

1.616,36

Ensino Médio
Completo

20 horas

1

1

0

1.616,36

Ensino Médio
Completo

20 horas

1

1

0

1.616,36

Ensino Médio
Completo

20 horas

1

1

0

1.616,36

Ensino Médio
Completo

20 horas

Monitor de Artes
(Dança - Balé

20 horas

Clássico)
Monitor de Artes
(Danças Urbanas)
Monitor de Artes
(Desenho e
Grafite)
Monitor de Artes
(Sapateado)

Monitor de
Iniciação Musical

Monitor de Piano

Monitor de Técnica
Vocal

Monitor de Violão
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Músico Monitor
(Clarinete)

Músico Monitor
(Contrabaixo)

Músico Monitor
(Fagote)

Músico Monitor
(Oboé)

Músico Monitor
(Percussão)

Músico Monitor
(Trombone)

Músico Monitor
(Trompa)

Músico Monitor
(Viola)

Músico Monitor
(Violino)

Músico Monitor
(Violoncelo)

1

1

0

1.250,13

Ensino Médio
Completo

20 horas

1

1

0

1.250,13

Ensino Médio
Completo

20 horas

2

1

1

1.250,13

Ensino Médio
Completo

20 horas

1

1

0

1.250,13

Ensino Médio
Completo

20 horas

1

1

0

1.250,13

Ensino Médio
Completo

20 horas

1

1

0

1.250,13

Ensino Médio
Completo

20 horas

2

1

1

1.250,13

Ensino Médio
Completo

20 horas

2

1

1

1.250,13

Ensino Médio
Completo

20 horas

12

10

2

1.250,13

Ensino Médio
Completo

20 horas

2

1

1

1.250,13

Ensino Médio
Completo

20 horas

10

Nutricionista

Oficial
Administrativo I

1

15

1

13

0

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Nutrição e
Registro no CRN

2

1.213,71

Ensino
Fundamental
Completo

40 horas

Ensino Médio
Completo e CNh
“AB”

40 horas

Oficial de
Fiscalização

20 horas

1

1

0

2.066,27

1

1

0

2.066,27

Ensino Médio
Completo

40 horas

20 horas

Ambiental
Oficial de
Fiscalização
Sanitária e
Epidemiológica

Psicólogo

Secretário de
Escola

Servente de
Pedreiro

Técnico de Defesa
do Consumidor

Técnico de
Enfermagem

1

1

0

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Psicologia e
Registro no CRP

1

1

0

1.730,48

Ensino Médio
Completo

40 horas

Ensino
Fundamental
Incompleto

40 horas

5

4

1

1.046,96

1

1

0

1.631,14

Ensino Médio
Completo

40 horas

1.631,14

Ensino Médio
Completo, Curso
Técnico em
Enfermagem e
Registro no
COREN

30 horas

3

2

1
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1.947,67

Ensino Médio
Completo, Curso
Técnico de
Processamento
de Dados e/ou
Técnico em
Informática

40 horas

20 horas

Técnico de
Processamento de

1

1

0

Dados

Técnico de
Radiologia

Telefonista

Terapeuta
Ocupacional

Topógrafo

1

1

0

1.492,72

Ensino Médio
Completo, Curso
Técnico na Área e
Registro no CRTR

1

1

0

1.178,36

Ensino Médio
Completo

30 horas

0

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Terapia
Ocupacional e
Registro no
CREFITO

20 horas

0

1.890,93

Ensino Médio
Completo e Curso
Técnico na Área

40 horas

0

2.696,01

Ensino Superior
Completo
(licenciatura ou
bacharelado) em
qualquer área e
curso de Língua
Brasileira de
Sinais que atenda
os artigos 4.º e 5.º
da Lei n.º 12.319,
de 1.º de
setembro de
2010.

40 horas

0

2.696,01

Ensino Superior
Completo em
Zootecnia

20 horas

1

1

1

1

Tradutor e
Intérprete da
Língua Brasileira

1

1

de Sinais - LIBRAS

Zootecnista

1

1
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3. O vencimento dos cargos têm como base o mês de novembro de 2017.
4. Para o cargo de Advogado ainda será acrescido de vantagens conforme legislação municipal
vigente.
5. Os cursos exigidos deverão ser comprovados por meio de Diplomas de habilitação e histórico
escolar, para o cargo inscrito.
6. O candidato nomeado prestará serviços na Prefeitura do Município de Barretos, dentro do
horário estabelecido pela Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana,
sábados, domingos e/ou feriados, obedecida à carga horária semanal de trabalho, constante no
item 2. deste Capítulo.
7. O regime de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores do Município de Barretos (Lei
Complementar Complementar n.º 68, de 03/07/2006, com alterações subsequentes).
8. As atribuições a serem exercidas pelo candidato nomeado encontram-se no Anexo I - DAS
ATRIBUIÇÕES.
II. DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição deverá ser efetuada, das 10 horas de 09.01.2018 às 23h59 de 15.02.2018,
exclusivamente pela internet - site www.vunesp.com.br, devendo ser observada a alínea “f” do
item 10, deste Capítulo.
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou
fora do prazo estabelecido.
2. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais o candidato
não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
3. Para se inscrever, o candidato deverá atender os requisitos do cargo e entregar, na data da
nomeação, a comprovação de:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
b) ter 18 anos completos;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) estar com o CPF regularizado;
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo;
g) não registrar antecedentes criminais;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada em avaliação
médica;
i) outros documentos que a Prefeitura do Município de Barretos julgar necessários.
3.1. Não será permitida, em hipótese alguma, troca do cargo pretendido, após a efetivação da
inscrição.
3.1.1. O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) cargo será considerado ausente
naquele em que não comparecer na prova objetiva, sendo eliminado do Concurso no respectivo
cargo.
4. O correspondente pagamento da importância do valor da taxa de inscrição poderá ser
efetuado, em dinheiro ou em cheque, em qualquer agência bancária.
Cargos

Valor da taxa de
inscrição (R$)

Administrador

100,00

Advogado

100,00
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Agente Administrativo

80,00

Agente de Comunicação Social

100,00

Agente de Operações e Fiscalização

80,00

Arquiteto

100,00

Arquivista

100,00

Assistente Social

100,00

Auxiliar Administrativo

60,00

Auxiliar de Consultório Dentário

80,00

Auxiliar de Cuidados Diários

80,00

Auxiliar de Topografia

80,00

Auxiliar Operacional de Serviços Gerais

60,00

Coordenador do Centro Municipal Profissionalizante - CEMUP

100,00

Dentista

100,00

Dentista de Pacientes Especiais

100,00

Dentista (Endodontia)

100,00

Dentista (Periodontista)

100,00

Desenhista II

80,00

Desenhista Projetista

80,00

Educador Ambiental

80,00

Enfermeiro

100,00

Engenheiro Agrônomo

100,00

Engenheiro Ambiental

100,00

Engenheiro Civil

100,00

Engenheiro de Segurança do Trabalho

100,00

Engenheiro de Trânsito

100,00

Engenheiro Eletricista

100,00

Engenheiro Florestal

100,00

Farmacêutico

100,00

Fiscal Tributário

100,00

Fisioterapeuta

100,00

Fisioterapeuta Acupunturista

100,00

Fonoaudiólogo

100,00

Gestor de Operações Aeroportuárias

80,00

Historiador

100,00
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Inspetor de Alunos

80,00

Jardineiro

60,00

Líder de Equipe de Reparos e Serviços

80,00

Médico Dermatologista

123,00

Médico Gastroenterologista

123,00

Médico Neuropediatra

123,00

Médico Nutrólogo

123,00

Médico Radiologista

123,00

Médico Urologista

123,00

Médico Veterinário

100,00

Merendeiro

60,00

Monitor de Artes (Dança - Balé Clássico)

80,00

Monitor de Artes (Danças Urbanas)

80,00

Monitor de Artes (Desenho e Grafite)

80,00

Monitor de Artes (Sapateado)

80,00

Monitor de Iniciação Musical

80,00

Monitor de Piano

80,00

Monitor de Técnica Vocal

80,00

Monitor de Violão

80,00

Músico Monitor (Clarinete)

80,00

Músico Monitor (Contrabaixo)

80,00

Músico Monitor (Fagote)

80,00

Músico Monitor (Oboé)

80,00

Músico Monitor (Percussão)

80,00

Músico Monitor (Trombone)

80,00

Músico Monitor (Trompa)

80,00

Músico Monitor (Viola)

80,00

Músico Monitor (Violino)

80,00

Músico Monitor (Violoncelo)

80,00

Nutricionista

100,00

Oficial Administrativo I

60,00

Oficial de Fiscalização Ambiental

80,00

Oficial de Fiscalização Sanitária e Epidemiológica

80,00

Psicólogo

100,00
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Secretário de Escola

80,00

Servente de Pedreiro

60,00

Técnico de Defesa do Consumidor

80,00

Técnico de Enfermagem

80,00

Técnico de Processamento de Dados

80,00

Técnico de Radiologia

80,00

Telefonista

80,00

Terapeuta Ocupacional

100,00

Topógrafo

80,00

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS

100,00

Zootecnista

100,00

4.1. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou efetuado pagamento em valor menor ao da
taxa de inscrição, a inscrição do candidato será automaticamente cancelada.
4.2. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em
conta corrente, condicional ou realizado após o dia 16.02.2018 ou por qualquer outro meio que
não os especificados neste Edital.
4.2.1. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação até o
dia 16.02.2018.
4.3. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens e seus subitens anteriores
implicará o cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.
4.4. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário
gerado, até o último dia do período das inscrições. Atenção para o horário bancário.
4.4.1. O boleto bancário poderá ser pago até o dia 16.02.2018.
4.4.2. Em caso de evento que resulte em fechamento das agências bancárias, a taxa de inscrição
deverá ser paga antecipadamente.
4.5. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento
do boleto referente à taxa.
4.5.1. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site
www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público, durante e após o período das inscrições.
4.5.1.1. Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o
Disque VUNESP, para verificar o ocorrido.
4.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade,
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo
alegado, exceto ao candidato amparado pela Lei Municipal n.º 3.838, de 29.03.2006, e Lei
Municipal n.º 5.022, de 27.11.2014.
4.6.1. O valor pago a título de taxa de inscrição não poderá ser transferido para terceiro e nem
para outros concursos.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na
ficha de inscrição.
6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado
posteriormente.
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7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,
cabendo à Prefeitura do Município de Barretos o direito de excluir do Concurso Público aquele
que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato
seja constatado posteriormente.
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3.
deste Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação quando da nomeação, sob pena de
exclusão do candidato do Concurso Público.
8.1. Não deverá ser enviada à Prefeitura do Município de Barretos ou à Fundação VUNESP
qualquer cópia de documento de identidade.
9. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site
www.vunesp.com.br e pelo Disque VUNESP.
10. Para inscrever-se, o candidato deverá durante o período das inscrições:
a) acessar o site www.vunesp.com.br;
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o correspondente pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste
Capítulo, até 16.02.2018.
11. Em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal n.º 3.838, de 29/03/2006, alterada pela
Lei Municipal n.º 5.022, de 27/11/2014, poderá ser concedido ao candidato o direito de isenção do
valor da taxa de inscrição para o Concurso Público, desde que esteja comprovadamente
desempregado.
11.1. O candidato que desejar solicitar o referido direito e que preencher as condições
estabelecidas no item 11. deste Capítulo, deverá:
a) acessar o link “solicitação de isenção do valor da taxa de inscrição” no site www.vunesp.com.br,
preencher os dados solicitados, e, após a transmissão dos dados, imprimir, datar e assinar o
requerimento de solicitação de isenção do valor da taxa de inscrição, durante o período das 10
horas de 09.01.2018 às 23h59min de 11.01.2018.
b) entregar, pessoalmente ou por procuração, no período das 8 às 14 horas dos dias 09.01.2018,
10.01.2018, 11.01.2018 e 12.01.2018, no Auditório do Paço Municipal "SIMÃO ANTÔNIO
MARQUES - "LIBRINA" da Prefeitura do Município de Barretos, localizada na Avenida Almirante
Gago Coutinho, n.º 500 - Sala 32 (Auditório), Bairro: Rios, Barretos/SP, juntamente com o
requerimento referido na alínea “a” deste subitem, a documentação indicada no subitem 11.2,
fazendo constar no envelope o que segue:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2017 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
b1) Em caso de entrega por procuração, esta deverá ser realizada mediante entrega do respectivo
mandato com firma reconhecida e apresentação de documento original de identificação com foto
do procurador. Deverá ser entregue uma procuração por candidato, que ficará retida.
11.2. O candidato comprovará a condição de desempregado, mediante entrega de cópia simples:
- da Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas de identificação, do último contrato de
trabalho e a da página subsequente a do último contrato de trabalho) ou de documentação similar,
e da certidão CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, expedida pela Previdência Social.
11.3. O preenchimento do requerimento de solicitação de isenção do valor da taxa de inscrição e a
documentação anexada serão de inteira responsabilidade do candidato, não sendo admitidas
alterações e/ou inclusões após o período de solicitação do benefício.
11.4. O resultado da solicitação será divulgado na data prevista de 02.02.2018 a partir das 10
horas, exclusiva e oficialmente, no site www.vunesp.com.br.
11.5. Será considerado indeferido o requerimento de solicitação de isenção do valor da taxa:
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a) preenchido incorretamente (omissões, informações inverídicas etc.);
b) entregue pessoalmente ou por procuração após o período previsto na alínea “b” do subitem
11.1. deste Capítulo;
c) que não tenha anexada a documentação exigida no subitem 11.2. deste Capítulo;
d) que não comprove o requisito previsto no item 11. deste Capítulo.
11.6. O candidato que tiver seu pedido de isenção deferido terá automaticamente sua inscrição
efetivada, não havendo necessidade de qualquer outro procedimento.
11.7. Da decisão que venha eventualmente indeferir o pedido de isenção da taxa de inscrição, fica
assegurado ao candidato o direito de interpor, devidamente justificado e comprovado, recurso no
período previsto, das 10 horas de 05.02.2018 às 23h59min de 06.02.2018, conforme o Capítulo
IX - DOS RECURSOS.
11.7.1. Não será permitida, no prazo de recurso, a complementação de documentos.
11.8. O resultado da análise do recurso será divulgado, exclusiva e oficialmente, na data prevista
de 15.02.2018 a partir das 10 horas, no site www.vunesp.com.br.
11.9. O candidato que tiver a solicitação indeferida, e queira participar do Certame, deverá acessar
novamente o “link” próprio na página da Fundação VUNESP - site www.vunesp.com.br, digitar seu
CPF e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo e pagando o boleto bancário, com o
correspondente valor da taxa de inscrição, até 16.02.2018, observado o disposto neste Edital, no
que couber.
11.10. Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, sob pena da
nulidade da inscrição e de todos os atos dela decorrentes, além de sujeitar-se o candidato às
penalidades previstas em lei, não sendo admitida alteração e/ou qualquer inclusão após o período
de solicitação do benefício.
12. O candidato poderá utilizar, para fins de inscrição, o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que
disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em várias cidades do Estado de São
Paulo. Esse programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
12.1. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadastro e apresentar o RG nos próprios
Postos do Acessa SP.
13. O candidato que tenha exercido a função de jurado a partir da vigência da Lei Federal n.º
11.689/2008 poderá solicitar, na ficha de inscrição, esta opção para fins de critério de desempate.
13.1. O candidato, para fazer jus ao previsto no item 13. deste Capítulo deverá comprovar ter
exercido a função de jurado no período entre a data da vigência da referida Lei e a data de término
das inscrições.
13.2. Para fins de critério de desempate, o candidato deverá, no período das inscrições,
encaminhar à Fundação VUNESP, por SEDEX ou Carta Registrada com AR (Aviso de
Recebimento), com a identificação do Concurso Público para o qual está inscrito, cópia simples ou
autenticada do documento emitido pelo Poder Judiciário que comprove que exerceu a função de
jurado.
13.3. A cópia do documento apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não
será devolvida.
13.4. O candidato que não atender ao item 13. e seus subitens deste Capítulo, não terá sua
condição de jurado utilizada como critério de desempate.
14. Às 23h59min (horário de Brasília) do último dia do período das inscrições, a ficha de
inscrição e o boleto bancário não estarão mais disponibilizados no site.
15. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não efetivação da
inscrição.
16. A Fundação VUNESP e a Prefeitura do Município de Barretos, não se responsabilizam por
solicitação de inscrição e/ou de isenção do valor da taxa de inscrição não recebida por motivo de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados.
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17. As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, podendo a
Prefeitura do Município de Barretos e a Fundação VUNESP, utilizá-las em qualquer época, no
amparo de seus direitos, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
18. Informações inverídicas, mesmo que detectadas após a realização do Concurso Público,
acarretarão a eliminação do candidato do Concurso Público, importando em anulação da inscrição
e dos demais atos praticados pelo candidato, sem prejuízo das ações criminais cabíveis.
19. O candidato, deficiente ou não, que necessitar de condições especiais, inclusive prova
ampliada, em braile, etc., deverá, no período das inscrições, encaminhar, pessoalmente, por
SEDEX ou Carta Registrada com AR (Aviso de Recebimento), à Fundação VUNESP, solicitação
contendo nome completo, RG, CPF, telefone(s) e os recursos necessários para a realização das
provas, indicando, no envelope, o Concurso Público para o qual está inscrito. O candidato com
deficiência deverá observar, ainda, o Capítulo III - DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM
DEFICIÊNCIA.
19.1. O candidato que não atender ao estabelecido ao item 19. deste Capítulo, durante o período
das inscrições, não terá a sua prova especial preparada ou as condições especiais
providenciadas, seja qual for o motivo alegado.
19.2. O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização da(s) prova(s) ficará
sujeito à análise da razoabilidade e viabilidade do solicitado.
19.3. Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo, será considerada, a data da postagem
fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT ou a data do protocolo firmado pela
Prefeitura do Município de Barretos ou pela Fundação VUNESP, conforme o caso.
III. DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
1. Será assegurada aos candidatos com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas
que lhes são facultadas pela Constituição Federal, artigo 37, inciso VIII, Lei Federal n.º 7.853/89,
pelo Decreto Federal n.º 3.298/99, Lei Complementar Municipal n.º 68/2006, com alterações
subsequentes, Lei Municipal n.º 2.842/94, com alterações subsequentes, a reserva de vaga neste
Concurso Público, na proporção de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas, para
preenchimento do cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a(s) deficiência(s) de que é
portador
1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 1, deste Capítulo resulte em número
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
1.2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, especificadas
no ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES, são compatíveis com a deficiência declarada.
1.3. Os candidatos com deficiência, quando da inscrição, deverão observar o procedimento a ser
cumprido conforme descrito neste Capítulo, bem como no Capítulo II - DAS INSCRIÇÕES.
2. O candidato que se julgar amparado pelo disposto no artigo 37, inciso VIII, da Constituição
Federal, na Lei Federal 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99 e na Lei Municipal n.º 2.842/94,
com alterações subsequentes, concorrerá sob sua inteira responsabilidade, às vagas reservadas
aos candidatos com deficiência que vierem a existir dentro do prazo de validade do concurso
público.
3. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas conceituadas pela medicina
especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à
espécie, e que constituam inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade para
integração social, e que se enquadrarem nas categorias especificadas no Decreto Federal n.º
3.298/99 e na Súmula 377, do Superior Tribunal de Justiça.
3.1. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção.
4. Os candidatos com deficiência participarão do certame em igualdade de condições com os
demais candidatos, no que tange ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os
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demais candidatos, nos termos do artigo 41 do Decreto Federal n.º 3.298/99 e pelo artigo 6º da Lei
Municipal n.º 2842/1994, com alterações subsequentes.
5. Para concorrer como candidato com deficiência, o candidato deverá especificar, na ficha de
inscrição, o tipo de deficiência, observado o disposto no artigo 4º do Decreto Federal n.º 3.298, de
20/12/99, ou na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça.
5.1. O candidato deverá ainda, encaminhar, pessoalmente, por SEDEX ou Carta Registrada com
AR (Aviso de Recebimento), para a Fundação VUNESP, no período das inscrições, com a
identificação do Concurso Público para o qual está inscrito:
a) laudo médico original, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como
a provável causa da deficiência. O laudo médico deverá conter o nome completo do candidato, o
CRM, o carimbo e a assinatura do profissional que emitiu o laudo;
a.1) o laudo médico solicitado na alínea “a” deste no subitem terá validade somente para este
Concurso Público, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
b) solicitação, se necessário, requerendo tratamento e/ou tempo diferenciado para realização da
prova, especificando as condições técnicas e/ou provas especiais que necessitará, conforme
Laudo Médico encaminhado.
Modelo do envelope:
À Fundação VUNESP
Concurso Público n.º 003/2017 - Administração Municipal
Prefeitura do Município de Barretos
Participação de Candidato com Deficiência
Rua Dona Germaine Burchard, 515 - Água Branca/Perdizes
05002-062 - São Paulo - SP
5.2. O Laudo Médico deverá estar legível, sob pena de não ser considerado.
5.3. Para efeito do prazo estipulado no subitem 5.1 deste Capítulo, será considerada a data da
postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT ou protocolo firmado
pela Fundação VUNESP.
5.4. O candidato que, dentro do período das inscrições, não declarar ser deficiente ou aquele que
se declarar, mas não atender aos dispositivos mencionados no subitem 5.1. deste Capítulo, não
será considerado candidato com deficiência, para fins deste Concurso Público, não terá prova
especial preparada e/ou condição específica para realização da prova atendida, seja qual for o
motivo alegado.
5.5. A divulgação do resultado da solicitação de inscrição na condição de candidato com
deficiência no Concurso Público está prevista para 05.03.2018 no Jornal Folha de Barretos, no site
da Prefeitura do Município de Barretos e como subsídio no site da Fundação VUNESP.
5.5.1. Do indeferimento do pedido para concorrer como candidato com deficiência, caberá recurso,
conforme previsto no Capítulo IX - DOS RECURSOS, deste Edital.
5.5.2. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas
consequências advindas de sua omissão.
5.5.3. O resultado definitivo da solicitação de inscrição na condição de candidato com deficiência
tem previsão para sua divulgação em 15.03.2018.
5.5.4. Candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme disposto neste Capítulo,
não poderá interpor recurso em favor de sua condição, seja qual for o motivo alegado.
6. Após o período das inscrições, fica proibida qualquer inclusão de candidatos com deficiência.
7. O candidato com deficiência visual, deverá indicar, obrigatoriamente, em sua ficha de
inscrição, o tipo de prova especial de que necessitará.
7.1. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em braile serão oferecidas
provas nesse sistema e suas respostas serão transcritas para a folha de respostas original por um
fiscal designado para tal finalidade.
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7.1.1. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e
punção, podendo utilizar-se de soroban.
7.1.2. Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada
serão oferecidas provas confeccionadas de acordo com o solicitado no ato de sua inscrição.
7.1.2.1. O candidato deverá indicar, no momento da inscrição, o tamanho da fonte de sua prova
ampliada.
7.1.2.2. O candidato que não indicar o tamanho da fonte, terá sua prova elaborada na fonte 24.
7.1.3. Candidatos com deficiência visual (amblíopes), que solicitarem prova especial por meio da
utilização de software, serão oferecidos computador/notebook, com o software NVDA disponível
para uso dos candidatos durante a realização de sua prova.
7.1.3.1. Na hipótese de serem verificados problemas técnicos no computador e/ou software
mencionados no subitem 7.1.3., será disponibilizado ao candidato fiscal ledor para leitura de sua
prova.
7.2. O candidato com deficiência auditiva deverá indicar, obrigatoriamente, em sua ficha de
inscrição, se necessitará de:
a) intérprete de LIBRAS;
b) autorização para utilização de aparelho auricular.
7.3. O candidato com deficiência física deverá indicar, obrigatoriamente, em sua ficha de
inscrição, se necessitará de:
a) mobiliário adaptado;
b) auxílio no manuseio da prova e transcrição de respostas.
8. O atendimento às condições especiais pleiteadas para realização da(s) prova(s) ficará sujeito,
por parte da Fundação VUNESP, à análise da viabilidade e razoabilidade do solicitado.
9. O candidato com deficiência, classificado, além de figurar na Lista de Classificação Geral, terá
seu nome constante da Lista Especial, conforme disposto no artigo 42 do Decreto Federal n.º
3298/99 e no artigo 6º da Lei Municipal n.º 2.842/1994, com alterações subsequentes.
10. O candidato inscrito como pessoa com deficiência que atender ao disposto no item 5. e seus
subitens deste Capítulo, se classificado, submeter-se-á à avaliação a ser realizada por equipe
multiprofissional da Prefeitura do Município de Barretos ou por ela credenciada, objetivando
verificar se a deficiência se enquadra na previsão do Decreto Federal n.º 3.298/99, artigo 4º e seus
incisos, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, assim como se há compatibilidade ou
não da deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 do
referido Decreto, observadas as seguintes disposições:
a) a avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada por equipe prevista
pelo artigo 43 do Decreto Federal n.º 3.298/99 e pelo artigo 9º da Lei Municipal n.º 2.842/94, com
alterações subsequentes.
b) não será considerado candidato com deficiência, cuja deficiência assinalada, na ficha de
inscrição, não se fizer constatada, devendo esse permanecer apenas na Lista de Classificação
Definitiva Geral, desde que classificado no Concurso Público.
10.1. O candidato cuja deficiência não for configurada ou quando esta for considerada
incompatível com a função a ser desempenhada será desclassificado, conforme disposto na Lei
Municipal n.º 2.842/94, com alterações subsequentes.
11. A nomeação dos candidatos classificados obedecerá à ordem de classificação, devendo
iniciar-se pela Lista de Classificação Definitiva Geral, seguida da Lista Especial, observando-se, a
partir de então, sucessiva alternância entre elas.
12. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a
perda do direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
13. Após a noemação do candidato com deficiência, a condição não poderá ser arguida para
justificar a concessão de readaptação do cargo, bem como para aposentadoria por invalidez.
14. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não
serão conhecidos.
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IV. DAS PROVAS
1. O Concurso Público constará das seguintes provas:

Cargos

Provas

Questões

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa

18

Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos

42

- Advogado

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Agente Administrativo

- Agente de Comunicação Social

- Agente de Operações e Fiscalização
- Auxiliar de Consultório Dentário
- Auxiliar de Cuidados Diários
- Auxiliar de Topografia
- Desenhista II
- Desenhista Projetista
- Educador Ambiental
- Gestor de Operações Aeroportuárias
- Inspetor de Alunos
- Líder de Equipe de Reparos e Serviços
- Monitor de Artes (Dança - Balé Clássico)
- Monitor de Artes (Danças Urbanas);
- Monitor de Artes (Desenho e Grafite)
- Monitor de Artes (Sapateado)
- Monitor de Iniciação Musical
- Monitor de Piano
- Monitor de Técnica Vocal
- Monitor de Violão
- Músico Monitor (Clarinete)
- Músico Monitor (Contrabaixo)

15
12
08
08
07

- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
- Noções de Informática
- Conhecimentos de Direto
Administrativo
Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Atualidades
- Noções de Informática

18
09
03

Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos

30

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
- Noções de Informática

15
08
03
04

Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos
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- Músico Monitor (Fagote)
- Músico Monitor (Oboé)
- Músico Monitor (Percussão)
- Músico Monitor (Trombone)
- Músico Monitor (Trompa)
- Músico Monitor (Viola)
- Músico Monitor (Violino)
- Músico Monitor (Violoncelo)
- Oficial de Fiscalização Ambiental
- Oficial de Fiscalização Sanitária e
Epidemiológica
- Técnico de Defesa do Consumidor
- Técnico de Enfermagem
- Técnico de Radiologia
- Topógrafo
- Administrador
- Arquiteto
- Arquivista
- Assistente Social
Coordenador
do
Centro
Municipal
Profissionalizante - CEMUP
- Dentista
- Dentista de Pacientes Especiais
- Dentista (Endodontia)
- Dentista (Periodontista)
- Enfermeiro
Prova Objetiva
- Engenheiro Agrônomo
Conhecimentos Gerais
- Engenheiro Ambiental
- Língua Portuguesa
- Engenheiro Civil
- Matemática
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Atualidades
- Engenheiro de Trânsito
- Noções de Informática
- Engenheiro Eletricista
- Engenheiro Florestal
Conhecimentos Específicos
- Farmacêutico
- Conhecimentos Específicos
- Fiscal Tributário;
- Fisioterapeuta
- Fisioterapeuta Acupunturista
- Fonoaudiólogo
- Historiador
- Médico Veterinário
- Nutricionista
- Psicólogo
- Terapeuta Ocupacional
- Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS;
- Zootecnista
Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Auxiliar Administrativo
- Matemática
- Oficial Administrativo I
- Atualidades
- Noções de Informática
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- Auxiliar Operacional de Serviços Gerais
- Servente de Pedreiro

- Jardineiro
- Merendeiro

- Secretário de Escola

- Técnico de Processamento de Dados

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática

15
15

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática

10
10

Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos

10

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
- Noções de Informática
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos
Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
- Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos

- Telefonista

- Médico Dermatologista
- Médico Gastroenterologista
- Médico Neuropediatra
- Médico Nutrólogo
- Médico Radiologista
- Médico Urologista

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
- Noções de Informática
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos
Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Política de Saúde
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos
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1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento
geral do candidato, bem como a capacidade de análise, entendimento e interpretação de
informações, habilidade de trabalhar com estrutura lógica das relações, capacidade dedutiva e
conhecimentos técnicos específicos do cargo.
1.1.1. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada
uma para os cargos de Auxiliar Operacional de Serviços Gerais, Jardineiro, Merendeiro e Servente
de Pedreiro e 5 alternativas cada uma para os demais cargos, sendo apenas uma alternativa
correta, de acordo com o conteúdo programático estabelecidos no Anexo II - DO CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva terá duração conforme adiante:
Duração da prova
objetiva

Cargos
- Auxiliar Operacional de Serviços Gerais, Agente Administrativo, Agente
de Operações e Fiscalização, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de
Consultório Dentário, Auxiliar de Cuidados Diários, Auxiliar de Topografia,
Desenhista II, Desenhista Projetista, Educador Ambiental, Gestor de
Operações Aeroportuárias, Inspetor de Alunos, Jardineiro, Líder de Equipe
de Reparos e Serviços, Merendeiro, Monitor de Artes (Dança - Balé
Clássico), Monitor de Artes (Danças Urbanas), Monitor de Artes (Desenho
e Grafite), Monitor de Artes (Sapateado), Monitor de Iniciação Musical,
Monitor de Piano, Monitor de Técnica Vocal, Monitor de Violão, Músico
Monitor (Oboé), Músico Monitor (Clarinete), Músico Monitor (Contrabaixo),
Músico Monitor (Fagote), Músico Monitor (Percussão), Músico Monitor
(Trombone), Músico Monitor (Trompa), Músico Monitor (Viola), Músico
Monitor (Violino), Músico Monitor (Violoncelo), Oficial Administrativo I,
Oficial de Fiscalização Ambiental, Oficial de Fiscalização Sanitária e
Epidemiológica, Secretário de Escola, Servente de Pedreiro, Técnico de
Defesa do Consumidor, Técnico de Enfermagem, Técnico de
Processamento de Dados, Técnico de Radiologia, Telefonista, Topógrafo
Administrador, Advogado, Agente de Comunicação Social, Arquiteto,
Arquivista, Assistente Social, Coordenador do Centro Municipal
Profissionalizante - CEMUP, Dentista, Dentista (Endodontia), Dentista
(Periodontista), Dentista de Pacientes Especiais, Enfermeiro, Engenheiro
Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro de
Segurança do Trabalho, Engenheiro de Trânsito, Engenheiro Eletricista,
Engenheiro Florestal, Farmacêutico, Fiscal Tributário, Fisioterapeuta,
Fisioterapeuta Acupunturista, Fonoaudiólogo, Historiador, Médico
Dermatologista; Médico Gastroenterologista; Médico Neuropediatra;
Médico Nutrólogo; Médico Radiologista; Médico Urologista, Médico
Veterinário, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Tradutor e
Intérprete de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, Zootecnista

3h

3h30

2. Para a prestação da prova objetiva, deverão ser observados, também, o Capítulo V - DA
PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA e o Capítulo VI - DO JULGAMENTO DA PROVA E
HABILITAÇÃO.
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V. DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
1. A prova será aplicada na cidade de Barretos/SP.
1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação da prova na cidade de Barretos, por qualquer que
seja o motivo, a Fundação VUNESP poderá aplicá-la em municípios próximos, não assumindo
qualquer tipo de responsabilidade quanto às eventuais despesas dos candidatos.
2. A convocação para a realização da prova deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de
Edital de Convocação a ser publicado no Jornal Folha de Barretos, não podendo ser alegada
qualquer espécie de desconhecimento.
2.1. O candidato poderá ainda:
- consultar o site www.vunesp.com.br; ou
- contatar o Disque VUNESP.
2.2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário, turma, sala e local constantes
do Edital de Convocação a ser publicado no Jornal Folha de Barretos não podendo ser alegada
qualquer espécie de desconhecimento.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de
Convocação, com antecedência mínima de 60 minutos do horário previsto para seu início, munido
de:
a) caneta de tinta preta, lápis preto e borracha macia; e
b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG) ou
Registro de Identificação Civil (RIC), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação,
expedida nos termos da Lei Federal n.º 9.503/97, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas
pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Registro Nacional de
Estrangeiro - RNE.
3.1. Somente será admitido na sala ou local de prova o candidato que apresentar um dos
documentos discriminados na alínea “b” do item 3. deste Capítulo e desde que permita, com
clareza, a sua identificação.
3.2. O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” do item 3. deste
Capítulo, não fará a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público.
3.3. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, boletim
de ocorrência ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira
funcional de ordem pública ou privada.
4. Não será admitido na sala ou no local de prova o candidato que se apresentar após o horário
estabelecido para o seu início.
5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, sala, turma, data e horário
preestabelecido.
6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um
fiscal.
7. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova, a candidata deverá levar um
acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado para tal
finalidade e será responsável pela criança.
7.1. A Fundação VUNESP não se responsabiliza pela criança no caso de a candidata não levar o
acompanhante, podendo, inclusive, ocasionar a sua eliminação do Concurso Público.
7.2. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal, sem a
presença do responsável pela criança.
7.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.
8. Excetuada a situação prevista no item 7. deste Capítulo, não será permitida a permanência de
qualquer acompanhante, inclusive criança, nas dependências do local de realização da prova,
podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no Concurso Público.
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9. Realizada a inscrição, o candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral,
poderá realizar pela internet, acessando no site www.vunesp.com.br, na Área do Candidato,
devendo ser observado o item 8 do Capítulo XI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
9.1.Para efeito de critério de desempate serão consideradas as correções cadastrais realizadas
até 2 dias úteis contados a partir da do 1º dia útil subsequente à data de realização da prova
objetiva.
9.2. O candidato que não atender aos termos do item 9 e subitem 9.1. deste Capítulo deverá
arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão, não devendo ser alegada
qualquer espécie de desconhecimento.
10. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de
coordenação no local em que estiver prestando a prova.
11. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de
afastamento, por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.
12. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais,
a verificação e a conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, para a realização da
prova.
13. Durante a prova, não serão permitidas quaisquer espécies de consulta a códigos, livros,
manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não
fornecido pela Fundação VUNESP, utilização de protetor auricular, boné, gorro, chapéu, óculos de
sol, de relógio, telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico de comunicação ou de
gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato.
13.1. O candidato, que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico, deverá antes do
início da prova:
a) desligá-lo;
b) retirar sua bateria (se possível);
c) acondicioná-lo em embalagem específica fornecida pela Fundação VUNESP, antes do início da
prova, devendo lacrar a embalagem e mantê-la lacrada, embaixo da carteira, durante todo o
tempo de realização da prova;
d) colocar também, nessa embalagem, os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros ou
similares, relógio, protetor auricular etc.);
e) esse material deverá permanecer durante todo o período de permanência do candidato no local
de prova, dentro dessa embalagem, que deverá também permanecer lacrada e embaixo da
carteira, até a saída do candidato do prédio de aplicação da prova;
f) os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados e lacrados, bem como com seus
alarmes desabilitados, até a saída do candidato do prédio de aplicação da prova.
14. A VUNESP, objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso da Prefeitura do Município
de Barretos - o que é de interesse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a
sua autenticidade, solicitará aos candidatos, a autenticação digital e a reprodução de uma frase,
durante a realização da prova, na lista de presença.
14.1. A autenticação digital ou assinatura do candidato visa, ainda, atender ao disposto no
subitem 4.4. do Capítulo X - DA NOMEAÇÃO.
14.2. A Fundação VUNESP poderá, no transcorrer da aplicação da prova, efetuar varredura, com
detector de metal, em ambientes no local de aplicação.
15. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à prova, ou quaisquer das etapas, conforme convocação oficial publicada no
Jornal Folha de Barretos, seja qual for o motivo alegado;
b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de
Convocação;
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alínea “b” do item 3. deste
Capítulo;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um
fiscal;
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e) estiver, no local de prova, portando, após o início da prova, qualquer equipamento eletrônico
e/ou sonoro e/ou de comunicação ligados ou desligados, e que não tenha atendido ao item 13. e
seu subitem, deste Capítulo;
f) estiver, no prédio ou local de provas, portando qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro
e/ou de comunicação ligados;
g) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova;
h) lançar meios ilícitos para a realização das provas;
i) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas, fornecido pela Fundação
VUNESP;
j) estiver portando armas de qualquer espécie, ainda que possua o respectivo porte ou
autorização;
k) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste Edital;
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da
aplicação da prova;
n) retirar-se do local de prova antes de decorrido o tempo mínimo de 75% de permanência.
DA PROVA OBJETIVA
16. A prova objetiva tem data prevista para sua realização em 08.04.2018 nos períodos
discriminados no subitem 16.1, deste Capítulo, devendo o candidato observar, total e
atentamente, o disposto nos itens 1. a 15., e seus subitens deste Capítulo, não podendo ser
alegada qualquer espécie de desconhecimento:
16.1. O candidato deverá observar o período de realização de sua prova, conforme adiante:
Período da Manhã:
Cargos: Administrador; Advogado; Agente de Comunicação Social; Arquiteto; Arquivista;
Assistente Social; Auxiliar Administrativo; Auxiliar Operacional de Serviços Gerais; Coordenador
do Centro Municipal Profissionalizante - CEMUP; Dentista de Pacientes Especiais; Dentista
Endodontia; Dentista Periodontista; Desenhista II; Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro
Ambiental; Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Engenheiro de Segurança do Trabalho;
Engenheiro Florestal; Farmacêutico; Fiscal Tributário; Fisioterapeuta Acupunturista;
Fonoaudiólogo; Historiador; Jardineiro; Médico Dermatologista; Médico Gastroenterologista;
Médico Neuropediatra; Médico Nutrólogo; Médico Radiologista; Médico Urologista; Médico
Veterinário; Merendeiro; Monitor de Artes (Dança - Balé Clássico); Monitor de Artes (Sapateado);
Monitor de Piano; Monitor de Violão; Músico Monitor (Trombone); Nutricionista; Oficial
Administrativo I; Psicólogo; Secretário de Escola; Servente de Pedreiro; Terapeuta Ocupacional;
Topógrafo; Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; Zootecnista.
Período da tarde:
Cargos: Agente Administrativo; Agente de Operações e Fiscalização; Auxiliar de Consultório
Dentário; Auxiliar de Cuidados Diários; Auxiliar de Topografia; Dentista; Desenhista Projetista;
Educador Ambiental; Engenheiro de Trânsito; Fisioterapeuta; Gestor de Operações
Aeroportuárias; Inspetor de Alunos; Líder de Equipe de Reparos e Serviços; Monitor de Artes
(Danças Urbanas); Monitor de Artes (Desenho e Grafite); Monitor de Iniciação Musical; Monitor de
Técnica Vocal; Músico Monitor (Clarinete); Músico Monitor (Contrabaixo); Músico Monitor (Fagote);
Músico Monitor (Oboé); Músico Monitor (Percussão); Músico Monitor (Trompa); Músico Monitor
(Viola); Músico Monitor (Violino); Músico Monitor (Violoncelo); Oficial de Fiscalização Ambiental;
Oficial de Fiscalização Sanitária e Epidemiológica; Técnico de Defesa do Consumidor; Técnico de
Enfermagem; Técnico de Processamento de Dados; Técnico de Radiologia; Telefonista.
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17. A confirmação da data e horário e informação sobre o local e sala, para a realização da prova
objetiva, deverão ser acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser
publicado no Jornal Folha de Barretos.
17.1. Nos 5 dias que antecederem a data prevista para a prova, o candidato poderá ainda:
- consultar o site www.vunesp.com.br; ou
- contatar o Disque VUNESP.
17.2. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar do
Edital de Convocação, esse deverá entrar em contato com a Fundação VUNESP, para verificar o
ocorrido.
17.3. Ocorrendo o caso constante do subitem 17.2. deste Capítulo, poderá o candidato participar
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento,
efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, datar e assinar, no
dia da prova, formulário específico.
17.4. A inclusão de que trata o subitem 17.3. será realizada de forma condicional, sujeita à
posterior verificação da regularidade da referida inscrição.
17.5. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
18. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos
esclarecimentos sobre sua aplicação.
18.1. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova depois de transcorrido
o tempo de 75% da sua duração, levando consigo somente o material fornecido para conferência
da prova objetiva realizada.
19. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno
de questões.
19.1. O candidato deverá observar, total e atentamente, os termos das instruções contidas na
capa do caderno de questões e na folha de respostas, não podendo ser alegada qualquer espécie
de desconhecimento.
19.2. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
19.3. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único
documento válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue, no final da prova, ao fiscal de
sala, juntamente com o caderno de questões.
19.4. O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com caneta de tinta
preta, bem como assinar no campo apropriado.
19.4.1. O candidato que tenha solicitado à Fundação VUNESP fiscal transcritor deverá indicar os
alvéolos a serem preenchidos pelo fiscal, indicado pela Fundação VUNESP, designado para tal
finalidade.
19.5. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não
respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
19.6. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à
assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
19.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo
adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a
folha de respostas.
19.8. Um exemplar do caderno de questões da prova objetiva, em branco, será disponibilizado,
única e exclusivamente, no site da Fundação VUNESP, www.vunesp.com.br na página do
Concurso Público, a partir das 10 horas do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da aplicação.
19.9. O gabarito oficial da prova objetiva está previsto para publicação no Jornal Folha de Barretos
e divulgação, como subsídio, no site da Fundação VUNESP, www.vunesp.com.br na página do
Concurso Público, a partir das 10 horas do 2º (segundo) dia útil subsequente ao da aplicação, não
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.
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VI. DO JULGAMENTO DA PROVA E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA
1.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
1.2. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = Na x100
Tq
Onde:
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova objetiva
1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos e não
zerar em nenhum dos componentes da prova, conforme discriminado adiante:

Cargos

Componentes

- Advogado

- Língua Portuguesa
- Conhecimentos Específicos

- Agente Administrativo

- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
- Noções de Informática
-Conhecimentos
de
Administrativo

- Agente de Comunicação Social

- Língua Portuguesa
- Atualidades
- Conhecimentos Específicos

- Agente de Operações e Fiscalização
- Auxiliar de Consultório Dentário
- Auxiliar de Cuidados Diários
- Auxiliar de Topografia
- Desenhista II
- Desenhista Projetista
- Educador Ambiental
- Gestor de Operações Aeroportuárias
- Inspetor de Alunos
- Líder de Equipes de Reparos e Serviços
- Monitor de Artes (Dança - Balé Clássico)
- Monitor de Artes (Danças Urbanas)
- Monitor de Artes (Desenho e Grafite)
- Monitor de Artes (Sapateado)
- Monitor de Iniciação Musical;
- Monitor de Piano

- Língua Portuguesa
- Matemática
- Conhecimentos Específicos
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Direto

- Monitor de Técnica Vocal
- Monitor de Violão
- Músico Monitor (Clarinete)
- Músico Monitor (Contrabaixo)
- Músico Monitor (Fagote)
- Músico Monitor (Oboé)
- Músico Monitor (Percussão)
- Músico Monitor (Trombone)
- Músico Monitor (Trompa)
- Músico Monitor (Viola)
- Músico Monitor (Violino)
- Músico Monitor (Violoncelo)
- Oficial de Fiscalização Ambiental
- Oficial de Fiscalização Sanitária e Epidemiológica
- Técnico de Defesa do Consumidor
- Técnico de Enfermagem
- Técnico de Radiologia
- Topógrafo
- Administrador
- Arquiteto
- Arquivista
- Assistente Social
- Coordenador do Centro Municipal Profissionalizante CEMUP
- Dentista
- Dentista de Pacientes Especiais
- Dentista (Endodontia)
- Dentista (Periodontista)
- Enfermeiro
- Engenheiro Agrônomo
- Engenheiro Ambiental
- Engenheiro Civil
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Língua Portuguesa
- Engenheiro de Trânsito
- Conhecimentos Específicos
- Engenheiro Eletricista
- Engenheiro Florestal
- Farmacêutico
- Fiscal Tributário
- Fisioterapeuta
- Fisioterapeuta Acupunturista
- Fonoaudiólogo
- Historiador
- Médico Veterinário
- Nutricionista
- Psicólogo
- Terapeuta Ocupacional
- Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS
- Zootecnista
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- Auxiliar Administrativo
- Oficial Administrativo

- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
- Noções de Informática

- Auxiliar Operacional de Serviços Gerais

- Língua Portuguesa
- Matemática

- Jardineiro
- Merendeiro

- Língua Portuguesa
- Matemática
- Conhecimentos Específicos

- Secretário de Escola

- Língua Portuguesa
- Matemática
- Conhecimentos Específicos

- Servente de Pedreiro

- Língua Portuguesa
- Matemática

- Técnico de Processamento de Dados

- Língua Portuguesa
- Matemática
- Conhecimentos Específicos

- Telefonista

- Língua Portuguesa
- Matemática
- Conhecimentos Específicos

- Médico Dermatologista
- Médico Gastroenterologista
- Médico Neuropediatra
- Médico Nutrólogo
- Médico Radiologista
-Médico Urologista

- Conhecimentos Específicos

1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
32

VII. DA PONTUAÇÃO FINAL
1. A pontuação final dos candidatos habilitados corresponderá à nota da prova objetiva.
VIII. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.
2. Na hipótese de igualdade na pontuação, serão aplicados, sucessivamente, os critérios de
desempate adiante definidos:
- Administrador
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Advogado:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
e) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Agente Administrativo
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Direito Administrativo;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Agente de Comunicação Social
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
g) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
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- Agente de Operações e Fiscalização
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
g) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
h) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
i) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Arquiteto
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Arquivista
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Assistente Social
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Auxiliar Administrativo
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
g) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
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- Auxiliar de Consultório Dentário
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Auxiliar de Cuidados Diários
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Auxiliar de Topografia;
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Auxiliar Operacional de Serviços Gerais
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
e) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Coordenador do Centro Municipal Profissionalizante - CEMUP
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
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- Dentista
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Dentista de Pacientes Especiais
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Dentista Endodontia
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Dentista Periodontista
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Desenhista II
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
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h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Desenhista Projetista
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Educador Ambiental
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Enfermeiro
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Engenheiro Agrônomo
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Engenheiro Ambiental
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
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f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Engenheiro Civil;
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Engenheiro de Trânsito
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Engenheiro Eletricista
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Engenheiro Florestal
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
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d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Farmacêutico
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Fiscal Tributário
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Fisioterapeuta
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Fisioterapeuta Acupunturista
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Fonoaudiólogo
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
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b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Gestor de Operações Aeroportuárias
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Historiador
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Inspetor de Alunos
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Jardineiro
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
f) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Líder de Equipe de Reparos e Serviços;
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
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b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Médico Dermatologista, Médico Gastroenterologista, Médico Neuropediatra, Médico
Nutrólogo; Médico Radiologista, Médico Urologista
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Política de Saúde;
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
f) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Médico Veterinário
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Merendeiro
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
- Monitor de Artes (Dança - Balé Clássico); Monitor de Artes (Danças Urbanas); Monitor de
Artes (Desenho e Grafite); Monitor de Artes (Sapateado); Monitor de Iniciação Musical;
Monitor de Piano; Monitor de Técnica Vocal; Monitor de Violão
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Músico Monitor (Clarinete); Músico Monitor (Contrabaixo); Músico Monitor (Fagote);
Músico Monitor (Oboé); Músico Monitor (Percussão); Músico Monitor (Trombone); Músico
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Monitor (Trompa); Músico Monitor (Viola); Músico Monitor (Violino); Músico Monitor
(Violoncelo)
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Nutricionista
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Oficial Administrativo I
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
g) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Oficial de Fiscalização Ambiental
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Oficial de Fiscalização Sanitária e Epidemiológica
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
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h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Psicólogo
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Secretário de Escola
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior nota na prova prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
h) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
i) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Servente de Pedreiro
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
e) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Técnico de Defesa do Consumidor
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Técnico de Enfermagem
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
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h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Técnico de Processamento de Dados
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior nota na prova prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Raciocínio Lógico;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
h) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
i) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Técnico de Radiologia
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Telefonista
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Terapeuta Ocupacional
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008;
h) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
- Topógrafo
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
44

e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
- Zootecnista
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008.
2.1 Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo:
a) lista geral: contendo todos os classificados, inclusive os candidatos com deficiência;
b) lista especial: contendo somente os candidatos com deficiência classificados.
3.1. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou classificação de candidatos com deficiência,
será elaborada somente a Lista de Classificação Geral.
IX. DOS RECURSOS
1. O prazo para interposição de recurso será de 2 dias úteis, contados a partir do 1º dia útil
subsequente à data da divulgação ou do fato que lhe deu origem.
2. Em caso de interposição de recurso contra o resultado da condição de pessoa com deficiência,
o candidato poderá interpor recurso no período previsto de 06.03.2018 e 07.03.2018 por meio de
link específico do Concurso, no site www.vunesp.com.br.
3. Em caso de interposição de recurso contra o indeferimento da isenção do valor da taxa de
inscrição, contra o gabarito e contra o resultado das diversas etapas do Concurso Público, o
candidato deverá utilizar somente o campo próprio para interposição de recursos, no site
www.vunesp.com.br, na “Área do Candidato - Recursos”, e seguir as instruções ali contidas.
3.1. Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail, ou
qualquer outro meio além do previsto neste Edital, ou, ainda, fora do prazo estabelecido neste
Edital.
4. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma
individualizada, ou seja 1 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante
parecer técnico da Banca Examinadora.
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4.1. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra o gabarito e contra o resultado
das diversas etapas do Concurso Público será publicada, oficialmente, no Jornal Folha de
Barretos, e divulgada como subsídio no site da Fundação VUNESP - www.vunesp.com.br, na
página do Concurso Público.
4.1.1. Quando o recurso se referir ao resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição,
deverão ser observados os subitens 11.4., 11.5., 11.6., 11.7, 11.7.1, 11.8, 11.9 e 11.10. do
Capítulo II - DAS INSCRIÇÕES.
4.2. O resultado da análise do recurso contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de
inscrição será divulgado oficialmente na data prevista de 15.02.2018 exclusivamente, no site da
Fundação VUNESP.
4.3. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e,
caso haja anulação ou alteração de gabarito, a prova será corrigida de acordo com o gabarito
oficial definitivo.
4.4. No caso de recurso interposto dentro das especificações, poderá haver, eventualmente,
alteração de nota, habilitação e/ou classificação inicial obtida pelos candidatos para uma nota e/ou
classificação superior ou inferior, bem como poderá ocorrer a habilitação ou a desclassificação de
candidatos.
4.5. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos
presentes na prova objetiva.
5. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
6. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
7. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será conhecido,
bem como não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou
aquele que não atender às instruções constantes do “link” Recursos, na página específica do
Concurso Público.
8. Quando da publicação do resultado da prova, será disponibilizado o espelho da folha de
respostas da prova objetiva, que ficará disponibilizado durante o período para interposição dos
recursos.
9. Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou pedido de
reconsideração.
10. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo
estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso
daquele em andamento.
11. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas
consequências advindas de sua omissão.
12. A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases deste Concurso
Público.
X. DA NOMEAÇÃO
1. A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos
aprovados, observada a necessidade da Prefeitura Municipal de Barretos e o limite fixado pela
Constituição e Legislação Federal, com despesa de pessoal;
2. Por ocasião da convocação que antecede a nomeação, os candidatos classificados deverão
apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para
a nomeação, que deram condições de inscrição e os requisitos dispostos no item 2 do Capítulo I DOS CARGOS, estabelecidos no presente Edital;
2.1. A convocação de que trata o item anterior será realizada por meio de Edital de Convocação,
devendo o candidato apresentar-se ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
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Municipal de Barretos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação do Edital de
Convocação;
3. Para ser nomeado, o candidato deverá atender, além dos requisitos que deram condições de
inscrição e outras condições estabelecidas neste Edital, às condições para nomeação,
especificadas abaixo:
3.1. não estar com idade de aposentadoria compulsória;
3.2. não ter sido demitido por justa causa pela Administração Pública;
4. Os candidatos convocados em conformidade com o item 3 e seus subitens deverão obedecer
aos prazos e horários estabelecidos nos Editais de Convocação, publicados no Jornal Folha de
Barretos, o qual poderá ser encontrado, também, no site da Prefeitura Municipal de Barretos
(www.barretos.sp.gov.br), devendo apresentar os documentos discriminados a seguir:
a) Carteira Profissional (CTPS);
b) inscrição no PIS/Pasep atualizado;
c) 01(uma) foto ¾ recente;
d) comprovante de residência atualizado;
e) atestado de antecedentes criminais;
f) RG e CPF;
g) Título de Eleitor;
h) Carteira de Reservista (se do sexo masculino);
i) Certidão de Casamento;
j) Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 anos;
k) declaração de bens ou última Declaração de Imposto de Renda;
l) declaração de dependentes para efeitos de Imposto de Renda;
m) Diploma ou Histórico Escolar autenticado;
n) Registro no Conselho de Classe (quando o cargo exigir);
o) Carteira Nacional de Habilitação, quando exigida no requisito para o cargo;
p) declaração de acúmulo de cargos;
4.1. Além da documentação especificada no item 4, os candidatos convocados deverão entregar
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Barretos, no prazo de 20
(vinte) dias, contados da data de publicação do Edital de Convocação, as certidões e declarações
abaixo relacionadas para atendimento ao que dispõe o artigo 153-B, da Lei Orgânica do Município
de Barretos, regulamentada pelo Decreto n.º 7.093, de 1.º de junho de 2012:
a) Certidão dos Distribuidores Cíveis e Criminais da Justiça Estadual de São Paulo e, caso seja
residente em outro estado, Certidão dos Distribuidores Cíveis e Criminais da Justiça do Estado em
que resida, inclusive;
b) Certidão dos Distribuidores Cíveis e Criminais da Justiça Federal obtida no seguinte endereço
eletrônico: http://www.jfsp.jus.br/;
c) Certidão de Quitação Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, obtida no seguinte endereço
eletrônico: http://www.tre-sp.gov.br/;
d) Certidão de Crimes Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral, obtida no seguinte endereço
eletrônico: http://www.tre-sp.gov.br/;
e) Certidão do Tribunal de Justiça Militar, caso seja ou tenha sido servidor público militar, obtida no
seguinte endereço eletrônico: http://www.tjmsp.jus.br/;
f) declaração firmada pelo(a) próprio(a) interessado(a) de que não se encontra na situação
mencionada no disposto no artigo 153-B, da Lei Orgânica do Município, inclusive com relação ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
4.2. Caso qualquer das certidões referidas no subitem 4.1 seja positiva, será necessária a
apresentação da respectiva Certidão de Objeto e Pé do processo, para análise do departamento
competente, a ser providenciada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do
Edital de Convocação;
4.3. Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Barretos poderá solicitar outros documentos
complementares, por ocasião da posse;
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4.4. A Prefeitura do Município de Barretos, no momento do recebimento dos documentos para a
nomeação, coletará a impressão digital na Folha de Autenticação Digital - FIC, para confirmação
da digital e/ou assinatura, coletados no dia da realização da prova.
5. Obedecida a ordem de classificação, os candidatos convocados serão submetidos a exame
médico, que avaliará sua capacidade física e mental, para o desempenho das tarefas pertinentes
ao cargo a que concorrem, a ser realizado pelo SESMT - Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Barretos, o qual avaliará e
emitirá Laudo Médico Admissional;
5.1. As decisões do SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Barretos quanto à avaliação e emissão de Laudo
Médico Admissional do candidato são de caráter eliminatório para efeito de nomeação, não
cabendo qualquer recurso;
6. Não serão aceitos, no ato da nomeação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos, sendo
somente aceitos se estiverem acompanhados do original ou serem autenticados;
7. No caso de desistência do candidato aprovado, quando convocado para uma vaga, o fato será
formalizado pelo candidato, por meio de Termo de Desistência Definitiva;
7.1. O não atendimento à convocação ou a não nomeação dentro do prazo estipulado ou a
manifestação por escrito de desistência implicará a exclusão definitiva do candidato deste
Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.
8. Os candidatos classificados serão nomeados pelo Regime Estatutário nos termos da legislação
vigente.
XI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita
das condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais
pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos,
editais e comunicados referentes a este Concurso Público, que venham a ser feitas no Jornal
Folha de Barretos e/ou divulgadas, na internet, no site www.vunesp.com.br., não sendo aceita a
alegação de desconhecimento das normas do certame.
1.2. A Fundação VUNESP e a Prefeitura do Município de Barretos não se responsabilizam por
qualquer procedimento, efetuado pela Internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, a burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou nas
instruções constantes na prova, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer
pessoa envolvida na aplicação da prova.
3. A inexatidão das informações e/ou irregularidades e/ou falsidades nos documentos, mesmo que
verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da
inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, civil e criminal.
4. Comprovada a inexatidão ou irregularidades, descrita no item 3. deste Capítulo, o candidato
estará sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal.
5. Caberá ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de Barretos a homologação deste Concurso.
6. O prazo de validade deste Concurso será de 02 (dois) anos, contado da data da homologação,
prorrogável por uma única vez e por igual período, a critério da Administração.
6.1. O Concurso Público, atendendo aos interesses da Administração, poderá ser homologado
parcialmente, após a conclusão das etapas pertinentes.
7. As informações sobre o presente Concurso Público serão prestadas pela Fundação VUNESP,
por meio do Disque VUNESP, e pela internet, no site www.vunesp.com.br, sendo que após a
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classificação definitiva as informações serão de responsabilidade da Prefeitura do Município de
Barretos.
8. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, desde a inscrição até a publicação da
classificação definitiva, na Fundação VUNESP e, após esse período, na Prefeitura do Município de
Barretos, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à Prefeitura do Município
de Barretos informá-lo da convocação, por falta da citada atualização.
9. A Prefeitura do Município de Barretos e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado
do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
10. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retificações, atualizações ou acréscimos,
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou circunstância que
será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado na Folha de Barretos.
11. A Prefeitura do Município de Barretos e a Fundação VUNESP se eximem das despesas
decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer das fases
deste Concurso Público, bem como da responsabilidade sobre material e/ou documento
eventualmente esquecidos nos locais das provas.
12. O não atendimento pelo candidato a qualquer tempo, de quaisquer das condições
estabelecidas neste Edital, implicará em sua eliminação do Concurso Público.
13. Decorridos 90 dias da data da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é facultado
o descarte dos registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso
Público, os registros eletrônicos.
14. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Fundação VUNESP e a
Prefeitura do Município de Barretos poderão anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato,
verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no Certame.
15. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não
comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
16. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações
posteriores não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso Público.
17. A Prefeitura do Município de Barretos e a Fundação VUNESP não emitirão Declaração de
Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Jornal Folha de Barretos
documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
18. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso
Público, serão publicados no Jornal Folha de Barretos, sendo de inteira responsabilidade do
candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
19. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência
o horário oficial de Brasília - DF.
20. Durante a realização da prova e/ou procedimento deste Concurso Público não será permitida a
utilização de qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem
e som pelo candidato, pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso
Público. Caso haja qualquer necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação
aqui citada, com vistas à produção do conhecimento a ser avaliado pela banca examinadora da
organizadora do Concurso Público, caberá à Fundação VUNESP e, somente a ela, a realização, o
uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
21. Salvo a exceção prevista no item 7. Do Capítulo V - DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA,
durante a realização da prova e/ou procedimento deste Concurso Público não será permitida a
permanência de acompanhantes, terceiros ou candidatos que realizaram ou realizarão prova/fase
nos locais de aplicação, seja qual for o motivo alegado.
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22. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão
resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Prefeitura do Município de Barretos e pela Fundação
VUNESP, no que a cada uma couber.
ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES
Administrador
Planejar, organizar, controlar e assessorar as áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais,
informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; elaborar
planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho
organizacional; prestar consultoria administrativa a organizações e pessoas; prestar
assessoramento às secretarias em assuntos de sua competência; emitir pareceres e tomar
decisões em matéria de sua especialidade; trabalhar em conformidade com as normas e
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental;
executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Advogado
Representar judicialmente o Município em todos os feitos e Instâncias, independentemente da
apresentação de procuração, devendo ser invocada a condição funcional em todas as
manifestações judiciais; assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos à desapropriação,
alienação e aquisição de imóveis pela Prefeitura e nos contratos em geral e promover as ações
judiciais respectivas; representar e assessorar o Município em todo e qualquer litígio sobre
questões fundiárias; prestar assessoramento jurídico ao Prefeito e aos órgãos municipais da
Prefeitura, sempre que necessário, através da elaboração de estudos e pareceres; contribuir na
elaboração de projetos de lei, mensagens de veto e regulamentação de leis, analisando legislação
para atualização e implementação; promover a habilitação de crédito da Fazenda Pública, quando
necessário, no concurso de credores instaurado em razão de falência, recuperação judicial,
liquidação extrajudicial, inventário ou arrolamento; promover a cobrança judicial da dívida ativa do
Município ou de quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas nos prazos legais; prestar
orientação jurídica nas sindicâncias e processos administrativos; defender, perante o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, em plenário ou fora dele, os interesses do Município; promover e
supervisionar a execução de atividades de proteção ao consumidor; emitir pareceres em
processos administrativos; minutar escrituras, convênios e contratos, nos limites de sua
competência; e executar outras atividades correlatas a critério do Procurador Geral.
Agente Administrativo
Executar serviços administrativos afetos às diversas secretarias municipais objetivando a
consecução e superação de resultados e metas da administração pública municipal; recepcionar e
atender tanto as solicitações de munícipes quanto as de órgãos públicos e instituições privadas;
fornecer informações, documentações e materiais; elaborar e redigir documentos variados sempre
com o correto uso do vernáculo, domínio da matemática, informática e das técnicas e normas
afetas à sua área de atuação; receber, conferir, protocolar e distribuir documentos,
correspondências e materiais; arquivar, controlar e manter atualizados e ordenados os arquivos,
fichários e documentos em geral, controlam o estoque de materiais utilizados no local em que
estiverem lotados; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior
imediato.
Agente de Comunicação Social
Fazer reportagens e locuções; produzir programas de rádio, vídeos e documentários; enviar
matérias sobre assuntos do Município para serem veiculadas/publicadas pelos veículos de
comunicação; cobir eventos de interesse do Município; fotografar e elaborar matérias; fazer
clipagem de jornais e cópias das notícias sobre a organização e administração Municipal; manter
contato com os veículos de comunicação; enviar matérias para os mesmos sobre assuntos do
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Município a fim de serem veiculadas/publicadas; cobrir eventos municipais, acompanhar todos os
detalhes, elaborar matérias, fotografar e repassar aos veículos de comunicação; elaborar notas e
entrevistas para serem gravadas e disponibilizadas; coletar diariamente informações da área de
todos os órgãos municipais; monitorar as emissoras de rádio e TV locais, gravar as notícias de
interesse do Município, verificar a necessidade de resposta junto aos Secretários Municipais
auxiliando na elaboração da mesma, providenciando o envio ao veículo de comunicação em
questão; acompanhar a agenda do Prefeito Municipal, verificar a necessidade de cobertura de
eventos, de fotógrafo, cinegrafista, sonorização, telão, entre outros; elaborar cerimonial e
protocolo; estruturar os eventos e solicitar detalhamentos às respectivas Secretarias, bem como
relacionar as autoridades que deverão estar presentes; executar outras tarefas correlatas de ofício
ou sob a ordem do superior imediato.
Agente de Operações e Fiscalização
Controlar, operar e fiscalizar o trânsito no âmbito do Município de Barretos, acompanhando as
condições de circulação e a evolução diária do trânsito, autuando e aplicando penalidades,
lavrando autos de infração, de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, para
assegurar um trânsito com boa fluidez, segurança e conforto; orientar e preservar os pedestres
nas travessias, observar e acompanhar as condições de circulação da malha viária, detectando os
pontos críticos e de congestionamento; atuar no sistema viário desobstruindo, canalizando,
desviando ou invertendo o fluxo de veículos, utilizando sinalização e estratégias; manter contato
com órgãos, empresas e instituições responsáveis pela solução dos diversos problemas
identificados no sistema de trânsito; vistoriar o sistema viário verificando se há placas danificadas
e sujas; usar e conservar equipamentos, instrumentos, materiais e veículos sob sua
responsabilidade; operar equipamentos de rádio comunicação, telefonia e outros; executar outras
tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Arquiteto
Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais,
acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações; fiscalizar e executar obras
e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental; prestar serviços
de consultoria e assessoramento, bem como estabelecem políticas de gestão; trabalhar com
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar outras
tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Arquivista
Atuar e organizar a direção de serviços de arquivo conforme solicitado pela Administração Pública
Municipal; planejar, orientar e acompanhar: processos documentais e informativos, atividades de
identificação das espécies documentais, planejamentos de novos documentos e controle de
multicópias, serviços ou centro de documentação e informação constituídos de acervos
arquivísticos e mistos; serviços de microfilmagem aplicada aos arquivos; orientar o planejamento
da automação aplicada aos arquivos quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos e
avaliação e seleção de documentos para fins de preservação; promover medidas necessárias à
conservação de documentos, elaborar pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos
arquivísticos e sobre assuntos relacionados a áreas conexas à arquivologia; realizar trabalhos de
pesquisa científica ou técnico-administrativa; desenvolver estudos sobre documentos históricos e
culturais importantes; receber, registrar e distribuir os documentos, bem como realizar o controle
de sua movimentação, classificar, arranjar, descrever e executar as demais tarefas necessárias à
guarda e conservação dos documentos, assim como a prestação de informações a eles relativas;
preparar os documentos de arquivo para microfilmagem, conservação e utilização do microfilme;
preparar os documentos de arquivos para a digitalização e o processamento eletrônico de dados;
realizar trabalhos internos e externos definidos pela Administração Pública Municipal; emitir
pareceres em processos administrativos e judiciais, em sua área de atuação, assim como acerca
de projetos solicitados pela Administração Pública Municipal; prestar assistência e consultoria
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técnicas para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais; trabalhar segundo
normas técnicas de segurança, qualidade, higiene e preservação ambiental; executar tarefas
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; e
executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Assistente Social
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e
deveres (normas, códigos e legislação); planejar, coordenar e avaliar planos, programas, serviços
e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, saúde, educação,
trabalho, jurídica, habitação e outras); orientar e monitorar ações em desenvolvimento
relacionadas à sua área de atuação; desempenhar tarefas administrativas e articulam recursos
financeiros disponíveis; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior
imediato.
Auxiliar Administrativo
Executar serviços administrativos afetos às diversas secretarias municipais objetivando a
consecução e superação de resultados e metas da administração pública municipal; recepcionar e
atender tanto as solicitações de munícipes quanto as de órgãos públicos e instituições privadas;
fornecer informações, documentações e materiais; elaborar e redigir documentos variados sempre
com o correto uso do vernáculo, domínio da matemática, informática e das técnicas e normas
afetas à sua área de atuação; receber, conferir, protocolar e distribuir documentos,
correspondências e materiais; arquivar, controlar e manter atualizados e ordenados os arquivos,
fichários e documentos em geral, controlar o estoque de materiais utilizados no local em que
estiverem lotados; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior
imediato.
Auxiliar de Consultório Dentário
Atender e recepcionar pacientes nos consultórios; auxiliar os odontólogos no desempenho de suas
funções; preencher, organizar e manter atualizadas fichas e guias de atendimento; registrar dados
para fins estatísticos; lavar e preparar material odontológico para esterilização; zelar pelos
equipamentos e materiais de ambulatório; trabalhar em conformidade com as normas e
procedimentos técnicos relativos à segurança e higiene; desempenhar atividades e realizar ações
para promoção da saúde da família; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do
superior imediato.
Auxiliar de Cuidados Diários
Atuar na Educação Infantil; auxiliar o Professor de Educação Infantil nas atividades de cuidar;
auxiliar as crianças na sua higiene pessoal, nos horários estabelecidos pela unidade escolar;
auxiliar as crianças na hora das refeições, ajudando no processo de alimentação; auxiliar as
crianças na hora do repouso; organizar e cuidar dos pertences pessoais das crianças; auxiliar no
uso e troca de roupas; trocar fraldas, dar banho e zelar pela higiene do bebê; dar mamadeiras,
papinhas e alimentos sólidos, obedecendo os horários estabelecidos pela unidade e quando
houver necessidade; fazer lavagem e esterilização dos brinquedos após cada dia de uso;
higienizar os utensílios; lavar e enxugar as banheiras após cada banho; trocar as roupas dos
berços e colchões; incentivar as crianças para proceder a organização do espaço; zelar pela
integridade física, mental, moral e social da criança sob a sua responsabilidade; acompanhar nos
serviços de saúde e outros serviços requeridos no cotidiano, quando se mostrar necessário e
pertinente; colaborar com Professor e/ou Direção no desenvolvimento de atividades culturais e de
lazer; acionam imediatamente a Direção em casos de doenças ou acidentes com as crianças;
proporcionar vivências de solidariedade, partilha e limites entre os alunos; zelar pelo patrimônio
colocado à sua disposição, observando a utilização e manutenção dos mesmos; participar das
programações promovidas, como passeio, treinamentos, aperfeiçoamentos e cursos de
capacitação; auxiliar na organização da entrada e saída dos alunos; zelar pela disciplina dos
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alunos na unidade escolar inclusive nos horários de recreio; orientar os alunos quanto à
manutenção da limpeza da escola; monitorar o deslocamento e permanência dos alunos nos
corredores e banheiros da unidade escolar; auxiliar na organização das turmas durante as
atividades escolares; acatar as orientações dos superiores e tratar com urbanidade e respeito os
funcionários da unidade escolar e os usuários dos serviços educacionais; informar ao Diretor, a
permanência de pessoas não-autorizadas no recinto da unidade escolar; desempenhar a função
com competência, assiduidade, pontualidade, senso de responsabilidade, zelo, discrição e
honestidade; desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que lhes forem incumbidos;
trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança,
higiene, saúde e preservação ambiental; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Auxiliar de Topografia
Auxiliar os Topógrafos nos serviços atinentes a levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por
meio de levantamentos altimétricos e planimétricos, à implantação no campo, de pontos de
projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e delimitando
glebas; ao planejamento de trabalhos em geomática, de análises de documentos e informações
cartográficas, interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas,
identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração,
coletando dados geométricos; aos cálculos, desenhos e elaboração de documentos cartográficos,
definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação e restituindo fotografias
aéreas; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Auxiliar Operacional de Serviços Gerais
Executar serviços pesados em que é necessário vigor físico e capacidade de suportar a
permanência em lugares quentes e frios, altos e profundos; realizar a manutenção geral de
prédios e instalações; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; conservar jardins
e praças públicas; realizar varrição, capina, poda, coleta e todo e qualquer tipo de serviço afeto à
limpeza; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio
ambiente; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Coordenador do Centro Municipal Profissionalizante - CEMUP
Estabelecer a prática do planejamento como um processo fundamental de coordenação; orientar e
coordenar o Plano de Trabalho e os Planos dos Cursos e Ações promovidas no interior da
Unidade; exercer o monitoramento dos planos ou projetos de ações, com o objetivo de garantir
sua maior efetividade; lideram e garantir a atuação democrática efetiva e participativa da
Associação de Alunos e Monitores; gerenciar a correta aplicação de recursos físicos, materiais e
financeiros; coordenar e orientar a administração de recursos financeiros e materiais e a sua
prestação de contas de acordo com as normas vigentes; tomar as providências necessárias para
coibir atos que contrariem os objetivos estabelecidos e as boas práticas profissionais; zelar pelo
cumprimento do calendário letivo e pela sua devida homologação por parte do Secretário
Municipal responsável pela Unidade; realizar trabalhos internos e externos definidos pela
Administração Pública Municipal; emitir pareceres em processos administrativos e judiciais, em
sua área de atuação, assim como acerca de projetos solicitados pela Administração Pública
Municipal; prestar assistência e consultoria técnicas para atender as necessidades das diversas
Secretarias Municipais; trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, higiene e
preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática; e executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Dentista
Fazer o diagnóstico e tratamento das doenças e lesões da polpa dentária e dos tecidos
periapiciais, empregando procedimentos clínicos, para proporcionar a conservação dos dentes;
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restaurar e obturar dentes, valendo-se de meios clínicos, para manter a vitalidade pulpar; realizar
procedimentos cirúrgicos, efetuando remoções parciais ou totais do tecido pulpar, para
conservação do dente; executar tratamento dos tecidos periapiciais, fazendo cirurgia ou
curetagem apical, para proteger a saúde bucal; fazer tratamento biomecânico na luz dos
condutores radiculares, empregando instrumentos especiais e medicamentos para eliminar os
germes causadores de processos infecciosos periapical; infiltrar medicamentos anti-sépticos,
antibióticos e detergentes no interior dos condutores infectados, utilizando instrumental próprio,
para eliminar o processo infeccioso; executar vedamento dos condutores radiculares, servindo-se
de material obturante, para restabelecer a função dos mesmos; trabalhar seguindo normas de
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; executar outras tarefas correlatas de
ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Dentista de Pacientes Especiais
Fazer a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o controle dos problemas de saúde bucal de
pacientes que tenham alguma alteração no seu sistema biopsicossocial; prestar atenção
odontológica aos pacientes com distúrbios psíquicos, comportamentais e emocionais; prestar
atenção odontológica aos pacientes que apresentam condições físicas ou sistêmicas,
incapacitantes temporárias ou definitivas no nível ambulatorial ou domiciliar; prestar atenção aos
pacientes que apresentam problemas especiais de saúde com repercussão na boca e estruturas
anexas, bem como das doenças bucais que possam ter repercussões sistêmicas; manter interrelacionamento e participação de equipe multidisciplinar da Rede Municipal de Saúde, para
oferecer tratamento integral ao paciente; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade e proteção ao meio ambiente; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Dentista Endodontia
Desenvolver atividades de preservação do dente por meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico,
tratamento e controle das alterações da polpa e dos tecidos perirradiculares; realizar atividades e
procedimentos conservadores da vitalidade pulpar; procedimentos cirúrgicos no tecido e na
cavidade pulpares, procedimentos cirúrgicos para-endodônticos e tratamento dos traumatismos
dentários; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio
ambiente; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Dentista Periodontista
Realizar avaliação diagnóstica e planejamento do tratamento; realizar a avaliação da influência da
doença periodontal em condições sistêmicas; realizar o controle dos agentes etiológicos e fatores
de risco das doenças dos tecidos de suporte e circundantes dos dentes e dos seus substitutos;
executar procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos tecidos
periodontais e peri-implantares; planejar e instalar implantes e restituição das estruturas de
suporte, enxertando materiais naturais e sintéticos; executar procedimentos necessários à
manutenção de saúde dos pacientes; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade
e proteção ao meio ambiente; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do
superior imediato.
Desenhista II
Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento de projetos de construção civil e arquitetura;
desenhar plantas, cortes, fachadas e detalhes de prédios; imprimir, cortar e dobrar projetos;
elaborar gráficos e desenhos em perspectiva; preparar croquis e passam para escala; executar
desenhos arquitetônicos e projetos de obras; fazer cálculos de coordenadas geográficas; elaborar
e desenhar letreiros e cartazes, clichês, organogramas, fluxogramas e gráficos em geral; fazer
desenhos didáticos em geral; executar plantas em face de cadernetas de campo hidrográficas;
desenhar projetos de ajardinamento; elaborar esquemas de sistema elétrico e telefônico; proceder
a reconstituição de plantas; desenhar plantas de alinhamento, traçados de ruas, cortes, curvas de
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nível; executar a redução e ampliação de plantas; colaborar na confecção de maquetes;
responsabilizar-se pela guarda e conservação do material de trabalho; executar outras tarefas
correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Desenhista Projetista
Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento de projetos de construção civil e arquitetura,
detalhando e complementando os anteprojetos elaborados; desenhar plantas, cortes, fachadas e
detalhes de prédios; imprimir, cortar e dobrar projetos; elaboram gráficos e desenhos em
perspectiva; preparar croquis e passar para escala; executar desenhos arquitetônicos e projetos
de obras; fazer cálculos de coordenadas geográficas; elaborar e desenhar letreiros e cartazes,
clichês, organogramas, fluxogramas e gráficos em geral; fazer desenhos didáticos em geral;
executar plantas em face de cadernetas de campo hidrográficas; desenhar projetos de
ajardinamento; elaborar esquemas de sistema elétrico e telefônico; proceder a reconstituição de
plantas; desenhar plantas de alinhamento, traçados de ruas, cortes, curvas de nível; executar a
redução e ampliação de plantas; colaborar na confecção de maquetes; responsabilizar-se pela
guarda e conservação do material de trabalho; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob
a ordem do superior imediato.
Educador Ambiental
Participar conjuntamente com as Secretarias na elaboração, execução e avaliação da proposta de
conscientização e preservação do meio ambiente adotada pela administração municipal, a ser
aplicada tanto a alunos da rede municipal de ensino, quanto à comunidade em geral; disseminam
conceitos acerca da preservação e conservação ambiental e ecológica, assim como sobre o
desenvolvimento sustentável da sociedade, em respeito à integração do homem com meio
ambiente; zelar pelo desenvolvimento integral dos alunos, nos aspectos físico, psicológico e
social; organizar e promover formas adequadas para a promoção das atividades de educação
ambiental sob seus cuidados; executar as rotinas diárias de modo flexível e organizado; colaborar
com as atividades de articulação da unidade escolar com as famílias e as comunidades; executar
outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Enfermeiro
Realizar atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução de
trabalhos de enfermagem relativos à observação, ao cuidado e à educação sanitária dos doentes,
à aplicação de tratamentos prescritos, bem como à participação de programas voltados para a
saúde pública; planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; ministrar
medicamentos prescritos, bem como cumprem outras determinações médicas; zelar pelo bem
estar físico e psíquico dos pacientes; supervisionar o serviço de higienização dos pacientes;
orientar, coordenar e supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição
alimentar; planejar, executar, supervisionar e avaliar a assistência integral de enfermagem a
pacientes de alto e médio risco, enfatizando o autocuidado e participando de sua alta da instituição
de saúde; acompanhar o desenvolvimento dos programas de recursos humanos para área de
enfermagem; aplicar terapia, dentro da área de sua competência, sob controle médico; prestar
primeiros socorros; aprazar exames de laboratórios, de raios X e outros; promover e participar de
trabalhos e estudos para o estabelecimento de normas e padrões dos serviços de enfermagem;
auxiliam nos serviços de atendimento materno-infantil; partcipar de programas de imunização;
realizar visitas domiciliares para prestar esclarecimentos sobre trabalho a ser desenvolvido por
equipes auxiliares; realizar consulta de enfermagem a sadios e a portadores de doenças
prolongadas; prover e controlar o estoque de medicamentos; manter contato com responsáveis
por estoques de medicamentos; manter contato com responsáveis por unidades médicas e
enfermarias, para promover a integração do serviço de enfermagem com os de assistência
médica; participam de inquéritos epidemiológicos; participar de programas de atendimento a
comunidades atingidas por situações de emergência ou de calamidade pública; requisitar exames
de rotina para os pacientes em controle de saúde, com vistas à aplicação de medidas preventivas;
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colher materiais para exames laboratoriais; prestar assessoramento à autoridade em assuntos de
sua competência; emitir pareceres em matéria de sua especialidade; orientar, coordenar e
supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; trabalhar segundo normas
técnicas de segurança, qualidade, higiene e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras
tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Engenheiro Agrônomo
Planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais
renováveis e ambientais; fiscalizar essas atividades, promover a extensão rural, orientando
produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e elaborar documentação
técnica e científica; prestar assistência e consultoria técnicas para atender as necessidades das
diversas Secretarias Municipais; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do
superior imediato.
Engenheiro Ambiental
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 e 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; desenvolver gestão e planejamento
ambiental; controlar a qualidade ambiental, no que diz respeito a redes de monitoramento e
vigilância; realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e pareceres em questão da
competência; 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 à 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; analisar e dar parecer sobre a aprovação
de plantas projetadas em áreas que incidam limitações ambientais; desenvolver atividades
associadas à gestão e manejo de resíduos e efluentes; gerenciar recursos hídricos; desenvolver
alternativas de uso dos recursos naturais, estabelecendo padrões educativos e técnicos para
estimular a convivência sociedade-natureza; coordenar, orientar e elaborar projetos e executar
especializada de atividades para redução dos impactos ambientais indesejáveis e dos efeitos
adversos das atividades produtivas nos meios físicos e biológicos; executar outras tarefas da
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo; executam tarefas pertinentes
à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras
tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Engenheiro Civil
Elaborar projetos de engenharia civil, gerenciar e fiscalizar obras, controlando a qualidade de
empreendimentos; coordenar a operação e manutenção do empreendimento; prestar consultoria,
assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas para atender as necessidades das
diversas Secretarias Municipais; revisar e aprovar projetos, especificar equipamentos, materiais e
serviços; orçam a obra, apropriando custos específicos e gerais; executar obra de construção civil,
controlando cronograma físico e financeiro, supervisionando segurança e aspectos ambientais da
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obra; periciar projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados técnicos e operacionais,
progrmar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção; vistoriar a execução de
obras públicas; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; trabalhar de
acordo com as normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação
ambiental; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e
programas de informática; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior
imediato.
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Participar da elaboração e implantação da política de saúde e segurança no trabalho; com objetivo
de cumprir a legislação vigente e as NR’s de Segurança do Trabalho, principalmente na prevenção
e controle de acidentes de trabalho; inspecionar locais, instalações e equipamentos dos órgãos
municipais, observando as condições de trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes;
estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos
equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes; inspecionam
os postos de combate a incêndio examinando as instalações de mangueiras, hidrantes, extintores,
entre outros, para certificar-se de suas perfeitas condições de funcionamento; investigar acidentes
ocorridos, analisando as condições da ocorrência, identificando suas causas e propondo
providências cabíveis; treinar, atender e apoiar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes,
conforme a legislação vigente; registrar as ocorrências em formulários específicos, bem como
encaminhá-los a quem de direito utilizando-se dos meios disponíveis, realizar estatísticas de
acidentes, visando melhorar as condições de trabalho; participar de reuniões sobre a segurança
do trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, apresentando sugestões e analisando a
viabilidade de medidas de segurança proposta, para aperfeiçoar o sistema vigente; participar das
atividades nos programas específicos desenvolvidos na rede básica de saúde do município, de
acordo com a normatização de serviço; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem
do superior imediato.
Engenheiro de Trânsito
Planejar o processo para o cumprimento de objetivos e metas e determinar quais as providências
devem ser tomadas para o seu fiel cumprimento; organizar o processo de atribuição de tarefas às
equipes de trabalho; elaborar, desenvolver, planejar, coordenar e controlar projetos de sinalização,
engenharia de tráfego e de campo, estudando e definindo características, métodos de execução e
recursos necessários; planejar, fiscalizar e vistoriar obras e serviços de manutenção nas vias de
tráfego, modificando e ampliando os sistemas técnicos de sinalização e obras correlatas; planejar,
fiscalizar e vistoriar obras (pontes, viadutos, canteiros centrais, redutores de velocidade etc);
analisar projetos, equipamentos e materiais e assessorar nos processos de aquisição, ampliação e
mudança nos materiais dos sistemas de trânsito; coletar, sistematizar e interpretar dados,
informações e indicadores referentes à sua área de atuação; estudar e verificar aspectos tais
como: de que maneira os impactos da mudança podem afetar o comércio, os transportes urbanos,
a vida social da comunidade etc; propor medidas de controle e formulam propostas que
possibilitem a circulação segura e ágil; participar de campanhas educativas de trânsito; realizar
trabalhos internos e externos definidos pela Administração Pública Municipal; emitir pareceres em
processos administrativos e judiciais, em sua área de atuação, assim como acerca de projetos
solicitados pela Administração Pública Municipal; prestar assistência e consultoria técnicas para
atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais; trabalhar segundo normas técnicas
de segurança, qualidade, higiene e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área de
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; e executar outras tarefas
correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Engenheiro Eletricista
Planejar, programar e orientar a execução de serviços elétricos em baixa e alta tensão, serviços
de telecomunicações e dados, serviços de alarme e monitoramento, serviços de áudio e vídeo;
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analisar propostas técnicas, projetos e memoriais descritivos; instalar, configurar e inspecionar
sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios; projetar, planejar e especificar sistemas
elétricos em baixa e alta tensão, telecomunicações e dados, alarme e monitoramento, áudio e
vídeo, e elaborar sua documentação técnica, memorial descritivo, relação de materiais, detalhes
técnicos construtivos, planilhas orçamentárias e cronogramas físico e financeiro; coordenar
empreendimentos e estudar processos elétricos, eletrônicos, telecomunicações e dados, alarme e
monitoramento, áudio e vídeo; trabalhar de acordo com as normas técnicas de segurança,
qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área de
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas
correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Engenheiro Florestal
Planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos naturais
renováveis e ambientais; elaborar documentação técnica e científica; estudar o índice de
crescimento das árvores e o seu cultivo em diferentes condições de clima, umidade relativa do ar
e composição do solo; planejar o plantio, corte e poda das árvores; identificar as diversas espécies
de árvores e definir suas características; analisar os efeitos das enfermidades, do corte, do fogo,
do pastoreio e de outros fatores que contribuem para a redução da cobertura florestal e
desenvolvem medidas de prevenção e combate aos mesmos; efetuar estudos sobre produção e
seleção de sementes; participar, conforme a política pública municipal, de projetos, cursos,
eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; participar de
programa de treinamento, quando convocados; trabalhar segundo normas técnicas de segurança,
qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área de
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas
correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Farmacêutico
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle,
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos
correlatos; realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e
bromatológicas; participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de
medicamentos; exercer fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício
profissional; orientar sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos; executar outras
tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato
Fiscal Tributário
Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário mediante a
notificação de lançamento; analisar e opinar sobre processos administrativo-fiscais; controlar o
valor adicionado - VA, verificando a circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar
contribuintes e, ainda, executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior
imediato.
Fisioterapeuta
Aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes;
atender e avaliar as condições funcionais de pacientes utilizando protocolos e procedimentos
específicos da fisioterapia e suas especialidades; atuar na área de educação em saúde através de
palestras, distribuir de materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida;
desenvolver e implementar programas de prevenção em saúde geral e do trabalho; gerenciar
serviços de saúde orientando e supervisionando recursos humanos; executar outras tarefas
correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
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Fisioterapeuta Acupunturista
Conforme a Portaria GM N.º 971, de 03 de maio de 2006, o fisioterapeuta poderá aplicar os
princípios, métodos e técnicas da Medicina Tradicional Chinesa e Acupuntura (inserção de
agulhas filiformes metálicas, auriculoterapia, ventosaterapia, moxaterapia e fitoestimulação) desde
que apresente título, diploma ou certificado de conclusão de curso específico patrocinado por
entidade de acupuntura de reconhecida idoneidade científica, ou por universidade. A Medicina
Tradicional Chinesa caracteriza-se por um sistema médico integral, originado há milhares de anos
na China. Utiliza linguagem que retrata simbolicamente as leis da natureza e que valoriza a interrelação harmônica entre as partes, visando à integridade. Como fundamento, aponta a teoria do
Yin-Yang, divisão do mundo em duas forças ou princípios fundamentais, interpretando todos os
fenômenos em opostos complementares. O objetivo desse conhecimento é obter meios de
equilibrar essa dualidade. Também inclui a teoria dos cinco movimentos que atribui a todas as
coisas e fenômenos, na natureza, assim como no corpo, uma das cinco energias (madeira, fogo,
terra, metal, água). Utiliza como elemento a anamnese, palpação do pulso, observação da face e
da língua em suas várias modalidades de tratamento (acupuntura, plantas medicinais,
dietoterapia, práticas corporais e mentais). Pode ser usada isolada ou de forma integrada com
outros recursos terapêuticos, para promoção, manutenção e recuperação da saúde, bem como
para prevenção de agravos e doenças de qualquer faixa etária. Atuação no Serviço Especializado
de Reabilitação, IBS, PS, atendimento domiciliar, palestras e mutirões, enfim, qualquer atividade
que a Secretaria Municipal de Saúde julgue necessária; realizam trabalhos internos e externos
definidos pela Administração Pública Municipal; emitem pareceres em processos administrativos e
judiciais, em sua área de atuação, assim como acerca de projetos solicitados pela Administração
Pública Municipal; prestam assistência e consultoria técnicas para atender as necessidades das
diversas Secretarias Municipais; trabalham segundo normas técnicas de segurança, qualidade,
higiene e preservação ambiental; executam tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática; e executam outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Fonoaudiólogo
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e
procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes, efetuando avaliação e
diagnóstico fonoaudiológico; orientam pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis;
desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; executar outras
tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Gestor de Operações Aeroportuárias
Gerenciar as operações do Aeroporto respeitando as normas e legislações vigentes do
Regulamento da Aviação Civil Brasileira; praticar e normatizam as regras com o Tipo de
Classificação do Aeródromo; documentar e manter atualizado o Manual de Gerenciamento de
Segurança Operacional; aplicar os conhecimentos a fim de garantir a segurança operacional do
Aeroporto como de seus colaboradores e passageiros; comunicar, sempre que necessário, com
órgãos relacionados com administração Aeroportuária e Navegação Aérea; trabalhar segundo
normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental;
executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Historiador
Atuar como pesquisadores de projetos requisitados pela Administração Pública Municipal
relacionados às matérias afetas a todas as Secretarias Municipais em serviços como planejar,
organizar, implantar, dirigir e executar projetos históricos que poderão contemplar pesquisas com
temáticas: internacional, nacional, estadual ou municipal; participar de projetos que desenvolvem
políticas de preservação do patrimônio cultural, histórico e museológico, realizar atividades ligadas
à educação patrimonial, a turismo histórico, a projetos pedagógicos de ensino de História e
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Cidadania fomentando a história local; realizar trabalhos internos e externos definidos pela
Administração Pública Municipal; emitir pareceres em processos administrativos e judiciais, em
sua área de atuação, assim como acerca de projetos solicitados pela Administração Pública
Municipal; prestar assistência e consultoria técnicas para atender as necessidades das diversas
Secretarias Municipais; trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, higiene e
preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática; e executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Inspetor de Alunos
Cuidar da segurança do aluno nas dependências da escola; inspecionar o comportamento dos
alunos no ambiente escolar; orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar,
cumprimento de horários; ouvir reclamações e analisar fatos; prestar apoio às atividades
acadêmicas; controlar as atividades livres dos alunos, orientar entrada e saída de alunos,
fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas atividades livres; organizar ambiente
escolar e providenciar manutenção predial; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Jardineiro
Executar serviços pesados em que é necessário vigor físico e capacidade de suportar a
permanência em lugares quentes, frios e altos; trabalhar com policulturas, leguminosas e
tuberosas, batendo feixes de cereais e sementes de flores; plantar culturas diversas, introduzindo
sementes e mudas em solo, forrando e adubando-as com cobertura vegetal; efetuar preparo de
mudas e sementes através da construção de viveiros e canteiros, cujas atividades baseiam-se no
transplante e enxertia de espécies vegetais; realizar tratos culturais, além de preparar o solo para
plantio; realizar manutenção geral em arbustos, árvores e gramíneas dos próprios municipais e
logradouros públicos; implantar e conservar áreas verdes; controlar atividades de conservação e
trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente;
plantar, zelar, regar, podar, cortar árvores, gramas, flores, hortaliças; adubam e pulverizam;
preparar canteiros, viveiros, sementes e mudas; colher e transportar flores e plantas; manter
viveiros destinados à formação de mudas; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Líder de Equipe de Reparos e Serviços
Liderar equipe ou equipes de trabalho em geral; motivar e instruir seus colaboradores a
produzirem serviços com qualidade afetos às diversas secretarias municipais objetivando a
consecução e superação de resultados, metas e prazos da administração pública municipal;
motivar seus colaboradores a prestarem atendimento ao público com presteza e qualidade, de
modo a valorizar a prestação dos serviços da administração pública municipal; devem ter
conhecimento suficiente para instruir e avaliar seus colaboradores no trato com serviços afetos à
manutenção geral da infraestrutura dos órgãos e equipamentos municipais e/ou quanto à
execução dos serviços sob sua responsabilidade de liderança; intermediar relações entre seus
colaboradores assim como as relações entre a municipalidade e os prestadores de serviço;
planejar e por em prática o trabalho da equipe, definindo rotinas de trabalho, técnicas de execução
e identificando prioridades objetivando a qualidade e economicidade dos resultados ao final;
trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança,
higiene, saúde e preservação ambiental; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Médico Dermatologista
Integrar-se à equipe de saúde para a qual foi designado; participar do planejamento, organização,
execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações de saúde priorizados para a área
em que atua; desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação
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profissional, as normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; desenvolver ações de cuidados individuais e/ou
coletivos que atendam às necessidades da demanda específica; prestar cuidados a todos os
agravos à saúde em sua área de atuação; realizar atendimentos e procedimentos específicos em
sua especialidade; executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados,
com ênfase na promoção e proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações
curativas e de reabilitação; participar de juntas médicas quando convocados pela Administração;
emitem pareceres em processos administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executar
outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Médico Gastroenterologista
Integrar-se à equipe de saúde para a qual foi designado; participar do planejamento, organização,
execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações de saúde priorizados para a área
em que atua; desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação
profissional, as normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; desenvolver ações de cuidados individuais e/ou
coletivos que atendam às necessidades da demanda específica; prestar cuidados a todos os
agravos à saúde em sua área de atuação; realizar atendimentos e procedimentos específicos em
sua especialidade; executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados,
com ênfase na promoção e proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações
curativas e de reabilitação; participar de juntas médicas quando convocados pela Administração;
emitir pareceres em processos administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executar
outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Médico Neuropediatra
Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados; participar do planejamento,
organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações de saúde
priorizados para a área em que atuam; desenvolver e executar ações de cuidado observando a
respectiva regulamentação profissional, as normas de segurança e higiene no trabalho, bem como
as rotinas e protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; desenvolver ações de
cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda específica; prestar
cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação; realizar atendimentos e
procedimentos específicos em sua especialidade; executar exames clínicos, emitir diagnósticos,
elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e proteção da saúde, na prevenção de
agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação; participar de juntas médicas quando
convocados pela Administração; emitir pareceres em processos administrativos e judiciais, em sua
área de atuação; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Médico Nutrólogo
Integrar-se à equipe de saúde para a qual foi designado; participar do planejamento, organização,
execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações de saúde priorizados para a área
em que atua; desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação
profissional, as normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; desenvolver ações de cuidados individuais e/ou
coletivos que atendam às necessidades da demanda específica; prestar cuidados a todos os
agravos à saúde em sua área de atuação; realizar atendimentos e procedimentos específicos em
sua especialidade; executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados,
com ênfase na promoção e proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações
curativas e de reabilitação; participar de juntas médicas quando convocados pela Administração;
emitir pareceres em processos administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executar
outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
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Médico Radiologista
Integrar-se à equipe de saúde para a qual foi designado; participar do planejamento, organização,
execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações de saúde priorizados para a área
em que atua; desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação
profissional, as normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; desenvolver ações de cuidados individuais e/ou
coletivos que atendam às necessidades da demanda específica; prestar cuidados a todos os
agravos à saúde em sua área de atuação; realizar atendimentos e procedimentos específicos em
sua especialidade; executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados,
com ênfase na promoção e proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações
curativas e de reabilitação; participar de juntas médicas quando convocados pela Administração;
emitir pareceres em processos administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executar
outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Médico Urologista
Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados; participar do planejamento,
organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações de saúde
priorizados para a área em que atua; desenvolver e executar ações de cuidado observando a
respectiva regulamentação profissional, as normas de segurança e higiene no trabalho, bem como
as rotinas e protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; desenvolver ações de
cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda específica; prestar
cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação; realizar atendimentos e
procedimentos específicos em sua especialidade; executam exames clínicos, emitir diagnósticos,
elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e proteção da saúde, na prevenção de
agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação; participar de juntas médicas quando
convocados pela Administração; emitir pareceres em processos administrativos e judiciais, em sua
área de atuação; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Médico Veterinário
Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças de animais; procedem ao controle de
zoonoses; orientar proprietários sobre o modo de tratar e criar animais; executar, supervisionar e
pesquisar no campo da biologia, aplicada à veterinária; elaborar laudos, pareceres e atestados;
executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Merendeiro
Executar serviços pesados em que é necessário vigor físico e capacidade de suportar a
permanência em lugares quentes, frios e altos; preparar e servir refeições e lanches colocando-os
em recipientes apropriados, observando horários e programações estipulados; recolher louças,
marmitas, talheres e utensílios empregados na distribuição das refeições, providenciando sua
limpeza e guarda, para deixá-los em condições de uso; preparar e servir café, chá, sucos e
lanches, quando necessário; fazer o pré-preparo, o preparo das refeições, apresentação,
acondicionamento e distribuição das refeições dentro das normas de segurança e higiene
adequadas, minimizando perdas; receber a merenda a ser distribuída observando a data de
validade e qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à
estocagem, visando à perfeita qualidade da merenda; solicitar a reposição dos gêneros
alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras necessidades
para suprir a demanda; zelar pela limpeza e higienização da cozinha para assegurar a
conservação e o bom aspecto da mesma; fornecer e manter atualizados os dados e informações
sobre a alimentação consumida na unidade para a elaboração de relatórios; executar outras
tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
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Monitor de Artes (Dança - Balé Clássico); Monitor de Artes (Danças Urbanas); Monitor de
Artes (Desenho e Grafite); Monitor de Artes (Sapateado)
Exercer o papel de liderança, bem como de ser um motivador e promover o espírito de grupo; ter o
conhecimento e saber transmitir todos os passos e técnicas da arte que ensinam; zelar pela
conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como do espaço físico a ser utilizado;
desempenhar demais atividades correlatas ao cargo mediante solicitação de seus superiores e ser
responsável pelo aprendizado de seus alunos no tocante ao conteúdo a ser abordado em sua área
de autuação; trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade,
segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; executar outras tarefas correlatas de ofício ou
sob a ordem do superior imediato.
Monitor de Iniciação Musical
Exercer o papel de liderança, bem como de ser um motivador e promover o espírito de grupo; ter o
conhecimento e saber transmitir todos os passos e técnicas da iniciação musical; zelar pela
conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como do espaço físico a ser utilizado;
desempenhar demais atividades correlatas ao cargo mediante solicitação de seus superiores e ser
responsável pelo aprendizado de seus alunos no tocante ao conteúdo a ser abordado em sua área
de autuação; trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade,
segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; executar outras tarefas correlatas de ofício ou
sob a ordem do superior imediato.
Monitor de Piano
Exercer o papel de liderança, bem como de ser um motivador e promover o espírito de grupo; ter o
conhecimento e saber transmitir todos os passos e técnicas da arte de tocar piano; zelar pela
conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como do espaço físico a ser utilizado;
desempenhar demais atividades correlatas ao cargo mediante solicitação de seus superiores e ser
responsável pelo aprendizado de seus alunos no tocante ao conteúdo a ser abordado em sua área
de autuação; trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade,
segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; executar outras tarefas correlatas de ofício ou
sob a ordem do superior imediato.
Monitor de Técnica Vocal
Exercer o papel de liderança, bem como de ser um motivador e promover o espírito de grupo; ter o
conhecimento e saber transmitir todos os passos e técnicas da técnica vocal; zelar pela
conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como do espaço físico a ser utilizado;
desempenhar demais atividades correlatas ao cargo mediante solicitação de seus superiores e ser
responsável pelo aprendizado de seus alunos no tocante ao conteúdo a ser abordado em sua área
de autuação; trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade,
segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; executar outras tarefas correlatas de ofício ou
sob a ordem do superior imediato.
Monitor de Violão
Exercer o papel de liderança, bem como de ser um motivador e promovem o espírito de grupo; ter
o conhecimento e saber transmitir todos os passos e técnicas da arte de tocar violão; zelar pela
conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como do espaço físico a ser utilizado;
desempenhar demais atividades correlatas ao cargo mediante solicitação de seus superiores e
são responsáveis pelo aprendizado de seus alunos no tocante ao conteúdo a ser abordado em
sua área de autuação; trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de
qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; executar outras tarefas correlatas
de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
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Músico Monitor (Clarinete); Músico Monitor (Contrabaixo); Músico Monitor (Fagote); Músico
Monitor (Oboé); Músico Monitor (Percussão); Músico Monitor (Trombone); Músico Monitor
(Trompa); Músico Monitor (Viola); Músico Monitor (Violino); Músico Monitor (Violoncelo)
Participar de ensaios, estudos e apresentações da Orquestra Sinfônica de Barretos; planejar,
ministrar e coordenar aulas específicas de teoria e prática musical dentro da especialização
instrumental de domínio; trabalhar com crianças, adolescentes, adultos e idosos utilizando
específicas metodologias de trabalho de acordo com o público alvo; realizar trabalhos internos e
externos definidos pela Administração Pública Municipal; executar outras tarefas correlatas de
ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Nutricionista
Realizar atividades de grande complexidade, envolvendo a execução de trabalhos relacionados
com a educação alimentar, nutrição e dietética, bem como participam de programas voltados para
a saúde pública; realizar pesquisas sobre hábitos alimentares; proceder à avaliação técnica da
dieta comum e sugerem medidas para sua melhoria; participar de programas de saúde pública;
fazer avaliação dos programas de nutrição em saúde pública; sugerir a adoção de normas,
padrões e métodos de educação à assistência alimentar; elaborar cardápios normais e
dietoterápicos; verificar o prontuário dos pacientes, prescrição da dieta, dados pessoais e
resultados de exames de laboratório, para estabelecimento do tipo de dieta; inspecionar os
gêneros estocados e orientar os serviços de cozinha, copa e refeitório na correta preparação de
cardápios; orientar, coordenar e supervisionar os trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares;
trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança,
higiene, saúde e preservação ambiental; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Oficial Administrativo I
Executar serviços administrativos afetos às diversas secretarias municipais objetivando a
consecução e superação de resultados e metas da administração pública municipal; recepcionar e
atender tanto as solicitações de munícipes quanto as de órgãos públicos e instituições privadas;
fornecer informações, documentações e materiais; elaborar e redigir documentos variados sempre
com o correto uso do vernáculo, domínio da matemática, informática e das técnicas e normas
afetas à sua área de atuação; receber, conferir, protocolar e distribuir documentos,
correspondências e materiais; arquivar, controlar e manter atualizados e ordenados os arquivos,
fichários e documentos em geral, controlar o estoque de materiais utilizados no local em que
estiverem lotados; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior
imediato.
Oficial de Fiscalização Ambiental
Fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental e aplicam multa quando do seu
descumprimento; analisar e opinar sobre processos administrativos afetos à área ambiental e à
área da fiscalização; promover a educação dos munícipes de modo a sensibilizar a população aos
cuidados necessários ao meio ambiente; executar tarefas e trabalhos relacionados com as
atividades de fiscalização ambiental, envolvendo a fauna e a flora, de modo a respeitar a
legislação vigente; elaborar, supervisionar, avaliar e realizar estudos, projetos e pesquisas
relacionados à conservação, saneamento e melhoria do meio ambiente; coletar e avaliar dados
sobre meio ambiente, realizando pesquisas e analisando resultados; participar dos estudos de
elaboração ou revisão de legislação ou normas técnicas, relativas à melhoria e proteção
ambiental; elaborar estudos, visando à recuperação de áreas degradadas ou ameaçadas de
degradação ambiental; exercer ação fiscalizadora observando normas e legislação especifica;
acompanhar a preservação da flora e da fauna de parques e reservas florestais do município;
executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
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Oficial de Fiscalização Sanitária e Epidemiológica
Fiscalizar o cumprimento da legislação sanitária e epidemiológica e aplicar multa quando do seu
descumprimento; analisar e opinar sobre processos administrativos afetos à área sanitária e
epidemiológica e à área da fiscalização; promover a educação dos munícipes de modo a
sensibilizar a população aos cuidados para a satisfação da saúde pública; elaborar, supervisionar,
avaliar e realizar estudos, projetos e pesquisas relacionados à vigilância sanitária e
epidemiológica; participar de estudos de elaboração ou revisão de legislação ou normas técnicas
relativas à sua área de atuação; exercer ação fiscalizadora observando normas e legislação
específica; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Psicólogo
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de
indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação;
diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos
e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar
os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes;
desenvolver ações de orientação, acolhimento, educação junto à família dos pacientes; participar
e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade; integrar equipe multiprofissional,
promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às
necessidades da população; executar atividades profissionais da área correspondente a sua
especialidade; trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de
qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; executar outras tarefas correlatas
de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Secretário de Escola
Assessorar a direção em serviços técnicos e administrativos; planejar, coordenar, controlar e
supervisionar as atividades da secretaria escolar; organizar e manter atualizada a escrituração
escolar, o arquivo, a coletânea de leis (sendo esta de propriedade do estabelecimento de ensino)
e outros documentos; instruir processo sobre assuntos pertinentes à secretaria escolar; proceder
ao remanejamento interno e externo e à renovação de matrículas, observando os critérios
estabelecidos pelos órgãos competentes; formar turmas de alunos, de acordo com os critérios
estabelecidos; assinar documentos da secretaria de acordo com a legislação vigente; verificar a
regularidade da documentação referente à matrícula e transferências de alunos, encaminhando os
casos especiais à deliberação do diretor; descartar documentos escolares, de acordo com a
legislação vigente; atender alunos, pais, professores, e comunidade escolar com presteza e
eficiência; responder perante o diretor, pela regularidade e autenticidade dos registros da vida
escolar dos alunos; praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento das atividades da
secretaria escolar; organizar, coordenar, orientar e supervisionar a equipe da secretaria quanto à
simplificação dos processos e métodos de trabalho, respeitando e valorizando as habilidades de
cada um; promover sessões de estudos referentes à legislação de ensino com seus auxiliares;
elaborar e executar seu plano de ação; colaboram na gestão escolar, como elemento de ligação
entre as atividades administrativo-pedagógicas, interagindo com o corpo docente e participando
das discussões para elaboração do projeto pedagógico e do plano de trabalho anual; preparar e
fornecer dados sobre o censo escolar; trabalhar em conformidade com as normas e
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental;
executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Servente de Pedreiro
Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras,
limpando a área e compactando solos; conservar máquinas e ferramentas; realizar escavações e
preparam massa de cimento, concreto e outros materiais; auxiliar os pedreiros em seus trabalhos;
trabalham em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança,
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higiene, saúde e preservação ambiental; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Técnico de Defesa do Consumidor
Realizar o atendimento direto ao consumidor, orientando e registrando suas reclamações; realizar
todos os procedimentos administrativos necessários à solução das reclamações do consumidor;
desempenhar suas funções em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de
qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; auxiliar na busca de informações
para a manutenção das redes de comunicação do PROCON; atuar no âmbito da prevenção
atendendo às normas e regulamentos vigentes de proteção e defesa do consumidor, garantindo o
direito à Educação para o Consumo; permear conteúdos de atividades educativas de forma
transversal junto a instituições de ensino objetivando a reflexão de educadores e educandos para
a mudança de atitudes no comportamento do consumidor/cidadão; fazer pesquisas nos
estabelecimentos comerciais e/ou junto aos consumidores a fim de obter índices de preços e/ou
satisfação; apoiar a elaboração e confecção de materiais educativos; trabalhar segundo normas
técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; executam
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Técnico de Enfermagem
Exercer atividades auxiliares, de nível técnico atribuído à equipe de enfermagem, assistir ao
enfermeiro no planejamento, programação, orientação das atividades de assistência de
enfermagem e na prestação de cuidados diretos de enfermagem aos pacientes; auxiliar na
prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral, na prevenção e controle sistemáticos
de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; realizar
busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e
situações definidas pelo Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde;
registrar a produção realizada nos formulários padronizados, garantindo a qualidade do registro
das atividades nos sistemas de informações existentes; executar atividades de assistência de
enfermagem e realizar atividades educativas na área de prevenção e promoção da saúde;
participar de campanhas de vacinação; ser responsável pela limpeza e desinfecção de todo
material; controlar o estoque de materiais/insumos necessários ao adequado funcionamento do
local em que estiverem lotados; proporcionar aos pacientes cuidados de enfermagem de modo a
assistir sob o ponto de vista físico, psicológico e social; executar outras tarefas correlatas de ofício
ou sob a ordem do superior imediato.
Técnico de Processamento de Dados
Auxiliar o desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados; realizar instalação e
manutenção de software e hardware; controlar e monitorar ambiente operacional da rede de
computadores; receber e transmitir dados; executar implantação física de projetos de rede de
computadores; prestar assistência técnica na instalação e utilização de equipamentos de
informática; desenvolver rotinas operacionais; prestam suporte ao usuário; realizar comunicação
entre dispositivos; zelar pela conservação e guarda dos equipamentos e materiais, bem como do
espaço físico a ser utilizado; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do
superior imediato.
Técnico de Radiologia
Realizar exames radiológicos utilizando técnicas e procedimentos necessários para cada serviço
de saúde (Ambulatório, UTI, Leitos Hospitalares e Centro Cirúrgico); processar imagens; planejam
atendimento; organizar área de trabalho, equipamentos e acessórios; preparar paciente para
exame de diagnóstico ou tratamento; zelar pela proteção radiológica dos pacientes e
acompanhantes; avaliar a qualidade da radiografia para garantia do diagnóstico correto;
encaminhar as radiografias, identificando os pacientes, para cada setor solicitante; realizar
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exames de TC - Tomografia Computadorizada; executar revelações na câmara escura; trabalhar
em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene,
saúde e preservação ambiental; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do
superior imediato.
Telefonista
Operar mesas, aparelhos telefônicos e equipamentos de informática; estabelecer comunicações
internas, locais e interurbanas; vigiar e manipular permanentemente painéis telefônicos; receber
chamadas para atendimentos urgentes de ambulâncias, comunicando-se através de rádio e
equipamentos de comunicação próprios, registrando dados e controlando dados; prestar
informações relacionadas com a repartição; responsabilizar-se pela manutenção e conservação do
equipamento utilizado; recepcionar o público encaminhando-o aos respectivos setores quando
possível; prestar informações, preencher fichas e cadastros diversos; trabalhar em conformidade
com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e
preservação ambiental; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior
imediato.
Terapeuta Ocupacional
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando procedimentos
específicos de terapia ocupacional, ortoptia e musicoterapia; habilitar pacientes e clientes; realizar
diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; atuar na orientação de pacientes,
familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolver, ainda, programas de prevenção, promoção de
saúde e qualidade de vida; trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e
de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; executar outras tarefas
correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Topógrafo
Executar levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e
planimétricos; implantam, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte,
obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejar trabalhos em geomática; analisar
documentos e informações cartográficas, interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens
orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para
georeferenciamento e amarração, coletando dados geométricos; efetuar cálculos e desenhos e
elaboram documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando
aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob
a ordem do superior imediato.
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
Ter competência para realizar interpretação das 2 (duas) línguas de maneira simultânea ou
consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa; efetuar
comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e
ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa; interpretar e comunicar, em Língua
Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades discursivas promovidas pela Administração
Pública Municipal de forma a integrar a comunidade atendida à realidade atual e a viabilizar o
acesso da comunidade aos conteúdos sociais, culturais e organizacionais do Município; atuar nos
processos seletivos e nos concursos públicos para ingresso nos quadros da Administração Pública
Municipal; atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das repartições
públicas do Município; realizar trabalhos internos e externos definidos pela Administração Pública
Municipal para atender as diversas necessidades das Secretarias Municipais; emitir pareceres em
processos administrativos e judiciais, em sua área de atuação e competência, assim como acerca
de projetos solicitados pela Administração Pública Municipal; prestar assistência e consultoria
técnicas para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais; trabalhar segundo
normas técnicas de segurança, qualidade, higiene e preservação ambiental; executar tarefas
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pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; e
executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Zootecnista
Planejar, dirigir e realizar pesquisas que visem informar e orientar a criação dos animais
domésticos, em todos os seus ramos e aspectos; promover e aplicar medidas de fomento à
produção dos mesmos, instituindo ou adotando os processos e regimes, genéticos e alimentares,
que se revelarem mais indicados ao aprimoramento das diversas espécies e raças, inclusive com
o condicionamento de sua melhor adaptação ao meio ambiente, com vistas aos objetivos de sua
criação e ao destino dos seus produtos; promover o melhoramento dos rebanhos, abrangendo
conhecimentos bioclimatológicos e genéticos para produção de animais precoces, resistentes e de
elevada produtividade; formular, preparar, balancear e controlar a qualidade das rações para
animais; efetuar o desenvolvimento de trabalhos de nutrição que envolva conhecimentos
bioquímicos e fisiológicos que visem melhorar a produção e produtividade dos animais; elaborar,
orientar e administrar a execução de projetos agropecuários na área de produção animal;
supervisionar, planejar e executar pesquisas, visando gerar tecnologias e orientações de criação
de animais; desenvolver atividades de assistência técnica e extensão rural na área de produção
animal; avaliar, classificar e tipificar carcaças; planejar e executar projetos de construções rurais
específicos de produção animal; desenvolver atividades que visem à preservação do meio
ambiente; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao
seu cargo; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e
programas de informática; executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior
imediato.
ANEXO II - DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A legislação, para todos os cargos, deve ser considerada com as alterações e atualizações
vigentes até a data da publicação do edital. Legislação com entrada em vigor após a publicação
do edital poderá ser utilizada, quando superveniente ou complementar a algum tópico já previsto
ou indispensável à avaliação para o cargo.
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
- PARA OS CARGOS DE Auxiliar Operacional de Serviços Gerais e Servente de Pedreiro:
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativa, negativa,
exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: masculino e
feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o
pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento
de frases corretas e incorretas.
Matemática: Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e
divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. Resolução
de situações-problema.
- PARA OS CARGOS DE Jardineiro e Merendeiro:
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativa, negativa,
exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: masculino e
feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o
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pronome. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento
de frases corretas e incorretas.
Matemática: Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e
divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. Resolução
de situações-problema.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Jardineiro
Conhecimentos Específicos: Cortadores de grama motorizado tipo giro zero, costal e podador e
aparador de cerca viva. Preparo de solo, adubos químicos e orgânicos diversos, construção de
canteiros, preparação de saquinhos de mudas para plantio de mudas. Sobre pragas, insetos
diversos que atacam plantas em geral e seu controle. Sobre defensivos químicos, sua utilização
correta, suas características, aplicação e classificação. Leis sobre proteção ambiental, árvores
protegidas por lei, regulamentos e normas. Plantas nativas e exóticas, suas características, como
adubação, época de plantio e condução. Tipos de sistemas de irrigação de plantas de jardim e
gramados. Sobre ferramentas diversas para poda, plantio, manutenção de canteiros, roçada
manual e limpeza.
Merendeiro
Conhecimentos Específicos: Preparar lanches quentes, frios, refeições e sucos conforme
recomendação técnica recebida; distribuir as refeições preparadas; higienizar; temperar, assar,
refogar e cozinhar alimentos, atendendo as exigências do cardápio; fazer pedidos de suprimento
de material necessário à cozinha ou para a preparação dos alimentos; operar os diversos
equipamentos de cozinha; zelar pelo estado de conservação, organização e limpeza dos
alimentos, cozinha e despensa; orientar e distribuir as atividades de preparação de alimentos;
controlar o estoque de todos os materiais de consumo, bens duráveis e patrimoniais que estejam
na cozinha sob sua responsabilidade; realizar os serviços de limpeza e faxina em sua unidade de
trabalho, varrendo, lavando e higienizando as instalações, as salas, os pátios, os banheiros e os
equipamentos; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela segurança do trabalho, bem como
pela adequada utilização, guarda e manutenção dos equipamentos de proteção individual (EPIs);
executar outras tarefas afins.
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- PARA OS CARGOS DE Auxiliar Administrativo e Oficial Administrativo I:
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção.
Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética simples. Equação do 1º grau. Sistema de
equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade.
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área,
volume, teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais,
internacionais, nacionais e do Município de Barretos, ocorridos a partir de 1º março de 2017,
divulgados na mídia local e/ou nacional.
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Noções de Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área
de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas
e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura
básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas,
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel
2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos,
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de
objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados
externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações,
conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação,
animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de
mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites,
busca e impressão de páginas.
ENSINO MÉDIO COMPLETO
- PARA O CARGO DE Agente Administrativo:
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e
ponderada. Juros simples. Equação do 1º e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma,
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais,
internacionais, nacionais e do Município de Barretos, ocorridos a partir de 1º de março de 2017,
divulgados na mídia local e/ou nacional.
Conhecimentos de Direito Administrativo: Princípios da Administração Pública. Servidores
públicos. Poderes da Administração. Atos administrativos. Administração Direta e Administração
Indireta.
Bibliografia para Poderes da Administração e atos administrativos:
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, Edição
atualizada.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros
Editores, Edição atualizada.
Noções de Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área
de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas
e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura
básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas,
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel
2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos,
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de
objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados
externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações,
conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação,
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animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de
mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites,
busca e impressão de páginas.
- PARA OS CARGOS DE Agente de Operações e Fiscalização; Auxiliar de Consultório
Dentário; Auxiliar de Cuidados Diários; Auxiliar de Topografia; Desenhista II; Desenhista
Projetista; Educador Ambiental; Gestor de Operações Aeroportuárias; Inspetor de Alunos;
Líder de Equipe de Reparos e Serviços; Monitor de Artes (Dança - Balé Clássico); Monitor
de Artes (Danças Urbanas); Monitor de Artes (Desenho e Grafite); Monitor de Artes
(Sapateado); Monitor de Iniciação Musical; Monitor de Piano; Monitor de Técnica Vocal;
Monitor de Violão; Músico Monitor (Clarinete); Músico Monitor (Contrabaixo); Músico
Monitor (Fagote); Músico Monitor (Oboé); Músico Monitor (Percussão); Músico Monitor
(Trombone); Músico Monitor (Trompa); Músico Monitor (Viola); Músico Monitor (Violino);
Músico Monitor (Violoncelo); Oficial de Fiscalização Ambiental; Oficial de Fiscalização
Sanitária e Epidemiológica; Secretário de Escola; Técnico de Defesa do Consumidor;
Técnico de Enfermagem; Técnico de Radiologia; Telefonista; Topógrafo:
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e
ponderada. Juros simples. Equação do 1º e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma,
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais,
internacionais, nacionais e do Município de Barretos, ocorridos a partir de 1º de março de 2017,
divulgados na mídia local e/ou nacional.
Noções de Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área
de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas
e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura
básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas,
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel
2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos,
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de
objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados
externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações,
conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação,
animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de
mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites,
busca e impressão de páginas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Agente de Operações e Fiscalização
Conhecimentos Específicos: As questões serão elaboradas tendo em vista a descrição das
atribuições do cargo e Legislação de trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro, abrangendo os
seguintes tópicos: administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais
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de trânsito, registro e licenciamento de veículos, condutores de veículos, deveres e proibições, as
infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos. Resoluções do Conselho Nacional de
Trânsito. Lei da Mobilidade Urbana - Lei nº 12.587/2012.
Auxiliar de Consultório Dentário
Conhecimentos Específicos: Fundamentos de Enfermagem: Princípios de biossegurança;
Antissepsia e assepsia em serviços de assistência odontológica; Desinfecção e esterilização em
serviços de assistência odontológica; Produtos para antissepsia e assepsia, desinfecção e
esterilização em serviços de assistência odontológica. Materiais, equipamento e instrumental
odontológico: principais materiais e peças de instrumental odontológico e sua utilização; Controle
de estoque e abastecimento da clínica; Lubrificação do equipamento; Cuidados com substâncias
tóxicas. Técnicas auxiliares em Odontologia: técnicas de trabalho a 4 e 6 mãos; Técnicas de
manipulação de instrumental odontológico; Preparo de amálgama e resina composta; Preparação
de bandejas clínicas; Procedimentos para revelação e arquivamento de radiografias;
Preenchimento de fichas clínicas; Nomenclatura de dentes e superfícies dentárias; Preparo do
paciente para a consulta.
Auxiliar de Cuidados Diários
Conhecimentos Específicos: Educação infantil - conceito e objetivos. A criança desenvolvimento biopsicossocial. Conteúdos referentes a crianças de zero a 3 anos. Orientações
metodológicas. Creche e planejamento: organização do tempo e do espaço; rotina diária.
Cuidados com a criança: alimentação, higiene, saúde e segurança. Atividades lúdicas. Legislação:
Lei Orgânica do Município (área da Educação). Constituição Federal/88 - arts. 6º; 7º - XXV; 24 XV; 203; 208; 227 - § 1º - I e II; § 2º. Lei Federal nº 8.069, de 13.07.90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente): artigos 1º a 9º; 11 a 18; 53 a 59; 129 a 135.
Auxiliar de Topografia
Conhecimentos Específicos: Aspectos básicos de topografia (medidas, ângulos e rumos).
Conhecimentos de instrumentos da agrimensura. Interpretação de projetos e desenhos.
Elaboração de desenhos. Operação de estacionamento dos aparelhos. Levantamentos
planialtimétricos. Cálculos de áreas e volumes. Cálculo de coordenada. Erros de medidas.
Alinhamentos e nivelamentos. Descrição de perímetro, plantas e configurações de terrenos.
Planos de projeção, escalas, convenções topográficas, planimetria, altimetria, topologia,
taqueometria, fotogrametria terrestre. Técnica de edificações, cartografia e estrada. Aplicativos
gráficos. Conceitos fundamentais em AutoCAD. Tópicos relativos à atividade do auxiliar de
topografia em campo.
Desenhista II
Conhecimentos Específicos: Desenho geométrico: lugares geométricos, estudo de triângulos,
concordâncias e equivalências de áreas. Padronização de folhas de desenhos e dobras.
Convenções e representações gráficas dos elementos construtivos relativos à construção civil.
Projetos oficiais, legislações específicas. Projetos de apresentação, plantas, elevações e técnicas
de acabamento. Projetos executivos. Desenvolvimento de detalhes técnicos construtivos gerais.
Cálculos e especificações de materiais e equipamentos.
Desenhista Projetista
Conhecimentos Específicos: Desenho geométrico: lugares geométricos, estudo de triângulos,
concordâncias e equivalências de áreas. Padronização de folhas de desenhos e dobras.
Convenções e representações gráficas dos elementos construtivos relativos à construção civil.
Projetos oficiais, legislações específicas. Projetos de apresentação, plantas, elevações e técnicas
de acabamento. Projetos executivos. Desenvolvimento de detalhes técnicos construtivos gerais.
Cálculos e especificações de materiais e equipamentos. AutoCAD 2D: Iniciação/Configuração.
Sistemas de Coordenadas. Barras de menus e o seu conteúdo. Comandos básicos de desenho,
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texto, tabelas, tramas e contornos. Blocos e Símbolos. Gestão de Layers. Dimensionamento da
página e do desenho. Preparação de Layouts e Plotagem. AutoCAD 3D: Introdução ao CAD.
Introdução ao CAD 3D. Vantagens de sua utilização. Comandos Básicos. Ferramentas de
Desenvolvimento 3D. Recursos e visualização do desenho. Ferramentas de precisão. Desenhos
modulares 3D. Vistas. Text 3D. Criando superfície. Modelando sólidos. Montagem de Conjuntos.
Renderização em 3D.
Educador Ambiental
Conhecimentos Específicos: Ecologia: conceitos; componentes abióticos dos ecossistemas;
componentes bióticos dos ecossistemas; habitat e nicho ecológico. O fluxo de energia e o ciclo da
matéria nos ecossistemas: o ciclo da água; o ciclo do gás carbônico; o ciclo do oxigênio; o ciclo do
nitrogênio. Biomas: os biomas terrestres; a fitogeografia do Brasil. Quebra do equilíbrio ambiental;
alterações bióticas; alterações abióticas. Poluição e contaminação do meio ambiente: conceito de
poluição; poluição das águas; poluição do ar; poluição do solo. Princípios de conservação da
natureza: ação predatória do homem; impacto ecológico das grandes obras; o planejamento como
solução para os problemas ecológicos. Noções sobre reciclagem e tratamento de resíduos sólidos
e líquidos: origem dos resíduos; consequência do lançamento de resíduos à biosfera: reciclagem e
poluição; compostos biodegradáveis e não biodegradáveis; tratamento biológico dos resíduos
biodegradáveis. Impacto ambiental. Preservação ambiental. Os sistemas naturais: Hidrografia: as
águas no planeta. O desenvolvimento e a questão ambiental: os movimentos de defesa do meio
ambiente. A origem dos rios. Características gerais dos rios. A rede hidrográfica. A rede
hidrográfica brasileira: a hidrografia brasileira; as bacias hidrográficas. Geologia e geomorfologia.
Pedologia. Clima. Remanescentes de vegetação. Fauna de vertebrados. Legislação Ambiental
Pertinente. Legislação Ambiental Municipal.
Gestor de Operações Aeroportuárias
Conhecimentos Específicos: Gestão Aeroportuária - Uma Visão Estratégica; Gestão Financeira
para Aeroportos (Tarifas e Cobranças); Gestão Ambiental do Aeroporto; Zonas de Proteção de
Aeródromo - ZPA; Plano Básico de Zona de Ruído - PZR; Planejamento Tático Operacional;
Gestão da Segurança Operacional do Aeroporto - SGSO; Gerenciamento da Segurança
Operacional durante Obras e Serviços; Projetos - Soluções Operacionais Relativas à Segurança;
Gestão das Atividades de Segurança Aeroportuária - Planos e Programas; Tratamento de
Relatório de não conformidade apontada pelo Órgão Regulador - ANAC.
Inspetor de Alunos
Conhecimentos Específicos: Relação entre educação, escola e sociedade: concepções de
Educação e Escola; função social da escola; educação inclusiva e compromisso ético e social do
educador. Gestão democrática: a participação como princípio. Organização da escola centrada no
processo de desenvolvimento integral do educando. Educar e cuidar: dimensões interdependentes
na educação básica. Educação Básica: a valorização das diferenças individuais, de gênero,
étnicas e socioculturais e o combate à desigualdade. A avaliação e reconstrução das práticas em
seu trabalho como Inspetor de Alunos. A mediação dos educadores, na promoção da autonomia
dos educandos, do reconhecimento e do respeito entre eles, prevenindo indisciplina e bullying,
com diálogo, coerência e exigência.
Legislação e Documentação Oficial:
BRASIL. Constituição Federal/88: artigos 205 a 214; artigo 227 (Redação dada Pela Emenda
Constitucional nº 65, de 2010).
BRASIL. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente: artigos 7º a 24, 53 a
69, 131 a 140.
BRASIL. Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional: artigos 1º, 2º e 3º; 8º ao 14; 21 e 22; 29 a 34.
BRASIL. Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010, artigos 3º ao 6º; 8º ao 11.
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Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Líder de Equipe de Reparos e Serviços
Conhecimentos Específicos: Organização e supervisão de atividades e trabalhos. Coordenação
e orientação de tarefas. Conhecimentos gerais de manutenção e conservação predial: alvenaria,
hidráulica, elétrica, rede telefônica, pintura, jardinagem e marcenaria. Execução de serviços de
manutenção e pequenas construções de alvenaria, concreto e outros materiais; assentamento de
pisos cerâmicos, tijolos, azulejos, etc.; revestimento de paredes, tetos e lajes; acabamento final;
preparação de material a ser utilizado. Execução de serviços de pintura em superfícies de madeira
ou alvenaria; preparo de superfícies e tintas; uso de solventes e outras substâncias. Manutenção
preventiva e corretiva da rede elétrica predial; diagnósticos dos defeitos; consertos e troca de
componentes. Instalação, modificação e execução de reparos em instalações hidráulicas, rede de
esgotos, rede de tubulação, instrumentos de controle de pressão, válvulas, entre outros, conforme
esquemas e ordens de serviços. Noções básicas de instalação de rede telefonia. Noções básicas
de jardinagem: técnicas e ferramentas. Noções básicas de marcenaria: técnicas e ferramentas.
Monitor de Artes (Dança - Balé Clássico)
Conhecimentos Específicos: História do ballet e sua dramaturgia; Conhecimento dos principais
ballets de repertório, coreógrafos e compositores; Musicalização para o balé (ritmo, pulsação);
Posições básicas de braços e pés; Movimentos e exercícios tradicionais do ballet, tais como plié,
battement tendu, battement glissé, battement jeté, developpé, arabesques, frapés, sissones, etc.;
Composição coreográfica; Consciência Corporal; Expressividade; Fundamentos da didática para
ensino na dança; Princípios de composição de espetáculos.
Monitor de Artes (Danças Urbanas)
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino da dança. Técnicas de dança: estudos de
movimento, improvisação, estudo coreográfico, preparação do corpo cênico, consciência corporal.
Exploração do movimento e dramaturgia da dança. Estilos de dança: balé clássico, dança teatro,
dança moderna, dança contemporânea, jazz e sapateado. História e características da dança de
rua. Músicas e acompanhamentos específicos para danças urbanas.
Monitor de Artes (Desenho e Grafite)
Conhecimentos Específicos: Fundamentos e tendências pedagógicas do ensino de Arte no
Brasil. Teoria das Cores: Primárias, Secundárias, Harmonias, Complementares. Figura Humana:
anatomia e modelo Vivo. Fundamentos do Desenho: Linha, Ponto, Traço, Forma e Volume.
Desenho de Observação: cópias a partir do natural. Formas Geométricas: estruturação do objeto.
Esquemas de Construção. Composição: Proporção, Equilíbrio, Ritmo, Seção Áurea, Simetria,
Assimetria. Estudos de Luz e Sombra. Desenho Cego: explorando o hemisfério direito do cérebro.
Desenho de Memória: Criação. Perspectiva Real ou Fotográfica. Aplicação de técnicas secas,
úmidas e mistas sobre variados suportes: grafite, crayon, lápis de cor, pastel seco, aquarela,
colagem e lápis aquarelável.
Monitor de Artes (Sapateado)
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino da dança. Técnicas de dança: estudos de
movimento, improvisação, estudo coreográfico, preparação do corpo cênico, consciência corporal.
Exploração do movimento e dramaturgia da dança. Estilos de dança: balé clássico, dança teatro,
dança moderna, dança contemporânea, jazz e sapateado. História e características da dança de
rua. Músicas e acompanhamentos específicos para sapateado.
Monitor de Iniciação Musical
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino musical. Bases psicológicas da educação
musical: a expressão musical na criança e no adolescente. Intervalos: classificação; inversão;
simples e compostos; melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais.
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Síncope e Contratempo. Quiálteras. Acordes de 3, 4 e 5 sons: classificação. Acordes alterados:
acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível secundária e
empréstimo modal. Funções Tonais. Tons vizinhos. Modulação. Formas binária e ternária; forma
sonata. Análise Harmônica e Morfológica. História da Música Ocidental (do Barroco ao século XX):
principais gêneros, estilos e compositores.
Monitor de Piano
Conhecimentos Específicos Didática do ensino musical. Bases psicológicas da educação
musical: a expressão musical na criança e no adolescente. Intervalos: classificação; inversão;
simples e compostos; melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais.
Síncope e Contratempo. Quiálteras. Acordes de 3, 4 e 5 sons: classificação. Acordes alterados:
acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível secundária e
empréstimo modal. Funções Tonais. Tons vizinhos. Modulação. Formas binária e ternária; forma
sonata. Análise Harmônica e Morfológica. História da Música Ocidental (do Barroco ao século XX):
principais gêneros, estilos e compositores. Métodos e metodologias de iniciação ao ensino de
piano. A iniciação ao piano: métodos, desenvolvimento técnico, aspectos didáticos e
interpretativos. A obra de J. S. Bach para piano, destacando-se os aspectos técnicos, formais e
sua importância didática. A forma sonata, do classicismo ao período contemporâneo: evolução
formal, principais obras e compositores na literatura pianística. O romantismo na música para
piano: aspectos históricos, técnicos e formais; principais obras e compositores. A música pianística
brasileira: história, evolução, principais obras e compositores. A utilização da música do século XX
no ensino do piano.
Monitor de Técnica Vocal
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino musical. Bases psicológicas da educação
musical: a expressão musical na criança e no adolescente. Intervalos: classificação; inversão;
simples e compostos; melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais.
Síncope e Contratempo. Quiálteras. Acordes de 3, 4 e 5 sons: classificação. Acordes alterados:
acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível secundária e
empréstimo modal. Funções Tonais. Tons vizinhos. Modulação. Formas binária e ternária; forma
sonata. Análise Harmônica e Morfológica. História da Música Ocidental (do Barroco ao século XX):
principais gêneros, estilos e compositores. Música profana e música sacra. A música brasileira nos
períodos barroco, clássico e moderno. A contemporaneidade musical brasileira: estilos e
revoluções, música erudita, popular e folclórica. Conscientização corporal, fisiológica e vocal.
Técnicas corretas de respiração. Propriedades da voz: som e tonalidade; timbre; clareza; volume;
variação de tons. Técnicas de aquecimento vocal. Exercícios fonoaudiólogos. Escala das notas
musicais. Melodia e acompanhamento. Potência vocal: classificação das vozes masculinas: baixo,
barítono e tenor; classificação das vozes femininas: contralto, semissoprano e soprano. Acordes
musicais. Valor prático das notas musicais. Transporte de tonalidades. Exercícios básicos de
impostação de voz. Vozes das notas: primeira e segunda vozes. Respiração, emissão do som,
articulação e ressonância.
Monitor de Violão
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino musical. Bases psicológicas da educação
musical: a expressão musical na criança e no adolescente. Intervalos: classificação; inversão;
simples e compostos; melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais.
Síncope e Contratempo. Quiálteras. Acordes de 3, 4 e 5 sons: classificação. Acordes alterados:
acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível secundária e
empréstimo modal. Funções Tonais. Tons vizinhos. Modulação. Formas binária e ternária; forma
sonata. Análise Harmônica e Morfológica. História da Música Ocidental (do Barroco ao século XX):
principais gêneros, estilos e compositores. Violão popular: Métodos e metodologias de iniciação ao
ensino do violão popular. O violão na MPB (Música Popular Brasileira). Harmonia e improvisação
aplicadas ao ensino do violão popular. Iniciação ao violão. O cifrado de acordes como auxiliar
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didático para quem não conhece notação musical. Violão clássico: A importância didática da obra
para violão de Heitor Villa-Lobos. Aspectos de técnica de mão direita para violão. A obra didática
de autores clássicos e sua aplicabilidade na formação do violinista.
Músico Monitor (Clarinete)
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino musical. Bases psicológicas da educação
musical: a expressão musical na criança e no adolescente. Intervalos: classificação; inversão;
simples e compostos; melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais.
Síncope e Contratempo. Quiálteras. Acordes de 3, 4 e 5 sons: classificação. Acordes alterados:
acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível secundária e
empréstimo modal. Funções Tonais. Tons vizinhos. Modulação. Formas binária e ternária; forma
sonata. Análise Harmônica e Morfológica. História da Música Ocidental (do Barroco ao século XX):
principais gêneros, estilos e compositores. Métodos e metodologias de iniciação ao ensino de
clarinete. O clarinete na orquestra sinfônica. O clarinete nos períodos clássico e romântico. O
clarinete na música moderna e contemporânea. O clarinete na música de câmera.
Músico Monitor (Contrabaixo)
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino musical. Bases psicológicas da educação
musical: a expressão musical na criança e no adolescente. Intervalos: classificação; inversão;
simples e compostos; melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais.
Síncope e Contratempo. Quiálteras. Acordes de 3, 4 e 5 sons: classificação. Acordes alterados:
acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível secundária e
empréstimo modal. Funções Tonais. Tons vizinhos. Modulação. Formas binária e ternária; forma
sonata. Análise Harmônica e Morfológica. História da Música Ocidental (do Barroco ao século XX):
principais gêneros, estilos e compositores. Métodos e metodologias de iniciação ao ensino de
contrabaixo acústico. A iniciação ao estudo do contrabaixo acústico: aspectos físicos e musicais.
As escolas de arco francesa e alemã: particularidades, vantagens e desvantagens. As
contribuições de Bottesini e Dragonetti para a evolução do contrabaixo. O contrabaixo acústico na
música de câmera.
Músico Monitor (Fagote)
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino musical. Bases psicológicas da educação
musical: a expressão musical na criança e no adolescente. Intervalos: classificação; inversão;
simples e compostos; melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais.
Síncope e Contratempo. Quiálteras. Acordes de 3, 4 e 5 sons: classificação. Acordes alterados:
acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível secundária e
empréstimo modal. Funções Tonais. Tons vizinhos. Modulação. Formas binária e ternária; forma
sonata. Análise Harmônica e Morfológica. História da Música Ocidental (do Barroco ao século XX):
principais gêneros, estilos e compositores. O fagote na música do século XX: como solista e
camerista. Os sistemas Buffet e Heckel: histórico e particularidades. Aspectos de manufatura de
palhetas. A iniciação do fagote, aspectos de postura, embocadura e respiração. A evolução do
fagote na orquestra.
Músico Monitor (Oboé)
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino musical. Bases psicológicas da educação
musical: a expressão musical na criança e no adolescente. Intervalos: classificação; inversão;
simples e compostos; melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais.
Síncope e Contratempo. Quiálteras. Acordes de 3, 4 e 5 sons: classificação. Acordes alterados:
acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível secundária e
empréstimo modal. Funções Tonais. Tons vizinhos. Modulação. Formas binária e ternária; forma
sonata. Análise Harmônica e Morfológica. História da Música Ocidental (do Barroco ao século XX):
principais gêneros, estilos e compositores. O oboé na orquestra sinfônica. O Oboé no período
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barroco. O oboé na música de câmera. Aspectos de manufatura de palhetas (armado e raspado) e
a família do oboé. O oboé nos séculos XVIII, XIX e XX.
Músico Monitor (Percussão)
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino musical. Bases psicológicas da educação
musical: a expressão musical na criança e no adolescente. Intervalos: classificação; inversão;
simples e compostos; melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais.
Síncope e Contratempo. Quiálteras. Acordes de 3, 4 e 5 sons: classificação. Acordes alterados:
acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível secundária e
empréstimo modal. Funções Tonais. Tons vizinhos. Modulação. Formas binária e ternária; forma
sonata. Análise Harmônica e Morfológica. História da Música Ocidental (do Barroco ao século XX):
principais gêneros, estilos e compositores. Classificações dos instrumentos de percussão. A
percussão de origem africana e seu uso na música latina e brasileira. Percussão popular na
música nordestina. A percussão como auxiliar na musicalização. A percussão popular e seu uso
em grandes grupos musicais (bandas e orquestras). Signos Musicais: Som e ruído, propriedades
do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo).
Expressão Sonora: Matizes, articulações, velocidades, cadência. Escalas e tonalidades sonoras,
intervalos, acordes e cifras.
Músico Monitor (Trombone)
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino musical. Bases psicológicas da educação
musical: a expressão musical na criança e no adolescente. Intervalos: classificação; inversão;
simples e compostos; melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais.
Síncope e Contratempo. Quiálteras. Acordes de 3, 4 e 5 sons: classificação. Acordes alterados:
acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível secundária e
empréstimo modal. Funções Tonais. Tons vizinhos. Modulação. Formas binária e ternária; forma
sonata. Análise Harmônica e Morfológica. História da Música Ocidental (do Barroco ao século XX):
principais gêneros, estilos e compositores. Métodos e metodologias de iniciação ao ensino de
trombone. Técnica da vara. Aspectos da didática do ensino: da embocadura e respiração. O
trombone na orquestra sinfônica. O trombone na música de câmera.
Músico Monitor (Trompa)
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino musical. Bases psicológicas da educação
musical: a expressão musical na criança e no adolescente. Intervalos: classificação; inversão;
simples e compostos; melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais.
Síncope e Contratempo. Quiálteras. Acordes de 3, 4 e 5 sons: classificação. Acordes alterados:
acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível secundária e
empréstimo modal. Funções Tonais. Tons vizinhos. Modulação. Formas binária e ternária; forma
sonata. Análise Harmônica e Morfológica. História da Música Ocidental (do Barroco ao século XX):
principais gêneros, estilos e compositores. Métodos e metodologias de iniciação ao ensino de
trompa. A trompa, características, origem e evolução. A trompa na música de câmera; Aspectos
físicos do trompista: aparelho respiratório, embocadura e região bucal. A preparação do trompista
para o trabalho na banda e na orquestra sinfônica. A iniciação ao estudo da trompa.
Músico Monitor (Viola)
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino musical. Bases psicológicas da educação
musical: a expressão musical na criança e no adolescente. Intervalos: classificação; inversão;
simples e compostos; melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais.
Síncope e Contratempo. Quiálteras. Acordes de 3, 4 e 5 sons: classificação. Acordes alterados:
acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível secundária e
empréstimo modal. Funções Tonais. Tons vizinhos. Modulação. Formas binária e ternária; forma
sonata. Análise Harmônica e Morfológica. História da Música Ocidental (do Barroco ao século XX):
principais gêneros, estilos e compositores. O repertório para viola no barroco, classicismo e
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romantismo. Diferentes golpes de arco, sua utilização e seu ensino. A viola na música de câmera.
A viola na orquestra sinfônica. Aspectos didáticos do estudo de escalas no aprendizado da viola.
Músico Monitor (Violino)
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino musical. Bases psicológicas da educação
musical: a expressão musical na criança e no adolescente. Intervalos: classificação; inversão;
simples e compostos; melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais.
Síncope e Contratempo. Quiálteras. Acordes de 3, 4 e 5 sons: classificação. Acordes alterados:
acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível secundária e
empréstimo modal. Funções Tonais. Tons vizinhos. Modulação. Formas binária e ternária; forma
sonata. Análise Harmônica e Morfológica. História da Música Ocidental (do Barroco ao século XX):
principais gêneros, estilos e compositores. Métodos e metodologias de iniciação ao ensino do
violino. O gênero estudo ou capricho: sua contribuição para a técnica violinística e principais
compositores. O arco, suas origens e evolução; os golpes de arco mais importantes e seus
derivados. O vibrato: diferentes tipos e sua importância na execução do violino.
Músico Monitor (Violoncelo)
Conhecimentos Específicos: Didática do ensino musical. Bases psicológicas da educação
musical: a expressão musical na criança e no adolescente. Intervalos: classificação; inversão;
simples e compostos; melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais.
Síncope e Contratempo. Quiálteras. Acordes de 3, 4 e 5 sons: classificação. Acordes alterados:
acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível secundária e
empréstimo modal. Funções Tonais. Tons vizinhos. Modulação. Formas binária e ternária; forma
sonata. Análise Harmônica e Morfológica. História da Música Ocidental (do Barroco ao século XX):
principais gêneros, estilos e compositores. Métodos e metodologias de iniciação ao ensino do
violoncelo. O violoncelo como instrumento solista. As seis suítes de J. S. Bach e sua importância
na literatura e na didática do violoncelo. O ensino de elementos da técnica de mão esquerda no
violoncelo: posicionamento, vibrato e mudança de posição.
Oficial de Fiscalização Ambiental
Conhecimentos Específicos: Introdução à Ecologia: Ecologia: conceitos; Componentes abióticos
dos ecossistemas; Componentes bióticos dos ecossistemas; Hábitat e nicho ecológico. O fluxo de
energia e o ciclo da matéria nos ecossistemas: O ciclo da água; O ciclo do gás carbônico; O ciclo
do oxigênio; O ciclo do nitrogênio. Biomas: Os biomas terrestres; A fitogeografia do Brasil. Quebra
do equilíbrio ambiental; Alterações bióticas; Alterações abióticas. Poluição e contaminação do
meio ambiente: Conceito de poluição; Poluição das águas; Poluição do ar; Poluição do solo.
Princípios de conservação da natureza: Ação predatória do homem; Impacto ecológico das
grandes obras; O planejamento como solução para os problemas ecológicos. Noções sobre
reciclagem e tratamento de resíduos sólidos e líquidos: Origem dos resíduos; Consequência do
lançamento de resíduos à biosfera: reciclagem e poluição; Compostos biodegradáveis e não
biodegradáveis; Tratamento biológico dos resíduos biodegradáveis. Impacto ambiental.
Preservação ambiental. Os sistemas naturais: Hidrografia: as águas no planeta. O
desenvolvimento e a questão ambiental: Os movimentos de defesa do meio ambiente. A origem
dos rios. Características gerais dos rios. A rede hidrográfica. A rede hidrográfica brasileira: A
hidrografia brasileira; As bacias hidrográficas. Geologia e geomorfologia. Pedologia. Clima.
Remanescentes de vegetação. Fauna de vertebrados. Legislação ambiental pertinente. Legislação
ambiental municipal.
Oficial de Fiscalização Sanitária e Epidemiológica
Conhecimentos Específicos: Biossegurança; bioética; riscos do trabalho da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; problemas sanitários,
médicos e sociais; epidemiologia; regulamentação, fiscalização e vigilância sanitária,
epidemiológica e da saúde; normas e padrões de interesse sanitário e da saúde; falhas, defeitos,
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ilicitudes e riscos na fabricação, transporte, estocagem e comercialização de alimentos,
medicamentos e insumos à indústria e comércio; instrumentalização legal e noções de risco em
saúde pública; consciência sanitária; sistemas de informação, monitoramento e coleta de dados
clínicos e laboratoriais em saúde pública; conceitos e abrangência em saúde pública e vigilância
sanitária; conceitos e indicadores de nocividade e inocuidade. Código Sanitário do Estado de São
Paulo (Lei Estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998). Lei Municipal nº 3.247 de 23 de
dezembro de 1998. Lei nº 4.267 de 11 de dezembro de 2009.
Secretário de Escola
Conhecimentos Específicos: Organização das atividades pertinentes à administração,
supervisão e execução da área administrativa da secretaria da escola, cabendo-lhe: Elaboração
da programação das atividades da secretaria, articulando-a com as demais programações da
escola; Atribuição de tarefas ao pessoal auxiliar da secretaria, orientando-os e supervisionando as
atividades de registro e escrituração, assegurando o cumprimento de normas e prazos relativos ao
processamento de dados; Atribuição de tarefas, acompanhamento e controle da execução das
programações relativas às atividades técnico-administrativas; Conferência e verificação da
regularidade da documentação referente à matrícula e transferência de alunos, encaminhando os
casos especiais à deliberação do diretor; Incumbência quanto à atualização, exatidão,
sistematização e ao fluxo dos dados necessários ao bom andamento da secretaria; Tomada de
providências quanto ao levantamento e encaminhamento de dados e informações educacionais
aos órgãos competentes; Trabalho com entradas eletrônicas de dados com utilização da
informática; Preparação de escala de férias dos servidores da escola (mediante aprovação do
Diretor de Escola); Auxílio ao Diretor de Escola no desempenho das atribuições que lhe são
próprias; Elaboração e providências quanto à divulgação de editais, comunicados e instruções
relativas às atividades escolares; Redação de correspondência oficial; Instrução de expedientes;
Elaboração de proposta de compra de material permanente e de consumo, conforme as
necessidades; Registro e encaminhamento dos pedidos da administração para as providências
necessárias à conservação e preservação dos bens patrimoniais; Manutenção dos registros do
material permanente recebido pela escola e do que lhe for doado ou cedido; Elaboração de
relatórios das atividades da secretaria e colaboração no preparo dos relatórios anuais da escola;
Controle e manutenção de registros de cargos e funções da Unidade Educacional, vagos e
providos; Promoção do aperfeiçoamento contínuo dos Recursos Humanos sob sua
responsabilidade; Incumbência quanto ao cumprimento da Legislação em vigor, aos regulamentos,
às diretrizes e normas emanadas da Administração superior; Preparação e expedição de
atestados ou boletins relativos à frequência do pessoal docente, técnico e administrativo;
Organização e atualização de assentamentos dos servidores em exercício na escola; Manutenção
das frequências e de todos os dados da escola em arquivos informatizados; Participação em
eventos, programações, seminários, grupos de estudos oferecidos pela escola ou pelos órgãos
superiores competentes, conforme critérios por eles estabelecidos.
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BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96 e alterações, Brasília,
1996. BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 2/01 - Institui Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica.
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Infantil. Brasília: CNE 2009.
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 3/10 - Estabelece Diretrizes Operacionais para a Educação de
Jovens e Adultos.
BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 4/10 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
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Técnico de Defesa do Consumidor
Conhecimentos Específicos: Agência Nacional de Energia Elétrica: Lei nº 9.427/96 - Capítulo I Das Atribuições e da Organização. Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Lei nº 9.782/99 Capítulos I - Do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e II - Da Criação e da Competência da
Agência Nacional. Agência Nacional de Saúde: Lei nº 9.961/2000 - Capítulo I - Da Criação e da
Competência. Agência Nacional de Transportes Terrestres: Lei nº 10.233/2001 - Capítulo VI Seção II - Das Diretrizes Gerais. Agência Nacional de Aviação Civil: Lei nº 11.182/2005 - Capítulo I
- Da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. Lei Geral de Telecomunicações: Lei nº 9.472/97 Livro II - Títulos I - Da Criação do Órgão Regulador e II - Das Competências. Lei nº 4.595/64 Capítulo I - Do Sistema Financeiro Nacional, Capítulo II - Do Conselho Monetário Nacional e
Capítulo III - Do Banco Central da República do Brasil. Portaria PROCON nº 21 - Dispõe sobre o
procedimento aplicável às consultas e reclamações de consumidores e sua divulgação por meio
do banco de dados e do cadastro de reclamações fundamentadas previsto pelo art. 44, da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990. Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 1 a
60). Decreto nº 6.523/08 - Regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para fixar
normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC. Histórico da defesa do
consumidor e do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Conhecimentos gerais sobre o
sistema metrológico e de qualidade. Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - Lei nº 4.577,
de 09 de setembro de 2009, com alteração imposta pela Lei nº 4.944, de 05 de abril de 2014.
Técnico de Enfermagem
Conhecimentos Específicos: Anatomia e Fisiologia Humana. Noções de Assepsia e Controle de
Infecção Hospitalar. Ética e legislação em enfermagem. Técnicas Básicas de Enfermagem.
Assistência de Enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos, em todas as fases do ciclo vital.
Assistência de Enfermagem em terapia intensiva em todas as fases do ciclo vital. Assistência de
Enfermagem em terapia dialítica. Assistência de Enfermagem ao doente mental. Assistência de
Enfermagem à saúde coletiva. Assistência de Enfermagem em situações de emergência.
Enfermagem no Centro Cirúrgico, Central de Material Esterilizado e Recuperação Anestésica.
Noções de Administração em Enfermagem. Noções de Farmacologia. Política SUS. Segurança do
paciente. Humanização da assistência de enfermagem.
Técnico de Radiologia
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia: ossos do crânio,
face, coluna, tórax, membros superiores e inferiores, órgãos do tórax e abdome. Conhecimentos
de equipamentos radiológicos e seu funcionamento: produção de raio X, estrutura básica da
aparelhagem fixa e portátil, câmara escura. Exames contrastados. Técnicas de utilização de raio
X. Técnicas de revelação e fixação. Legislação concernente ao operador do raio X. Riscos e
precauções: equipamentos de proteção individual e coletiva.
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Telefonista
Conhecimentos Específicos: Atendimento telefônico (princípios básicos). Registro de chamadas.
Técnicas de conversação no telefone. Atuação: voz, interesse, calma e sigilo. Postura de
comunicação. Eficácia nas comunicações administrativas: elementos básicos no processo de
comunicação, barreiras à comunicação, bloqueios e distorções. Fraseologia adequada para
atendimento telefônico. Definição de termos telefônicos. Noções do Sistema Central do PABX.
Operações por meio de aparelhos telefônicos. Equipamentos: siglas e operações. Procedimentos
adequados quanto ao recebimento de chamadas. Meios de transmissão: como utilizar
corretamente o serviço. Eficácia profissional e administração de tempo. Importância das relações
humanas. Noções básicas de atendimento ao público. Ética profissional.
Topógrafo
Conhecimentos Específicos: Conceitos e usos de divisões, topometria e topologia, curvas de
nível, planimetria e altimetria, taquerometria, desenho topográfico - analógico e digital. Unidade de
medida: Definições, sistema métrico decimal, medidas de superfície, medidas angulares,
conversão de graus em grados e vice-versa. Cálculos das poligonais: Erros e compensações,
desenhos de planta. Processo de avaliação de áreas: áreas extrapoligonais. Leitura de cartas
topográficas, interpretação do projeto, planta, perfil. Operação de equipamentos e trabalho de
campo em áreas rurais e urbanas. Cálculos de desenhos topográficos. Cartografia e
Geoprocessamento. Aerofotogrametria, Sensoriamento Remoto, Imagens de Satélite. Operação
de Estação Total, GPS topográfico e Geodésico. Conhecimentos em AUTOCAD, ARCGIS, ARC
MAP, TOPOGRAFIC. Conhecimento em levantamentos topográficos a campo de áreas rurais e
urbanas.
- PARA O CARGO DE Técnico de Processamento de Dados:
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e
ponderada. Juros simples. Equação do 1º e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma,
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais,
internacionais, nacionais e do Município de Barretos, ocorridos a partir de 1º de março de 2017,
divulgados na mídia local e/ou nacional.
Raciocínio Lógico: Estruturas Lógicas, Lógicas de argumentação, diagramas lógicos,
sequências.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Técnico de Processamento de Dados
Conhecimentos Específicos: Arquitetura de computadores. Conhecimentos de instalação,
configuração e manutenção de hardware e software. Obtenção e instalação de drivers de
dispositivos. Redes de computadores. Fundamentos de comunicação de dados. Meios físicos de
transmissão. Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, switches,
roteadores). Estações e servidores. Tecnologias de redes locais e de longa distância. Arquitetura,
protocolos e serviços de redes de comunicação. Arquitetura TCP/IP. Arquitetura cliente-servidor.
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Conceitos de Internet e Intranet. Conceitos de Sistemas Operacionais: comandos, arquivos,
pastas, gerenciamento de discos, arquivos de Lote, Windows, configurações, propriedades do
vídeo, browsers, sistema de arquivos FAT16 e FAT32. Ambiente Windows e Linux. Instalação e
organização de programas: direitos e licenças de programas. Manutenção de arquivos. Programas
antivírus. Políticas de backup. Conhecimentos sobre o pacote Microsoft Office versão 2003: Word,
Excel, Power Point e Access. Conhecimentos gerais sobre bancos de dados relacionais e
linguagens SQL e PL/SQL.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
- PARA OS CARGOS DE Administrador; Arquiteto; Arquivista; Assistente Social;
Coordenador do CEMUP; Dentista; Dentista Endodontia; Dentista Periodontista; Dentista de
Pacientes Especiais; Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Ambiental;
Engenheiro Civil; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Engenheiro de Trânsito;
Engenheiro Eletricista; Engenheiro Florestal; Farmacêutico; Fiscal Tributário;
Fisioterapeuta; Fisioterapeuta Acupunturista; Fonoaudiólogo; Historiador; Médico
Veterinário; Nutricionista; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional; Tradutor e Intérprete da
Língua Brasileira de Sinais - Libras; Zootecnista:
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e
ponderada. Juros simples. Equação do 1º e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma,
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais,
internacionais, nacionais e do Município de Barretos, ocorridos a partir de 1º de março de 2017,
divulgados na mídia local e/ou nacional.
Noções de Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área
de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas
e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura
básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas,
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel
2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos,
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de
objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados
externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações,
conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação,
animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de
mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites,
busca e impressão de páginas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Administrador
Conhecimentos Específicos: Funções Administrativas: planejamento, organização, direção e
controle. Introdução à administração pública: contorno institucional e organizacional. Regime
jurídico dos servidores públicos - Lei Complementar nº 68, de 03/07/2006, com alterações
subsequentes. Recursos humanos: os servidores públicos nas administrações direta e indireta;
cargos de carreira e comissão: celetista e estatutário; planejamento de recursos humanos:
dimensionamento, competências essenciais; recrutamento e seleção no setor público; treinamento
e desenvolvimento: conceitos; autodesenvolvimento; organizações do aprendizado. Gestão por
competências. Avaliação de Desempenho: objetivos, métodos, vantagens e desvantagens.
Desenvolvimento e treinamento de pessoal: levantamento de necessidades, programação,
execução e avaliação. Gestão por processos. Sistemas e métodos: teoria das organizações;
desenho de organizações: tipos e forma de configurações organizacionais; metodologia para
redesenho de processos e organizações. Planejamento socioeconômico na administração pública:
planejamento orçamentário financeiro: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual; avaliação de planos e projetos; Lei Complementar nº 101/2000. Recursos
patrimoniais e materiais: introdução à administração patrimonial e de materiais; suprimentos: Lei
Federal nº 8.666/93. Lei nº 10.520/2002. Controladoria: conceitos básicos; financeira x
controladoria estratégica; o papel da controladoria estratégica como suporte à gestão de políticas
públicas, com ênfase na eficácia da governança das organizações do setor público. Formas de
organização do Estado: público e privado: o papel do Estado e as parcerias na realização de
políticas públicas: formulação, delegação, autonomia e controle. Gestão de projetos.
Arquiteto
Conhecimentos Específicos: Arquitetura e Urbanismo. Conhecimentos específicos de AutoCAD.
Lei Orgânica do Município de Barretos, Plano Diretor (Lei Complementar nº 73, de 10 de outubro
de 2006, com alterações subsequentes), Código de Obras (Lei Complementar nº 05, de 27 de
dezembro de 1994, com alterações subsequentes), Lei de Parcelamento do Solo (Lei
Complementar nº 04, de 23 de dezembro de 1994, com alterações subsequentes). Conhecimentos
gerais de Arquitetura e Meio Ambiente e Legislação Ambiental Municipal, Estadual e Federal.
Legislação específica: principais portarias ambientais brasileiras (IBAMA) e Normas de Proteção
ao Meio Ambiente. Planejamento Urbano: conceitos básicos do processo de estruturação do
espaço urbano e de planejamento físico-territorial. Condições físicas e ambientais: topografia,
drenagem, aspectos geotécnicos, vegetação, cobertura vegetal, áreas de preservação por
excepcionalidade ou qualidade ambiental. Noções de parcelamento do solo. Planos integrados de
parcelamento com projeto de edificação; circulação e transportes: sistema viário, circulação e
tráfego urbano, sistemas de transportes urbanos; planejamento da infraestrutura urbana; plano
urbanístico e desenho urbano. Patrimônio Histórico-Cultural Urbano: conhecimento geral; noções
de preservação e restauro; conceitos, técnicas e práticas de renovação e requalificação urbana.
Meio Ambiente e Paisagem: noções de preservação ambiental; instrumentos de gestão ambiental:
EIA - estudos de impacto ambiental, RIMA - relatórios de impacto ambiental, RIV - relatórios de
impacto de vizinhança, transferência de potencial construtivo; planejamento ambiental;
planejamento da paisagem urbana. Projeto de Edificação: noções das normas aplicáveis ao
projeto de edificações em geral; acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências ou com
mobilidade reduzida; espaços de circulação horizontal (corredores) e vertical (escadas, rampas);
sanitários coletivos; espaços e vagas para estacionamento de veículos de carga e descarga;
instalações prediais; equipamentos mecânicos (elevadores de passageiros e de veículos, esteiras,
escadas rolantes); segurança de uso (disposições construtivas e instalações dos sistemas básico
e especial de segurança). Acompanhamento, controle e fiscalização de obras e serviços: licitações
e contratos, editais e orçamentos; aferição da precisão da execução de obras e serviços em
relação a contratos, projetos, memoriais e cronogramas; execução de medições; noções básicas
de gerenciamento de obras: cronogramas, PERT, CPM; recebimento das obras. Habitação:
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habitação de interesse social (HIS); habitação do mercado popular (HMP); programas de
intervenção em áreas de assentamento precário: urbanização de favelas, construção em mutirão,
requalificação e regularização de cortiços; provisão habitacional: planos e programas
habitacionais; gerenciamento de riscos ambientais em áreas de ocupação precária; políticas de
regularização fundiária. Tecnologia Urbana: drenagem urbana: bacias de drenagem, sistemas de
canais, córregos e rios urbanos; saneamento básico: redes de água e esgotos; obras estruturais:
obras de arte, projetos de pontes e passarelas, pavimentação viária. Processo de Urbanização e
Desenvolvimento Urbano: urbanização e industrialização no Brasil; o processo de produção e
consumo do espaço urbano; desenvolvimento metropolitano e globalização. Sistemas de
Informação: noções básicas de estatística; métodos e técnicas de análise quantitativa aplicados ao
planejamento urbano; noções básicas de Sistema de Informação Geográfica (SIG).
Arquivista
Conhecimentos Específicos: Fundamentos arquivísticos. Terminologia arquivística. Ciclo vital
dos documentos. Teoria das três idades. Natureza, espécie, tipologia e suporte físico. Arranjo e
descrição de documentos: princípios e regras (ISAD-G, ISAAR-CPF). Arquivos e sociedade,
arquivos e memória, arquivos e patrimônio cultural. Gestão de documentos: protocolo e
recebimento; classificação; registro; tramitação e expedição de documentos. Produção, utilização
e destinação de documentos. Códigos e planos de classificação de documentos e tabelas de
temporalidade e destinação de documentos. Sistemas e métodos de arquivamento. Identificação e
tratamento de arquivos em diferentes suportes. Gerenciamento da informação arquivística,
gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos, gestão eletrônica de documentos.
Conservação, restauração, digitalização e microfilmagem. Políticas, sistemas e redes de arquivo.
Política e legislação de acesso e preservação de documentos. Constituição Brasileira: direito à
informação, à gestão e à preservação do patrimônio cultural. Lei de acesso à informação: Lei
Federal nº 12.527/2011. Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ)
Assistente Social
Conhecimentos Específicos: Questão Social/Desigualdade Social. Vulnerabilidade e risco social.
Direitos socioassistenciais. Assistência Social e políticas sociais brasileiras. Proteção Social de
Assistência Social. Território e Territorialização. Estratégias de intervenção profissional nos
campos de atuação com temáticas em família, criança, adolescente, idoso, população em situação
de rua, trabalho infantil, exploração sexual, violência e abuso sexual da criança e do adolescente,
gênero, raça, etnia e diversidade. Gestão de benefícios e Transferência de Renda. Legislação que
regulamenta a profissão de Assistente Social. Regulamentações do CFESS sobre o trabalho
profissional. O Trabalho do Assistente Social. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Política
Nacional de Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Norma Operacional
Básica do SUAS - NOB/SUAS. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Plano Nacional de Promoção, proteção e defesa dos
direitos de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. SINASE. Elaboração de
estudo social, relatório, laudo e parecer.
Coordenador do CEMUP
Conhecimentos Específicos: Planejamento educacional; Projeto Político-Pedagógico; Autonomia
da Escola; Avaliação da educação e indicadores educacionais; Educação Inclusiva; Função social
da escola; Políticas, estrutura e organização da escola; A construção do conhecimento;
Concepções de educação e escola; Os teóricos da educação; Tecnologias de informação e
comunicação na educação; Formação continuada; Liderança; Mediação e gestão de conflitos;
Participação e trabalho coletivo na escola; Poder nas organizações. Noções de Administração
Pública: Normas constitucionais sobre a Administração Pública (artigos 37 a 41 da Constituição
Federal). Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei n° 9.784/99).
Crimes contra a fé pública e contra a administração pública no Decreto-Lei nº. 2.848/40 (Código
Penal).
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Dentista
Conhecimentos Específicos: Anatomia e histologia bucal. Fisiologia e patologia bucal.
Microbiologia e bioquímica bucal. Diagnóstico bucal. Técnica e interpretação radiográfica.
Semiologia e tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia e tratamento da cárie dentária e
das doenças periodontais. Semiologia e tratamento das afecções pulpares. Materiais dentários.
Técnicas anestésicas em odontologia. Dentística operatória e restauradora. Oclusão. Terapêutica
e farmacológica de interesse clínico. Cirurgia oral menor. Urgência em odontologia. Epidemiologia
da cárie dentária e das doenças periodontais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das
doenças periodontais. Uso tópico e sistêmico do flúor. Níveis de prevenção e aplicação. Sistemas
de trabalho e atendimento. Ergonomia. Pessoal auxiliar odontológico. Princípios e diretrizes do
sistema de saúde brasileiro. 2ª Conferência Nacional de Saúde Bucal. Doenças infectocontagiosas
e AIDS.
Dentista Endodontia
Conhecimentos Específicos: Anatomia dentária. Topografia da cavidade pulpar e do periápice.
Histofisiologia do complexo dentino-pulpar. Microbiologia relacionada à endodontia. Farmacologia:
receituário. Anti-inflamatórios. Antibióticos. Analgésicos. Drogas utilizadas em anestesia local.
Técnicas anestésicas e tratamento de complicações relacionadas à anestesia local. Prevenção e
tratamento de emergências médicas em odontologia. Princípios de tratamento e prevenção das
infecções odontogênicas. Métodos e técnicas de exame em endodontia. Material e instrumental
endodôntico. Assepsia e antissepsia na prática endodôntica. Alterações da polpa dental.
Alterações patológicas do periápice. Acesso e preparo da câmara pulpar. Tratamento conservador
da polpa dental. Odontometria. Apicificação. Instrumentação dos canais radiculares. Tratamento
biomecânico dos canais radiculares. Biopulpectomia. Necropulpectomia. Medicação intracanal.
Obturação dos canais radiculares. Tratamento endodôntico em odontopediatria. Diagnóstico e
tratamento das urgências em endodontia. Pulpite reversível. Pulpite irreversível. Pericementite
apical aguda. Abscesso apical agudo. Abscesso fênix. Reabsorção dentária. Trauma dental.
Problemas endodônticos e periodontais de interesse comum. Clareamento de dentes com
alteração de cor. Cirurgia em endodontia.
Dentista Periodontista
Conhecimentos Específicos: Anatomia macroscópica e microscópica do periodonto.
Farmacologia: receituário. Anti-inflamatório. Antibióticos. Analgésicos. Drogas utilizadas em
anestesia local. Técnicas anestésicas e tratamento de complicações relacionadas à anestesia
local. Prevenção e tratamento de emergências médicas em odontologia. Princípios de tratamento
e prevenção das infecções odontogênicas. Materiais e instrumentais utilizados em periodontia.
Afiação de instrumentos em periodontia. Instrumentação periodontal. Exames clínicos e
radiográficos em periodontia. Importância da função mastigatória para o periodonto. Mecanismos
de defesa da gengiva. Características clínicas da gengivite. Epidemiologia das doenças gengival e
periodontal. Classificação das doenças periodontais. Doenças gengivais da infância. Periodontite
juvenil. Microbiologia periodontal. Papel do cálculo e da placa na doença periodontal.
Envolvimento de furca nas doenças periodontais. Trauma oclusal. Tratamento periodontal de
pacientes com doenças sistêmicas. Plano de tratamento em periodontia. Controle químico e
mecânico da placa dental. Antibioticoterapia em periodontia. Tratamento das doenças gengivais
agudas. Tratamento dos abscessos periodontais. Considerações ortodônticas na terapia
periodontal. Tratamento endodôntico-periodontal associado. Princípios da cirurgia periodontal.
Curetagem gengival. Gengivectomia e gengivoplastia. Espaço biológico. Cirurgias ósseas
ressectivas e reconstrutivas. Retalhos periodontais. Regeneração óssea guiada. Efeitos das
condições sistêmicas sobre o periodonto. Manutenção periodontal. Estética periodontal.
Dentista de Pacientes Especiais
Conhecimentos Específicos: Anatomia, histologia e fisiologia do sistema estomatognático:
diagnóstico bucal, exame da cavidade oral, anamnese e exame clínico, exames complementares,
86

anatomia e histologia bucal, fisiologia e patologia bucal, microbiologia e bioquímica bucal.
Semiologia e tratamento da cárie dentária e doenças periodontais. Semiologia e tratamento das
afecções do tecido mole. Semiologia e tratamento das afecções da maxila e da mandíbula.
Semiologia e tratamento das afecções pulpares. Radiologia odontológica: técnica e interpretação
radiográfica. Anestesiologia odontológica: mecanismos de ação, técnicas, cuidados e acidentes
anestésicos. Dentística operatória restauradora: preparo cavitário, tratamento restaurador
atraumático (ART), adequação do meio bucal e proteção do complexo-dentina polpa. Materiais
dentários forradores e restauradores. Terapêutica e farmacologia de interesse na clínica
odontológica. Cirurgia oral menor: indicações e contraindicações, exodontias, cuidados pré e pósoperatórios. Princípios de traumatologia do sistema estomatognático: urgências e emergências em
odontologia. Oclusão: noções gerais, prevenção de más oclusões. Epidemiologia da cárie dentária
e das doenças periodontais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais.
Uso tópico e sistêmico do flúor: níveis de prevenção e aplicação. Biossegurança e ergonomia.
Atendimento aos pacientes portadores de necessidades especiais.
Enfermeiro
Conhecimentos Específicos: Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem. Exercício
de enfermagem: código de ética dos profissionais de enfermagem. Legislação profissional COREN. Programa Nacional de Imunização: considerações gerais. Calendário de vacinação para
o Estado de São Paulo. Vacinação contra as doenças imunopreveníveis. Cadeia de frio. Meios de
desinfecção e esterilização. Administração aplicada à enfermagem: administração em
enfermagem. Supervisão em enfermagem. Enfermagem em pronto-socorro: considerações gerais
sobre pronto atendimento: a) definição de urgência e emergência; b) prioridade no tratamento; c)
princípios para um atendimento de urgência e emergência. Assistência de enfermagem nas
urgências: a) do aparelho respiratório; b) do aparelho digestivo; c) do aparelho cardiovascular; d)
do aparelho locomotor e esquelético; e) do sistema nervoso; f) ginecológicas e obstétricas; g) dos
distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; h) psiquiátricas; i) do aparelho urinário. Atenção básica
à saúde: atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação,
doenças diarreicas e doenças respiratórias). Atenção à saúde da mulher (pré-natal, parto,
puerpério, prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar). Atenção à saúde do adulto
(hipertensão arterial e diabetes melito). Assistência de enfermagem em queimaduras. Assistência
de enfermagem em intoxicações exógenas (alimentares, medicamentosas, envenenamentos).
Assistência de enfermagem em picadas de insetos, animais peçonhentos e mordeduras de
animais (soros e vacinas). Assistência de pacientes: posicionamento e mobilização. Organização e
Gestão dos Serviços de Saúde. Sistematização da assistência de enfermagem. Política Nacional
de Humanização (PNH). Sistema Único de Saúde: conceitos, fundamentação legal, diretrizes e
princípios, participação popular e controle social. Diagnóstico de Saúde na Comunidade.
Planejamento, organização, direção, controle e avaliação. Indicadores de Saúde. A integralidade
da atenção em Saúde. Saúde da Família e atendimento domiciliar. Organização social e
comunitária no campo da Saúde Coletiva. Vigilância em Saúde. Equipe de Saúde. Educação para
a Saúde. O trabalho com grupos. Políticas e Práticas em Saúde Coletiva. Conhecimentos básicos
sobre o Programa de Saúde da Família. Conhecimentos básicos sobre o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde. Humanização e Saúde.
Engenheiro Agrônomo
Conhecimentos Específicos: Administração agrícola: organização e operação da propriedade
agrícola, planejamento das atividades agrícolas, desenvolvimento agrícola sustentado. Edafologia:
gênese, morfologia e classificação dos solos, capacidade de uso dos solos, métodos de
conservação do solo, adubos, corretivos, adubação e calagem. Energização rural: fonte de
produção de energia nas atividades agropecuárias. Extensão rural: atuação da extensão rural no
desenvolvimento das atividades agrossilvopastoris. Fitotecnia: técnicas de cultivos de grandes
culturas, de culturas olerícolas, de espécies frutíferas, ornamentais e florestais, fronteiras agrícolas
fitogeográficas brasileiras, melhoria da produtividade agrícola, tecnologia de sementes.
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Melhoramento de culturas agrícolas. Fitossanidade: fitopatologia e entomologia agrícola,
defensivos agrícolas, manejo e controle integrado de doenças, pragas e plantas daninhas,
receituário agronômico. Mecanização agrícola: máquinas e implementos para preparo do solo,
semeadura, plantio, pulverização, cultivo e colheita, tratores e tração animal. Silvicultura: estudo e
exploração de florestas naturais, reflorestamento, influência da floresta no ambiente. Tecnologia
de alimentos. Tecnologia pós-colheita de grãos e sementes: secagem, beneficiamento e
armazenagem. Uso da água: hidrologia e hidráulica aplicadas à agricultura, irrigação e drenagem.
Zootecnia: criação e aperfeiçoamento dos animais domésticos.
Engenheiro Ambiental
Conhecimentos Específicos: Geoprocessamento e sensoriamento remoto. Conceitos básicos de
Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Sistemas de coordenadas e georreferenciamento.
Sistemas de imageamento: principais sistemas sensores, conceitos de pixel, resolução espacial,
temporal e radiométrica. Imagens de radar, multiespectrais e multitemporais. Aplicações de
sensoriamento remoto no planejamento, monitoramento e controle dos recursos naturais e das
atividades antrópicas. Ecologia geral e aplicada. Ecossistemas brasileiros. Cadeia alimentar.
Sucessões ecológicas. Recursos hídricos. Noções de meteorologia e climatologia. Noções de
hidrologia. Ciclo hidrológico, balanço hídrico, bacias hidrográficas, transporte de sedimentos.
Noções de hidráulica. Controle de poluição ambiental. Qualidade da água. Poluição hídrica.
Tecnologias de tratamento de água. Tecnologias de tratamento de efluentes sanitários. Poluentes
atmosféricos. Tecnologias de tratamento de resíduos sólidos. Saneamento ambiental. Sistema de
abastecimento de água. Rede de esgotamento sanitário. Gerenciamento de resíduos sólidos:
acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final. Drenagem urbana (micro e
macro). Planejamento e gestão ambiental. Avaliação de impactos ambientais. Riscos ambientais.
Valoração de danos ambientais. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Meio
ambiente e saúde. Noções de saúde pública. Noções de epidemiologia. Planejamento territorial.
Instrumentos de controle do uso e ocupação do solo. Estatuto das Cidades. Defesa civil. Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil. Gerenciamento de desastres, ameaças e riscos. Política de
combate a calamidades. Lei nº 9.605/1998 e alterações e Decreto nº 6.514/2008 (Lei dos Crimes
Ambientais). Lei nº 12.651/2012. Lei nº 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002 (Educação
Ambiental). Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Lei nº 11.105/2005
(organismos geneticamente modificados). Lei nº 7.802/1989 e alterações (Lei de Agrotóxicos). Lei
nº 9.433/1997 e alterações (Política Nacional de Recursos Hídricos). Lei nº 6.938/1981 e
alterações (Política Nacional do Meio Ambiente). Lei nº 9.985/2000 e alterações (Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza).
Engenheiro Civil
Conhecimentos Específicos: História e crítica da tecnologia: engenharia moderna e
contemporânea. Teoria crítica da tecnologia e dos processos de produção em canteiro. Critérios
de sustentabilidade e gestão de resíduos em projeto: formação sobre eficiência energética e uso
de fontes alternativas, reuso de água, gestão de resíduos (coleta, tratamento e disposição de
resíduos sólidos). Projetos de arquitetura: conhecimento de projetos de equipamentos públicos
educacionais, administrativos, esportivos, culturais e de saúde. Projeto de estruturas: cálculo
estrutural, dimensionamento de estruturas convencionais, conhecimento de sistemas estruturais e
suas características, especificações e normas técnicas (concreto, madeira e aço), elaboração de
laudos de estrutura. Projeto de fundações: conhecimento dos tipos de fundação e sua melhor
adequação ao solo e às superestruturas, conhecimento de laudos de sondagem e de pareceres
geotécnicos, projeto de blocos de fundação e baldrames, especificações e normas técnicas.
Projeto de instalações hidráulicas: dimensionamento de instalações e demanda de consumo,
projeto de hidráulica e de esgotamento sanitário (coleta, tratamento e lançamento). Rede de
gases. Projeto de prevenção de combate a incêndio, especificações e normas técnicas. Projeto de
Bombeiros. Tecnologia das edificações, urbanas e ambientais e georreferenciais: conhecimento
de sistemas construtivos pré-fabricados em concreto, steel-framing, modular em aço, construções
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industrializadas. Projeto de drenagem. Infraestrutura de urbanização como abertura de vias,
abastecimento de água, esgoto sanitário, pavimentação e (especificação e dimensionamento de
pavimentos), terraplenagem (corte e aterro, equipamento para transporte, desmonte e
compactação de solo), drenagem (macrodrenagem e microdrenagem e seu dimensionamento),
rede de distribuição de energia e iluminação pública. Noções de geoprocessamento e sistema
cartográfico. Normas técnicas e legislação construtiva: conhecimento de normas técnicas de
projetos de engenharia (fundação, estrutura, elétrica, hidráulica, gases), construção, legislação
urbana e meio ambiente. Levantamento de quantidades e orçamentação: levantamento e
quantificação de serviços e materiais de obras públicas. Orçamento e composição de custos
unitários, parciais e totais. Memória de cálculo de quantitativos, BDI e encargos sociais em obras.
Realização de cronograma físico-financeiro. Curva ABC. Pert-COM. Planejamento e
acompanhamento de obras: contratos; programação de obras; planejamento de fluxos e
instalações do canteiro de obras. Acompanhamento e fiscalização de obras; controle de materiais
e de execução de serviços; vistoria e elaboração de pareceres, sistema de gestão da qualidade e
segurança. Manutenção Predial: gestão e tipos de manutenção (preditiva, preventiva, corretiva).
Desenho técnico e informática: normas da representação técnica de estruturas e instalações. Uso
de softwares de projeto auxiliado por computador. AutoCAD. Lei Federal nº 10.257/2001; Decreto
Federal nº 12.342/1978.
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Conhecimentos Específicos: Legislação atualizada em Saúde do Trabalhador elaborada pelos:
Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da Previdência Social. Normas Regulamentadoras
(atualizadas) da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego. Sistemas de Gestão
Integrada em Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Organização e Administração.
Psicologia e Comunicação. Estatística de Acidente do Trabalho. Fisiologia do Trabalho.
Ergonomia. Ventilação Industrial. Noções de Toxicologia Industrial. Noções de Epidemiologia.
Saneamento do meio. Proteção contra incêndio. Primeiros socorros. Higiene do Trabalho. Arranjo
Físico. Avaliação e controle dos riscos: proteção coletiva, equipamento de proteção individual.
Riscos ambientais: agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; riscos em
eletricidade; transporte e movimentação de materiais. Segurança na construção civil. Programas,
Campanhas e SIPATs. Acidentes do Trabalho: causas, consequências, programas de prevenção,
comunicação e análise de acidentes. Segurança no trânsito. Inspeções de segurança. SESMT Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Conceito de Risco, perigo, acidente, incidente.
PPRA e PCMSO; PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário; LTCAT - Laudo Técnico das
Condições Ambientais de Trabalho. Programas de Gerenciamento de Riscos. Auditoria de
Segurança. Técnicas de Análise de Riscos: Série de Riscos, Análise Preliminar de Riscos, Análise
de Modos de Falha e Efeitos, HAZOP, Análise de Árvore de Falhas, Técnica de Incidentes
Críticos. Proteção do Meio Ambiente. Transporte de materiais perigosos.
Engenheiro de Trânsito
Conhecimentos Específicos: Engenharia de Tráfego. Elementos de Tráfego - homem, via,
veículo, ambiente. Características do Tráfego - caracterização da corrente de tráfego (demanda,
oferta e serviço). Relações básicas - volume, densidade, capacidade, velocidade, espaçamento.
Sistema Viário - conceitos e tipos; classificação das vias; diretrizes básicas de planejamento.
Sinalização Semafórica - definições, conceitos, dimensionamento de tempos semafóricos,
coordenação de semáforos, controle de tráfego centralizado. Sinalização Horizontal - normas de
projeto. Sinalização Vertical - normas de projeto para regulamentação, advertência e orientação.
Segurança de Trânsito. Municipalização do trânsito: atribuições e responsabilidades dos órgãos
municipais de trânsito. Transporte Urbano: Introdução ao Planejamento de Transportes - conceitos
e definições. Pesquisas em transporte coletivo. Sistemas de transporte coletivo de passageiros sistemas e tecnologias de transporte urbano. Panorama sobre o transporte público no Brasil.
Programação da operação do transporte coletivo urbano por ônibus.
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Engenheiro Eletricista
Conhecimentos Específicos: Tecnologia dos sistemas de potência e tensão: conhecimento dos
sistemas de geração, distribuição, proteção de energia elétrica de média e baixa tensão.
Grandezas elétricas, potência ativa, reativa e aparente, correção do fator de potência. Critérios de
sustentabilidade e eficiência energética: conhecimento de eficiência energética e uso de fontes
alternativas nas instalações elétricas, de climatização e automação. Conhecimento de sistemas
alternativos de geração de energia elétrica como eólica, solar de aquecimento, fotovoltaica,
termoelétrica. Obras de infraestrutura elétrica no Brasil e em São Paulo. Projetos, especificação,
implantação e fiscalização - Instalações elétricas de média tensão: entradas de energia; cabines
primárias e de medição; transformadores elétricos; dimensionamento e cálculo de demanda;
análise de projeto e de sistemas; especificação de equipamentos; escolha de fator de potência e
fator tarifário. Instalações elétricas de baixa tensão e de engenharia: quadros de distribuição,
iluminação, distribuição de circuitos e tomadas, comandos de motores, proteções contra surtos;
dimensionamento e cálculo de demanda; análise de projeto e de sistemas; especificação de
equipamentos; dispositivos de proteção e manobra; grupos motogeradores a diesel; sistemas de
estabilizadores e nobreaks; sistemas de cogeração de energia. Luminotécnica: dimensionamento
de iluminação, iluminação de emergência, distribuição de luminárias em ambiente por meio de
cálculo de luminância (lux); especificação de equipamentos, luminárias, lâmpadas e reatores.
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento: especificação e
dimensionamento dos sistemas de captação e descidas dos elementos de aterramento. Sistema
de detecção e alarme de incêndios: dimensionamento e especificação dos elementos do sistema
de detecção e alarme. Redes estruturadas: dimensionamento e caracterização de redes de
distribuição de sistemas de áudio, vídeo, dados; telefonia. Sistemas de engenharia: conhecimento
em projetos de ar-condicionado, ventilação, exaustão, elevadores, automação predial.
Levantamento de quantidades e orçamentação: levantamento de quantidades de serviços e
materiais; orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais dentro de tabelas públicas
de preços; memória de cálculo de quantitativos; BDI, realização de cronograma físico-financeiro.
Planejamento e acompanhamento de execução de obras de instalações elétricas: contratos;
programação e planejamento de execução, com análise de compatibilização de projetos e
serviços; acompanhamento e apoio na fiscalização de obras; controle de materiais e de execução
de serviços; vistoria e elaboração de pareceres. Manutenção predial: gestão e tipos de
manutenção (preditiva, preventiva, corretiva). Desenho técnico e informática. Normas da
representação técnica de instalações elétricas e eletrônicas. Uso de softwares de projeto auxiliado
por computador.
Engenheiro Florestal
Conhecimentos Específicos: Políticas públicas de infraestrutura. Gerenciamento e gestão
ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente. SISNAMA. Avaliação de impactos ambientais:
métodos e aplicação. Zoneamento ambiental. Política Nacional de recursos hídricos. Estudos de
impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Licenciamento ambiental: conceito e
finalidade, aplicação, etapas, licenças, competências, estudos ambientais, análise técnica, órgãos
intervenientes. Noções de cartografia. Noções de sensoriamento remoto e geoprocessamento.
Noções de pedologia e geomorfologia. Noções de geotecnia. Conservação de solo e água.
Técnicas de recuperação de áreas degradadas. Climatologia. Hidrologia. Hidráulica. Saneamento
básico. Ciclagem de nutrientes. Noções de ecologia geral. Noções de análise social e econômica
de projetos. Impactos ambientais de obras civis de infraestrutura. Noções de sistemas e obras
hidráulicas. Conceitos sobre geração de energia elétrica. Noções de obras, sistemas e estruturas
de transmissão de energia. Ecologia florestal. Conhecimento das fisionomias vegetais ocorrentes
no Estado de São Paulo; identificação e classificação das fisionomias vegetais. Noções de
classificação, manejo e conservação dos solos, de adubação e correção de solos. Conhecimento
da legislação florestal e ambiental aplicada no Estado de São Paulo. Reconhecimento dos
ecossistemas existentes no Estado de São Paulo e seus estágios sucessionais. Técnicas de
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implantação e condução de plantios florestais. Noções de hidrologia e geologia. Biologia da
conservação: estratégias para conservação de espécies, habitat e paisagens. Código florestal: Lei
Federal nº 12.651/12; Lei Federal nº 12.727/12; Decreto Federal nº 7.830/12. Decreto Federal nº
8.235/14.
Farmacêutico
Conhecimentos Específicos: Organização de almoxarifados, avaliação da área física e
condições adequadas de armazenamento. Controle de estoques de medicamentos e material de
consumo. Padronização dos itens de consumo. Sistema de compra. Sistema de dispensação de
medicamentos e materiais de consumo. Sistema de distribuição de medicamentos. Farmacologia.
Conceitos: SUS, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Assistência Farmacêutica. Política
de medicamentos - legislação para o setor farmacêutico. Educação em saúde - noções básicas.
Estrutura física e organizacional e funções da Farmácia Hospitalar. Seleção de medicamentos,
germicidas e correlatos. Programação e estimativas de necessidade de medicamento. Noções
básicas de epidemiologia. Farmacologia clínica e terapêutica. Serviços/centros de informação de
medicamentos. Farmacovigilância e farmacoepidemiologia. A Farmácia Hospitalar no controle de
infecção hospitalar. Farmacotécnica e tecnologia farmacêutica. Misturas intravenosas, nutrição
parenteral e manipulação de citostáticos. Controle de qualidade dos produtos farmacêuticos métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos. Boas práticas de
fabricação de produtos farmacêuticos. Conhecimentos gerais sobre material médico-hospitalar.
Garantia de qualidade em farmácia hospitalar. Legislação farmacêutica. Legislação do Sistema
Único de Saúde - SUS. Ética Profissional. Código de Ética da Profissão Farmacêutica.
Fiscal Tributário
Conhecimentos Específicos: Direito Tributário: Tributos: conceito, natureza jurídica,
classificação e espécies de tributos. Competência tributária e limitações do direito de tributar.
Impostos: disposições gerais; imposto sobre o patrimônio; Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza. Taxas. Contribuição de Melhoria. Legislação tributária: alcance da expressão; matéria
disciplinada por lei e por normas complementares. Obrigação Tributária: fato gerador; sujeito ativo
e sujeito passivo, solidariedade; capacidade tributária; responsabilidade tributária. Crédito
Tributário: constituição; modalidades de Lançamento; suspensão, extinção e exclusão do crédito
tributário. Sigilo Fiscal. Dívida Ativa. Direito Civil: Lei nº 10.406/2002 - Das Pessoas Naturais: Da
Personalidade e da Capacidade. Das Pessoas Jurídicas: Disposições Gerais. Dos Bens Imóveis;
dos bens públicos. Do mandato: disposições gerais. Da sociedade; da Transformação, da
Incorporação, da Fusão e da Cisão das Sociedades; da posse; da propriedade em geral; da
aquisição da propriedade imóvel; do condomínio edilício. Da sucessão em geral; do inventário.
Direito Administrativo: Administração Pública: Conceito. Administração direta e indireta: conceito
e espécies; natureza e fins da administração; princípios da administração pública. Poderes e
deveres do administrador público. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico,
disciplinar, regulamentar, de polícia. Uso e abuso do poder. Atos administrativos: conceito,
requisitos e atributos; espécies dos atos administrativos; invalidação dos atos administrativos.
Serviços públicos: conceito e classificação. Responsabilidades dos servidores públicos. Bens
Públicos: conceito e classificação. Desapropriação: conceito e características.
Fisioterapeuta
Conhecimentos Específicos: Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação:
conceituação, objetivos, sociologia, processo e equipe técnica. Papel dos serviços de saúde.
Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas deficientes. Processo de fisioterapia:
semiologia; exame e diagnóstico, postura, diagnósticos das anomalias posturais (patomecânica e
correção). Processos incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, problemas de
atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infectocontagiosas, crônicodegenerativas e as condições de vida); papel dos serviços de saúde. Trabalho multidisciplinar em
saúde; papel profissional e as instituições de saúde. Fisioterapia em Traumato-Ortopedia.
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Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas.
Fisioterapia em Queimaduras. Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em
Ginecologia e Reeducação Obstétrica. Fisioterapia em Geriatria. Reabilitação profissional:
conceito, objetivos, processo e equipe técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Prevenção:
modelos alternativos de atenção à saúde. Fisioterapia em Geriatria.
Fisioterapeuta Acupunturista
Conhecimentos Específicos: Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação:
conceituação, objetivos, sociologia, processo e equipe técnica. Papel dos serviços de saúde.
Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas deficientes. Processo de fisioterapia:
semiologia; exame e diagnóstico, postura, diagnósticos das anomalias posturais (patomecânica e
correção). Processos incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, problemas de
atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infectocontagiosas, crônicodegenerativas e as condições de vida); papel dos serviços de saúde. Trabalho multidisciplinar em
saúde; papel profissional e as instituições de saúde. Fisioterapia em Traumato-ortopedia.
Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas.
Fisioterapia em Queimaduras. Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em
Ginecologia e Reeducação Obstétrica. Fisioterapia em Geriatria. Reabilitação profissional:
conceito, objetivos, processo e equipe técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Prevenção:
modelos alternativos de atenção à saúde. Fisioterapia em Geriatria. Acupuntura: Teorias Básicas:
a. Conteúdo Fundamental da Teoria Yin-Yang; Aplicação Prática da Teoria Yin-Yang na medicina;
b. Teoria dos Cinco Elementos ou Cinco Movimentos. Fisiologia: a. Qi, o Sangue (Xue) e os
Líquidos Orgânicos (Jin Ye); b. Jing (essência), Shen (mente); c. Os Zang Fu: (Zang/órgão) e Fu
(vísceras) e suas funções; d. Relacionamentos entre Zang, Fu e as Vísceras Particulares.
Mecanismos de Ação Energética da Acupuntura. Meridianos: a. Classificação Geral e funções dos
Meridianos (Jing Luo); b. Os doze Meridianos principais: Trajeto Externo e Interno; Relações com
órgão e vísceras; Conexões; c. Meridianos Tendinosos: Funções; Relações com os Meridianos
Principais; d. Meridianos Divergentes: Funções; Relações com os Meridianos Principais; e.
Meridianos Extraordinários: Características Gerais - A organização em Pares; Pontos Mestres (de
abertura); Du Mai e Ren Mai (Pequena Circulação). Meridianos de Conexão Lo: funções e
relações. Os pontos de Acupuntura, suas funções e localização. Etiologia: Classificação dos
Fatores Etiológicos; Fatores Externos; Fatores Internos; Fatores nem internos, nem externos.
Patogenia: O processo de adoecimento; Modificações Patológicas; Produções Patogênicas: Yu
Xue e Tan Yin (Estagnação de Sangue; Flegma ou Mucosidade). Zang Fu: Diferenciação de
Síndromes; Distúrbios dos Zang (Órgãos); Distúrbios das Fu (Vísceras); Distúrbio envolvendo
mais de um órgão. Semiologia: Inspeção, Olfação, Interrogatório, Palpação, Auscultação. Os 8
princípios diagnósticos; Relações entre síndromes de excesso e deficiência. Tratamento:
Princípios de Tratamento; Regras Terapêuticas; Princípios de Seleção de Pontos; A Técnica da
Acupuntura; Métodos Terapêuticos Auxiliares (noções): Auriculoterapia, Eletroacupuntura,
Moxabustão, Agulhas aquecidas, Ventosas. Fitoestimulação. Metodologia da pesquisa científica;
Avaliação e tratamento de desequilíbrios cinesiofuncionais na visão da MTC. Decreto-Lei nº 938,
de 13 de outubro de 1969. Resoluções COFFITO: nº 60/85; nº 80/87; nº 97/88; nº 201/99 ; nº
219/2000; nº 370, de 06 de novembro de 2009; nº 377, de 11 de junho de 2010; nº 380, de 03 de
novembro de 2010; nº 381, de 03 de novembro de 2010; nº 387, de 08 de junho de 2011.
Resolução nº 393/2011 - Disciplina a Especialidade Profissional do Fisioterapeuta no exercício da
Especialidade Profissional em Acupuntura/MTC (Medicina Tradicional Chinesa) e dá outras
providências - Artigos 1º ao 8º. Ética Profissional do Fisioterapeuta, disciplinada por meio do seu
Código Deontológico Profissional.
Fonoaudiólogo
Conhecimentos Específicos: Anatomia e fisiologia dos órgãos da fala, voz, audição e linguagem.
Sistemas e processos de comunicação: órgãos responsáveis. Patologias fonoaudiológicas:
conceito, etiologia, tratamento. Psicomotricidade: teoria, técnicas em terapias psicomotoras.
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Aspectos neurológicos ligados à linguagem: estruturas, processos neurológicos envolvidos na fala,
voz, audição, linguagem. Terapia fonoaudiológica: níveis de prevenção, intervenção precoce,
reeducação psicomotora, reeducação da deglutição atípica. Reabilitação fonoaudiológica: afasias,
displasias, disfemias, afonia e disfonia, disartria, dislalias, disortografias, dislexias, disgrafias,
discalculias, atrasos de linguagem por transtornos. Avaliação audiológica: laudos, diagnósticos e
prognósticos. Principais testes complementares. Ética profissional.
Historiador
Conhecimentos Específicos: Introdução aos Estudos Históricos: conceitos e importância da
História; fontes historiográficas; trabalho do historiador; patrimônio histórico cultural; memória;
trabalho do historiador; sujeitos; tendências historiográficas; filosofia da história; periodizações e
perspectivas. História Antiga: Antiguidade Oriental e Ocidental (Civilizações Africanas,
Euroasiáticas e Americanas). História Medieval: Alta e Baixa Idade Média. História Moderna:
formação do estado nacional e o expansionismo marítimo europeu. O absolutismo monárquico e o
mercantilismo. O Renascimento. A Reforma e a Contrarreforma. O iluminismo. As revoluções
burguesas: Revolução Inglesa, Independência dos EUA, Revolução Francesa e Revolução
Industrial e suas implicações no mundo, mercado do trabalho e nas tecnologias. História
Contemporânea (pós-modernidade): processo de Independência da América. Os EUA no século
XIX: Doutrina Monroe, expansionismo territorial e Guerra de Secessão. Revoluções de 1848 na
Europa: Primavera dos Povos e Internacionais trabalhistas; Imperialismo nos contextos afroasiático e americano. Primeira Guerra Mundial. Revolução Russa e seus ecos no contexto
mundial. Período entre-guerras. Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria. A crise do Socialismo e a
desintegração do leste europeu. As ditaduras militares da América Latina (século XX). Atualidades
e perspectivas históricas. História das Américas: da América pré-colombiana: os Maias, Incas,
Astecas e outros povos indígenas até os dias atuais. Processos de escravização, resistências e
libertação dos povos indígenas e negros no contexto americano. História do Brasil: do Brasil précabralino aos dias atuais (pré-colonial, colonial, império e república). Antecedentes, escravidão,
resistência e cultura dos povos indígenas e dos afrodescendentes no Brasil.
Médico Veterinário
Conhecimentos Específicos: Epidemiologia geral e aplicada: princípios, definições e
classificações. Cadeia epidemiológica de transmissão das doenças. Métodos epidemiológicos
aplicados à saúde pública: definições e conceitos, levantamentos de dados, estatística de
morbidade, proporções, coeficientes e índices em estudos de saúde, coeficientes ou taxas de
mortalidade, morbidade e letalidade. Imunologia: conceitos gerais sobre antígenos e anticorpos;
células do sistema imunológico; mecanismos da resposta humoral; técnicas imunológicas. Biologia
molecular: conceitos básicos. Zoonoses: conceituação e classificação. Etiologia, patogenia,
sintomatologia, epidemiologia, diagnóstico, prevenção e controle das seguintes zoonoses: raiva,
dengue, febres hemorrágicas, febre amarela, encefalites, leptospirose, bruceloses, tuberculoses,
salmoneloses, estreptococoses e estafilococoses, doença de Lyme, pasteureloses, yersinioses,
clostridioses, criptococose, histoplasmose, dermatofitoses, leishmanioses, toxoplasmoses, doença
de Chagas, driptosporidiose, dirofilariose, toxocaríase, teníase/cisticercose, equinococose,
ancilostomíases. Biologia, vigilância e controle de populações de animais domésticos. Biologia,
vigilância e controle de populações de animais sinantrópicos que podem causar agravos à saúde:
quirópteros, roedores, insetos rasteiros, artrópodes peçonhentos, mosquitos, carrapatos, pombos.
Nutricionista
Conhecimentos Específicos: Nutrição Fundamental: digestão, biodisponibilidade, absorção e
metabolismo de macronutrientes e micronutrientes. Necessidades nutricionais e deficiências.
Avaliação nutricional: indicadores antropométricos, bioquímicos, dietéticos e clínicos. Dietoterapia
e patologia dos sistemas gastrointestinal, circulatório, endócrino, respiratório e renal. Desnutrição
e Obesidade. Nutrição materno-infantil. Nutrição do idoso. Alimentos: propriedades físicoquímicas; tecnologia de alimentos, higiene, microbiologia e controle de qualidade. Técnica
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dietética: planejamento e aquisição de gêneros alimentícios; pré-preparo e preparo. Administração
de Serviços de Alimentação e Nutrição: planejamento, organização, controle e recursos humanos.
Legislação de alimentos: boas práticas de fabricação, rotulagem, informação nutricional
obrigatória, informação nutricional complementar e alimentos funcionais. Política Nacional de
Alimentação e Nutrição. Legislação Profissional.
Psicólogo
Conhecimentos Específicos: Psicologia geral: Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo.
Ludoterapia. Psicologia experimental. Metodologia. Ética. Noções de estatística, antropologia,
sociologia e filosofia. Psicologia do Desenvolvimento: René Spitz. Jean Piaget. Escala de Gesell.
Teorias da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem
corporal. Abordagem psicanalítica. Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem
existencialista. Abordagem analítica. Abordagem gestáltica. Abordagem psicodramática.
Abordagem psicossomática. Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes projetivos,
psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. Conduta e encaminhamento. Equipe
multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar. Atendimento familiar. Psicopatologia: Noções
de psicopatologia geral. Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas
manifestações sintomáticas. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais:
indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe psiquiátrica
multiprofissional: definições de papéis, atribuições e responsabilidades. A psicologia nas diversas
modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas comunitários:
métodos, objetivos, indicações e limitações. Ética dos profissionais de saúde mental:
responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. Legislação
em saúde mental (Lei Federal nº 10.216/01, conteúdo e repercussão na prática assistencial). A
Política Nacional de Saúde Mental. Ética Profissional. Regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
Terapeuta Ocupacional
Conhecimentos Específicos: Terapia ocupacional em saúde mental: Reforma Psiquiátrica e
Política Nacional de Saúde Mental: princípios, diretrizes, normativas e legislação. Princípios da
atenção e recomendações da OMS para a formulação de políticas públicas de saúde mental.
Terapia Ocupacional e Política Nacional de Saúde Mental. Terapia Ocupacional na área da
infância e adolescência com deficiência intelectual e distúrbios globais de desenvolvimento:
princípios e diretrizes da assistência à infância e adolescente com deficiência intelectual e
distúrbios globais de desenvolvimento e serviços de assistência no contexto das políticas públicas
nacionais da pessoa com deficiência. Propostas de intervenções terapêuticas na terapia
ocupacional para inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência intelectual ou
distúrbios globais de desenvolvimento. Inclusão escolar de crianças com comprometimento
intelectual e/ou afetivo e ações da terapia ocupacional. Terapia ocupacional e saúde da pessoa
com deficiência: reabilitação e recursos tecnológicos (ajudas técnicas, tecnologia assistiva,
tecnologias de apoio e tecnologias de assistência): a Política Nacional de Saúde da Pessoa
Portadora de Deficiência. Planejamento e organização de serviços de atenção à pessoa com
deficiência no SUS. Recursos tecnológicos e inclusão social de pessoas com deficiência. Terapia
Ocupacional em contextos hospitalares: práticas hospitalares em terapia ocupacional:
retrospectiva histórica, constituição do campo e domínios de pesquisa e prática. A integralidade do
cuidado no hospital e sua interlocução com a rede de serviços sociais e de saúde. Política
Nacional de Humanização: diretrizes e estratégias. Terapia Ocupacional e saúde da pessoa com
deficiência: processos de desinstitucionalização e inclusão social: a institucionalização e os
processos de desinstitucionalização da pessoa com deficiência. Os diferentes tipos de instituições
asilares, os mecanismos de sustentação institucional, as relações entre as instituições de
reabilitação e os demais serviços de saúde. Sistema Único de Saúde (SUS) e as ações de
prevenção de deficiência e incapacidades, de tratamento e de reabilitação de pessoas com
deficiência como apoio/suporte às famílias e serviços. Terapia Ocupacional em geriatria e
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gerontologia: conceitos básicos. Transição demográfica e epidemiológica. Promoção da saúde
para idosos. Terapia Ocupacional, pessoas com deficiência e cooperativismo: deficiência e
estigma. Instituições de assistência e deficiência. Cooperativismo social e economia solidária.
Cooperativismo e inclusão social. Terapia Ocupacional Social: bases e conceitos fundamentais.
História e desenvolvimento da Terapia Ocupacional Social no Brasil. Objetos e campos de
atuação. Política e serviços de Assistência Social no Brasil.
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras
Conhecimentos Específicos: Abordagem educacional, histórica e cultural do surdo no mundo. A
educação do indivíduo surdo no Brasil. Código de Ética profissional de intérprete da Libras.
Fundamentação legal da Libras. Compreensão da Língua Brasileira de Sinais - Libras. Parâmetros
da Libras. Diálogos em Libras: alfabeto manual e numeral, calendário, pessoas/ família,
documento, pronomes, lugares, natureza, cores, escola em Libras. Comunicação tecnológica
midiática em libras. Atendimento Educacional Especializado - Pessoa com Surdez. Integração
escola x família e comunidade. Combate à discriminação: de gênero, étnica, econômica, de credo.
Trabalho em equipe - comunidade escolar e sala de recursos multifuncionais. Noções de ética e
cidadania. Noções básicas de relações humanas. Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (Disponível no portal do MEC). Lei nº 10.436, de 24 de abril de
2002 e suas alterações - Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras
providências. Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010: regulamenta o exercício da profissão de
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro
de 2011 - dispõe sobre a Educação Especial, o atendimento educacional especializado e dá
outras providências.
Zootecnista
Conhecimentos Específicos: Legislação: Constituição Federal: Título VII, Capítulo III.
Constituição Estadual: Título VI, Capítulo III. Animal. Sistemas de produção animal, incluindo
planejamento, economia, administração e gestão das técnicas de manejo e da criação de animais
com a finalidade de produção de alimentos. Características zootécnicas desejáveis para produção
animal em pequenas propriedades. Métodos alternativos de alimentação animal: aproveitamento
de restos e excedentes de culturas. Suplementação alternativa na alimentação animal:
aproveitamento de subprodutos de culturas e de agroindústrias. Construções e Instalações
adequadas para produção familiar, conforto animal e higiene das instalações. Pecuária leiteira:
manejo alimentar (suplementação de inverno, capineiras, pastagem e mineralização); manejo
reprodutivo (controle de monta, principais doenças reprodutivas, melhoramento do rebanho);
manejo sanitário (profilaxia das principais doenças, higiene na ordenha, campanhas de vacinação,
controle de endo e ectoparasitos e cuidados com animais recém-nascidos). Pecuária de
leite/corte: Manejo alimentar: princípios básicos de nutrição, exigências nutricionais, mineralização,
noções básicas de forragicultura; formação e reforma de pastagens, divisão de piquetes para
rotação de pastagem, consorciação com leguminosas, capineiras e banco de proteína. Manejo
reprodutivo (controle de monta, inseminação artificial, principais doenças reprodutivas, cuidados
com os animais recém-nascidos, melhoramento genético do rebanho. Apicultura: Espécies de
abelhas de interesse comercial no Brasil, importância socioeconômica, instalações e manejo do
apiário, ciclo biológico e organização social, materiais e equipamentos essenciais para apicultura,
produtos apícolas, pastagens apícolas, espécies melíferas. Aves: manejo alimentar e sanitário em
pequenas criações. Avicultura Corte/Postura, Industrial e Caipira: instalações, alimentação,
nutrição, sanidade e genética. Ovinocultura: manejo alimentar e sanitário em pequenas criações.
Caprino/Ovinocultura: alimentação, nutrição, produção, conservação, utilização e manejo de
plantas forrageiras: capineira e canavial, silagem de capim, milho e sorgo, feno e fenação,
formação de pastagem para pastejo rotacionado, utilização e manejo e sanidade. Piscicultura:
noções básicas da criação de peixes em açudes e tanques rede, escolha das espécies mais
adequadas e de interesse comercial, alimentação, sanidade e manejo. Suínos: manejo alimentar,
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reprodutivo e sanitário em pequenas criações. Suinocultura: reprodução, cria, recria e terminação,
instalações, alimentação, nutrição e sanidade.
- PARA OS CARGOS DE Médico Dermatologista, Médico Gastroenterologista, Médico
Neuropediatra, Médico Radiologista, Médico Urologista e Médico Nutrólogo:
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República
Federativa do Brasil: Saúde. Constituição Federal: Título VIII - Da Ordem Social, Cap. II - Da
Seguridade Social. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia,
história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e
atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Doenças
de notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Lei Federal
n.º 8.080/1990. Lei Federal n.º 8.142/1990. Decreto Federal n.º 7.508/2011.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Médico Dermatologista
Conhecimentos Específicos: Erupções eczematosas, eritematoescamosas, eritematopurpúricas,
papulopruriginosas, vesicobolhosas. Afecções ulcerosas de membros inferiores. Acne e erupções
acneiformes. Lúpus eritematoso. Dermatomiosite e esclerodermia: quadro clínico; diagnóstico e
tratamento. Vasculites. Piodermites. Doenças sexualmente transmissíveis. Hanseníase. Micoses
superficiais. Paracoccidiodomicose e outras micoses profundas. Dermatoviroses. Leishmaniose
tegumentar americana e outras dermatoses zooparasitárias. Erupções por drogas e toxinas.
Tumores benignos e malignos da pele. Afecções congênitas e hereditárias: ictiose, epidermólise
bolhosa, xeroderma pigmentoso, urticária pigmentosa, neurofibromatose, doença de Hailey-Hailey,
moléstia de Darier, incontinência pigmentar.
Médico Gastroenterologista
Conhecimentos Específicos: Esôfago: esofagite de refluxo e hérnia de hiato, tumores. Estômago
e duodeno: gastrites, úlcera péptica gastroduodenal, hemorragia digestiva alta, tumores. Intestino
delgado: má absorção intestinal, doenças inflamatórias agudas intestinais, doenças inflamatórias
crônicas intestinais, patologia vascular dos intestinos, tumores. Intestino grosso: diarreia,
constipação e fecaloma, doença diverticular dos cólons, retocolite ulcerativa inespecífica,
parasitoses intestinais, tumores. Fígado: doenças metabólicas, álcool e fígado, drogas e fígado,
hepatite e vírus (agudas e crônicas), hipertensão portal, cirrose hepática, ascite, encefalopatia
hepática, tumores. Vias biliares: discinesia biliar. Colecistites (agudas e crônicas), litíase biliar,
colangites, tumores. Pâncreas: pancreatite aguda, pancreatite crônica, cistos pancreáticos,
tumores. Outras afecções do aparelho digestivo: esquistossomose mansoni, doença de Chagas,
peritonites, hormônios gastrointestinais, suporte nutricional em gastroenterologia, imunologia do
aparelho digestivo, distúrbios funcionais do aparelho digestivo (psicossomáticos).
Médico Neuropediatra
Conhecimentos Específicos: Semiologia. Malformações do SNC. Encefalopatia hipóxicoisquêmica do neonato. Hemorragias intracranianas no período neonatal. Crises convulsivas na
infância. Cefaleias na infância e na adolescência. Doenças infecciosas e parasitárias. Doenças
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neuromusculares. Erros inatos do metabolismo. Síndromes neurocutâneas.
intracranianos na infância. Doenças cerebrovasculares na infância. Paralisia cerebral.

Tumores

Médico Radiologista
Conhecimentos Específicos: Anatomia seccional radiológica. Doenças congênitas. Doenças
inflamatórias. Doenças infecciosas. Doenças neoplásicas. Doenças degenerativas. Doenças
vasculares e trauma, incluindo os sistemas neurológico, respiratório, cardiovascular, urinário,
digestório, endócrino e musculoesquelético. Proteção radiológica. Física das radiações. Física de
Ressonância Magnética. Física de ultrassom.
Médico Urologista
Conhecimentos Específicos: Embriologia do sistema geniturinário. Anomalias do sistema
geniturinário. Anatomia do sistema geniturinário. Litíase do trato geniturinário. Infecções do trato
geniturinário. Traumatismo do sistema geniturinário. Neoplasias do sistema geniturinário. Bexiga
neurogênica. Doenças vasculares do aparelho geniturinário. Doenças de Peryronie. Tuberculose
do aparelho geniturinário. Doenças específicas do escroto. Urgências do aparelho geniturinário.
Doenças sexualmente transmissíveis. Impotência sexual. Infertilidade. Estados intersexuais.
Tumores: próstata, pênis, testículo, bexiga, renais e das adrenais. Uropediatria. Anatomia
cirúrgica. Transplantes, seleção e complicações.
Médico Nutrólogo
Conhecimentos Específicos: Nutrologia conceitual; conceitos gerais; interação entre doença e
estado nutricional; antropometria; avaliação bioquímica; calorimetria indireta; bioimpedância.
Terapia nutrológica parenteral e enteral; conceitos gerais; indicações e prescrição; nutrição
enteral; nutrição parenteral; terapia nutricional em casos especiais (nefropatas, enterectomizados
e hepatopatas). Distúrbios da conduta alimentar; conceitos gerais; anorexia nervosa, bulimia,
vigorexia, ortorexia e transtorno do comer compulsivo: fisiopatologia, clínica e tratamento
nutroterápico e medicamentoso. Obesidade e síndrome metabólica; conceitos gerais; diagnóstico;
Etiopatogenia; nutroterapia, atividade física, mudanças cognitivas e comportamentais;
farmacoterapia; tratamento cirúrgico; avaliação nutrológica pré e pós-cirurgia bariátrica.
Hipovitaminoses; conceitos gerais; vitaminas hidro e lipossolúveis; aspectos clínicos das
hipovitaminoses; uso terapêutico de vitaminas.
- PARA O CARGO DE Advogado:
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Advogado
Conhecimentos Específicos:
Direito Constitucional
1. Direito Processual Constitucional. Constituição e processo. Direito constitucional processual.
Sistema Jurídico. Supremacia Constitucional. Nulidade. Conceito de Constitucionalidade. Controle
de Constitucionalidade. Conceito, Requisitos e Espécies de Controle de Constitucionalidade.
Controle Difuso. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante. Repercussão
Geral. Controle Concentrado. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação declaratória de
constitucionalidade. Ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de
inconstitucionalidade interventiva. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Controle
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de Constitucionalidade no âmbito estadual. Writs Constitucionais. Habeas corpus. Habeas data.
Mandado de injunção. Mandado de segurança. Ações Constitucionais.
2. Eficácia E Aplicabilidade Das Normas Constitucionais.
3. Organização Do Estado E Do Poder. Federação. Características. Federação Brasileira.
Estados-membros. Competência dos Estados-membros. Municípios. Competência dos Municípios.
Repartição das Competências. Intervenção.
4. Poder Legislativo. Estrutura do Poder Legislativo. Sessão Legislativa. Das comissões. Dos
Parlamentares. Imunidades Parlamentares. Incompatibilidades e Impedimentos dos
Parlamentares. Perda do Mandato. Cassação e Extinção do Mandato. Fidelidade e Infidelidade
Partidária.
5. Processo Legislativo. Tipos e Espécies. Procedimento. Fases. Iniciativa. Discussão e
Aprovação. Execução. Espécies Normativas. Emenda Constitucional. Leis Complementares,
Ordinárias e Delegadas, Medida Provisória, Decreto Legislativo e Resoluções. Função
fiscalizatória exercida pelo Legislativo e pelo Tribunal de Contas. Poderes dos Tribunais de
Contas. Composição, características e atribuições dos Tribunais de Contas. Ministério Público de
Contas.
6. Poder Executivo. O exercício do Poder Executivo no âmbito federal, estadual, municipal, distrital
e dos territórios. Atribuições. Posse e Mandato. Vacância e impedimentos dos cargos. Ministros de
Estado. Conselho da República. Conselho de Defesa Nacional. Crimes de Responsabilidade.
Crimes Comuns. Prisão. Imunidade Formal.
7. Direitos E Garantias Fundamentais. Evolução. Características. Aplicabilidade. Direitos
Humanos. Direitos Fundamentais explícitos e implícitos. Convenções e Tratados Internacionais
sobre Direitos Humanos. Conflito entre Direitos Fundamentais. Direitos Individuais e Coletivos.
Direitos Sociais. Direitos da Nacionalidade. Direitos Políticos. Inelegibilidades. Ficha Limpa.
Partidos Políticos. Os mecanismos de participação do cidadão, do povo e da sociedade na vida
política e administrativa brasileira.
8. Ordem Social. Seguridade Social. Educação. Cultura. Desporto. Ciência e Tecnologia.
Comunicação Social. Meio Ambiente. Família, Criança, Adolescente e Idoso. Direito à Proteção
Especial. Índios.
9. Ordem Econômica E Financeira. Princípios da Ordem Econômica. Sistema Financeiro Nacional.
Intervenção do Estado. Da política urbana. Da política agrícola.
10. Da Administração Pública. Princípios constitucionais. Servidor Público. Licitação. Improbidade
Administrativa. Servidor público e mandato eletivo. Sistema Remuneratório. Previdência e
estabilidade do servidor público.
11. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
Direito Administrativo
1. Conceito de direito administrativo. Função pública. Função administrativa. Função política ou de
governo. Conceito de interesse público. Regime jurídico-administrativo. Princípios constitucionais
do direito administrativo.
2. Organização administrativa. Órgãos públicos. Competências administrativas, discricionárias e
vinculadas: Conceito, fundamentos e controle da discricionariedade. Delegação e avocação de
competência.
3. Administração indireta. Conceito. Controle da Administração indireta. Autarquias. Autarquias
especiais. Agências executivas. Agências reguladoras. Fundações públicas. Fundações
municipais. Empresas estatais: empresas públicas e sociedades de economia mista. Consórcios
públicos. Contrato de rateio e de programa. Lei Federal nº 11.107/05 e Decreto Federal nº
6.017/07. Convênios entre entidades federativas. Acordos de cooperação.
4. Terceiro setor. Conceito. Entes paraestatais. Serviços sociais autônomos. Organizações sociais.
Contrato de gestão. Lei Federal nº 9.637/98. Organizações de sociedade civil de interesse público.
Termo de parceria. Lei Federal nº 9.790/99. OSCIPS. Lei Federal nº 13.019/14.
5. Servidores públicos Conceito e classificação. Regime jurídico. Remuneração dos servidores
públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Concurso público. Processo seletivo público.
Contratação temporária. Terceirização. Cargos públicos. Estágio probatório. Estabilidade.
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Provimento. Remoção. Cessão de servidores. Enquadramento. Redistribuição. Direitos dos
servidores municipais. Deveres e proibições dos servidos públicos. Regime disciplinar dos
servidores públicos. Sanções disciplinares. Processo administrativo disciplinar. Responsabilidade
civil dos servidores públicos.
6. Competência regulamentar. Decreto executivo. Regulamentos de execução; regulamentos de
complementação técnica; regulamentos impróprios. Outros veículos introdutores de normas
abstratas: resoluções, regimentos, portarias, instruções. Extinção dos regulamentos. Controle
parlamentar e jurisdicional dos regulamentos.
7. Ato administrativo e fato administrativo. Conceito, classificação, espécies de ato administrativo.
Licenças e autorizações administrativas. Existência, validade e eficácia do ato administrativo.
Elementos e pressupostos. Abuso de poder, excesso de poder e desvio de poder. Atributos.
Extinção e modificação do ato administrativo. Revogação. Retificação e invalidação. Convalidação.
Efeitos dos vícios.
8. Processo administrativo: conceito, requisitos, objetivos, fases, espécies, princípios do processo
administrativo. Audiências e consultas públicas. Coisa julgada administrativa. Lei Federal nº
9.784/99.
9. Licitações públicas. Lei Federal nº 8.666/93. Dever de licitar, inexigibilidade e dispensa de
licitação. Princípios da licitação. Lei Federal nº 12.232/2010. Modalidades licitatórias. Pregão, Lei
Federal nº 10.520/02. Processo licitatório. Registros cadastrais. Registro de preços.
10. Contratos administrativos. Conceito, natureza jurídica. Peculiaridade e características dos
contratos administrativos. Prazo e prorrogação do contrato. Formalidades, instrumento contratual.
Eficácia. Extinção. Contratos administrativos e regime diferenciado de contratações (RDC).
Diversas espécies de contratos administrativos. Administração pública locadora e locatária.
Convênios administrativos.
11. Serviços públicos. Conceito, pressupostos constitucionais, regime jurídico, princípios do
serviço público, usuário, titularidade. Serviços de interesse local. Serviço público de educação. Lei
federal 9.394/96. Serviço de saúde e direito sanitário. Sistema único de saúde. Lei Federal nº
8.080/90.
12. Concessão de serviço público. Conceito, natureza jurídica, remuneração do concessionário.
Licitação das concessões. Contrato de concessão. Direitos, deveres e responsabilidade da
concessionária e do poder concedente. Lei Federal nº 8.987/95. Permissão e Autorização de
serviço público. Parcerias Público-Privadas. Concessão administrativa. Licitação das parcerias.
Regime de garantias. Regimes de empreitada. Responsabilidade do construtor e da
Administração.
13. Intervenção do Estado no domínio econômico. Infrações administrativas à ordem econômica.
Regulação administrativa. Exploração de atividade econômica pelo Estado. Atividades privadas
sob regime especial.
14. Infrações e sanções administrativas. Providências acautelatórias. Multas administrativas.
Poder de polícia. Ordenação administrativa. Relação geral e especial de sujeição.
Responsabilidade das pessoas jurídicas. Lei Federal nº 12.846/13.
15. Restrições, limitações e sacrifícios do direito de propriedade. Função social da posse e da
propriedade. Desapropriação. Declaração de utilidade pública. Processo de desapropriação.
Imissão provisória na posse. Justa indenização. Desistência da desapropriação. Desapropriação
indireta. Retrocessão. Desapropriação de bens públicos. Perdimento de bens. Requisição.
Servidão administrativa. Tombamento.
16. Bens públicos. Conceito, classificação, afetação e desafetação, regime jurídico. Gestão de
bens públicos. Utilização pelos administrados: autorização, permissão e concessão de uso.
Concessão de direito real de uso. Enfiteuse. Abandono. Coisas perdidas. Bens de pessoas
ausentes. Herança jacente e vacante. Alienação de bens públicos.
17. Controle da Administração. Controle interno e externo. Controle parlamentar. Controle do
Tribunal de Contas. Sustação de atos e contratos administrativos. Controle jurisdicional. Controle
pelo cidadão e pelo Ministério Público
18. Improbidade Administrativa - Lei Federal nº 8.429/92.
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19. Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/00.
20. Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº 12.527/11.
21. Responsabilidade dos Prefeitos - Decreto-Lei nº 201/67.
22. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
23. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barretos/SP - Lei Complementar nº 68/2006,
com alterações subsequentes.
Direito Civil
1. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
2. Atos jurídicos lícitos e ilícitos. Teorias sobre o dano moral, dano estético, dano coletivo e dano
social.
3. Prescrição e decadência.
4. Prova: teoria geral e meios de prova.
5. Direito das obrigações.
6. Contratos: disposições gerais do Código Civil de 2002, extinção do contrato. Classificação dos
contratos. Contratos preliminares e definitivos. Interpretação dos contratos. Contratos típicos
dispostos no Código Civil de 2002: compra e venda, troca, contrato estimatório, doação, locação,
comodato, prestação de serviços, empreitada, mandato, transporte, seguro, fiança, transação e
compromisso.
7. Atos unilaterais: pagamento indevido e enriquecimento sem causa.
8. Responsabilidade civil de indenizar (extracontratual, pré-contratual, contratual e pós-contratual).
Teoria da responsabilidade civil objetiva.
9. Direitos reais de superfície, servidões, usufruto, uso, penhor, hipoteca, concessão de uso
especial para fins de moradia e concessão de direito real de uso.
10. Propriedade. Função social da propriedade. MP 759/2016.
11. Parcelamento do solo urbano.
12. Registros públicos e registros de imóveis. Lei nº 6.015/73. Lei nº 8.245/91.
13. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
Direito Processual Civil
1. O Direito e os conflitos de interesses. Princípios gerais do processo civil. Fontes. Lei processual
civil. Eficácia. Aplicação. Interpretação. Direito Processual Intertemporal. Critérios. Prerrogativas
processuais da Fazenda Pública e do advogado público.
2. Processo: noções gerais. Relação Jurídica Processual. Pressupostos Processuais. Processo e
procedimento. Espécies de processos e de procedimentos. Objeto do processo. Mérito. Questão
principal, questões preliminares e prejudiciais. Valor da Causa.
3. Fatos e atos processuais. Forma. Tempo. Lugar. Prazos. Comunicações. Nulidades.
4. Tutela provisória. Tutela de urgência: Do procedimento da tutela antecipada requerida em
caráter antecedente. Do procedimento da tutela requerida em caráter antecedente. Estabilização
da tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Da tutela da evidência. Tutela provisória
de urgência: Antecedente e Incidental. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Suspensão de segurança, de liminar e de antecipação de tutela. Restrições legais à concessão
de liminares e de antecipação de tutela contra o Poder Público.
6. Procedimento Comum. Fases. Petição inicial. Requisitos. Indeferimento da petição inicial.
Improcedência liminar do pedido. Resposta do réu. Impulso processual. Prazos e preclusão.
Prescrição. Inércia processual: contumácia e revelia. Formação, suspensão e extinção do
processo.
7. Resposta do Réu. Contestação. Reconvenção. Incidentes processuais.
8. Providências preliminares. Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Objeto, fonte e
meios. Prova atípica e prova ilícita. Ônus da prova. Provas em espécie e sua produção. Audiência
de instrução e julgamento.
9. Sentença. Conceito. Classificações. Requisitos. Efeitos. Publicação, intimação, correção e
integração da sentença. Execução provisória. Coisa julgada. Conceito. Espécies. Limites.
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10. Remessa Oficial. Meios de impugnação à sentença. Ação rescisória. Recursos. Disposições
Gerais. Apelação. Agravos. Embargos de Declaração. Recurso Ordinário. Recurso Especial.
Recurso Extraordinário. Recursos nos Tribunais Superiores. Reclamação e correição.
11. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e impugnação. Execução contra a
Fazenda Pública e embargos à execução. Precatórios e obrigações de pequeno valor.
12. Precedentes. Incidentes de resolução de demandas repetitivas. Assunção de competência.
Recurso especial ou extraordinário repetitivo.
13. Procedimentos Especiais. Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado Especial Federal.
14. Mandado de Segurança. Mandado de Injunção. Mandado de Segurança Coletivo. Habeas
Data.
15. O Processo Civil nos sistemas de controle da constitucionalidade. Ação Direta de
Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Tutelas. Declaração incidental de
inconstitucionalidade. Ações Civis Constitucionais. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental.
16. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
Direito do Consumidor
1. Noções gerais: Natureza Jurídica do CDC. Relação jurídica de consumo (conceito de
consumidor e fornecedor). Política nacional de relações de consumo. Direitos básicos do
consumidor. Instrumentos da Política Nacional de Consumo. Princípios norteadores do CDC.
2. Conceito de Produtos e Serviços. Serviços Públicos no CDC.
3. Práticas comerciais: Oferta. Publicidade. Práticas abusivas. Cobrança de dívidas. Bancos de
dados. Cadastros de consumidores.
4. Proteção contratual. Disposições gerais. Cláusulas abusivas. Contratos de adesão.
5. Consumidor por equiparação.
6. Sanções administrativas.
7. Infrações penais.
8. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Convenção coletiva de consumo.
9. Da coisa julgada dos direitos coletivos lato senso.
10. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
Direitos Difusos e Coletivos
1. Direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Conceito e formas de tutela.
2. Instrumentos de resolução extrajudicial de conflitos de natureza coletiva. Inquérito civil. Termo
de ajustamento de conduta (TAC). Fundos.
3. Processo Civil Coletivo. Teoria geral do processo civil coletivo. Princípios gerais do processo
civil coletivo. Sistema de Vasos Comunicantes. Ações cabíveis. Legitimidade ativa e passiva.
Interesse Processual. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Competência. Litispendência,
conexão e continência. Antecipação de tutela e outras medidas de urgência. Multas. Desistência.
Transação. Prova. Recursos. Sentença. Custas e demais encargos da sucumbência. Coisa
Julgada. Liquidação, Cumprimento e Execução. Fundos.
4. Tutela de outros direitos metaindividuais (leis e interpretações): Saúde (Lei nº 8.080/90).
Necessidades Especiais (Lei nº 7.853/89, Lei nº 10.098/2000, Lei nº 10.216/2001, Decreto
Legislativo nº 186/2008, Decreto nº 6.949/2009). Educação (Lei nº 9.394/96). Saneamento Básico
(Lei nº 11.445/2007, Decreto nº 7.217/2010). Idoso (Lei nº 10.741/2003). Mulher (Lei nº
11.340/2006). Investidor (Lei nº 7.913/89). Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009). Meio
Ambiente (Lei nº 9.795/99, 9.605/98, 12.651/2012). Urbanismo (Lei nº 6.766/79, Lei nº 10.257/01).
5. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
Direito Tributário
1. Sistema Tributário Nacional: Titulares do Poder de Tributar. Princípios Gerais. Lei complementar
em matéria tributária. Limitações ao Poder de Tributar (Princípios Jurídicos da Tributação).
Imunidades Genéricas e Específicas. Competência Tributária: Impostos da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios. Empréstimos Compulsórios. Contribuições sociais e outras contribuições.
Repartição das Receitas Tributárias.
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2. Código Tributário Nacional: conceito e natureza jurídica do tributo. Impostos, taxas,
contribuições de melhoria. Normas Gerais de Direito Tributário: legislação tributária, fontes
principais e secundárias do Direito Tributário, vigência da legislação tributária, aplicação da
legislação tributária; interpretação e integração da legislação tributária. Obrigação Tributária: tipos
e objetos, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade, capacidade tributária, domicílio
tributário; Responsabilidade Tributária, responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de
terceiros, responsabilidade por infrações. Crédito Tributário: lançamento tributário, modalidades de
lançamentos; suspensão da exigibilidade do crédito tributário - modalidades; extinção da
exigibilidade do crédito tributário - modalidades; exclusão do crédito tributário - modalidades.
Garantias e Privilégios do Crédito Tributário, preferências. Administração Tributária: Fiscalização;
Dívida Ativa; Certidões negativas e positivas.
3. Execução Fiscal. Medida Cautelar Fiscal. Ação Anulatória de Lançamento Tributário. Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária. Ação de Repetição de Indébito. Ação
Consignatória em matéria tributária. Mandado de Segurança.
4. Crimes contra a ordem tributária.
5. Súmulas e Jurisprudências em matéria tributária.
Direito Financeiro
1. Direito financeiro: conceito e objeto. Atividade financeira do Estado. Fontes do Direito financeiro.
Constituição Federal/88, Título VI, Cap. II. Lei Federal nº 4.320/64: A Lei do Orçamento. A Receita
Pública - conceito e classificação. A Despesa Pública - conceito e classificação, proposta
orçamentária, elaboração da Lei do Orçamento, exercício financeiro, créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários, execução do orçamento. Fundos Especiais, controle
da execução orçamentária, contabilidade, autarquias e outras entidades. Lei Complementar nº
101/00.
2. Orçamento público. Conceito. Tipos. Orçamento-programa. Princípios orçamentários.
3. Leis orçamentárias. Plano Plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária anual.
Ciclo orçamentário. Processo legislativo.
4. Vedações constitucionais.
5. Estágios da Despesa Pública. Empenho: conceito, tipos, nota de empenho. Restos a pagar.
Despesas obrigatórias de caráter continuado. Despesas com pessoal. Despesas com seguridade
social.
6. Receita Pública: Renúncia de receita. Disponibilidade de caixa.
7. Transferências voluntárias. Destinação de recursos públicos para o setor privado. Sistema
financeiro nacional.
8. Regime de adiantamento.
9. Precatórios. Conceito. Histórico. Parcelamento do art. 33 do ADCT. Intervenção Federal.
Precatório alimentar: Súmula 655 do STF. Emenda Constitucional nº 30: débitos de natureza
alimentícia; atualização monetária; requisitório de pequeno valor; Emenda constitucional nº 37:
vedação de fracionamento. Parcelamento do art. 78 do ADCT. Emenda Constitucional nº 62.
Prioridade alimentar. Abatimento de débitos tributários. Compra de imóveis públicos. Atualização
monetária. Juros de mora. Cessão de precatórios. Assunção de dívida. Parcelamento do art. 97 do
ADCT. Dois sistemas de parcelamento. Resolução 115 do CNJ. Acordos. Sequestro. Decisões do
Supremo Tribunal Federal. Precatório na lei de responsabilidade fiscal.
10. Empréstimos públicos. Conceito, natureza, classificação, princípios, regime constitucional.
Limitações impostas pela Lei Complementar nº 101/00. Operações de crédito. Antecipação de
receita.
11. Controle financeiro interno. Controle financeiro externo. Controle pelo Tribunal de Contas.
Controle jurisdicional do orçamento. Orçamento e reserva do possível.
12. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
Direito do Trabalho
1. Distinção entre relação de trabalho lato sensu e relação de emprego.
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2. Trabalho autônomo. Trabalho eventual. Trabalho temporário. Trabalho avulso. Estágio.
Cooperativa de mão de obra. Trabalho voluntário. Empregado aprendiz. Empregado público.
Pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Teletrabalho.
3. Contrato de emprego. Empregado. Empregador. Grupo econômico. Consórcio de
empregadores. Sucessão de empregadores. Terceirização. Terceirização na Administração
Pública.
4. Remuneração e salário. Distinção entre remuneração e salário. Salário. Gorjetas. Piso salarial.
Teto salarial. Salário-mínimo. Salário Profissional. Piso da categoria. Composição do salário.
Parcelas não salariais. Proteção ao salário. Equiparação salarial.
5. Duração do trabalho. Jornada de trabalho. Trabalho extraordinário. Acordo de compensação de
horas. Horas in itinere. Sobreaviso. Prontidão. Trabalho em regime de revezamento. Jornada
noturna do trabalhador urbano. Intervalos intrajornadas. Intervalos interjornadas. Descanso
semanal remunerado. Férias.
6. Alteração, suspensão, interrupção do contrato de trabalho.
7. Formas de extinção do contrato de trabalho: despedida por justa causa, despedida sem justa
causa, pedido de demissão, rescisão indireta do contrato de trabalho, término do contrato por
prazo determinado, morte do empregador, cessação das atividades do empregador.
8. Aviso-prévio no Direito do Trabalho.
9. Estabilidades no emprego. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
10. Proteção ao trabalho da mulher. Proteção à maternidade.
11. Proteção ao trabalho do adolescente.
12. Prescrição e decadência no Direito do Trabalho.
13. Segurança e medicina do trabalho. Acidente do trabalho e moléstias ocupacionais.
14. Dano moral, dano material e dano estético no Direito do Trabalho.
15. Direito Coletivo do Trabalho. Negociação coletiva. Organização sindical. Sindicato. Federação.
Confederação. Central sindical. Modelo sindical brasileiro. Prerrogativas das entidades sindicais.
Garantias sindicais. Contribuições sindical, confederativa e assistencial. Liberdade sindical. Greve.
Locaute.
16. Orientações jurisprudenciais do TST. Súmulas do STF, TST e STJ.
Direito Processual do Trabalho
1. Aplicação, interpretação e integração das normas processuais trabalhistas.
2. Formas de solução dos conflitos trabalhistas: autotutela, autocomposição, arbitragem,
mediação, comissão de conciliação prévia, jurisdição.
3. Ação trabalhista: conceito, natureza jurídica, condições e elementos.
4. Dissídios individuais: reclamação trabalhista escrita e verbal. Petição inicial trabalhista.
Procedimento ordinário e sumaríssimo.
5. Partes e procuradores. O jus postulandi na Justiça do Trabalho. Atos e termos processuais.
Nulidades. Preclusão.
6. Audiência no Processo do Trabalho. Arquivamento do processo. Resposta do reclamado
(contestação, exceções e reconvenção). Revelia e confissão. Conciliação.
7. Provas, sentença e coisa julgada no processo do trabalho. Embargos de declaração.
8. O sistema recursal trabalhista: recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento,
agravo de petição, embargos de divergência, embargos infringentes. Recursos previstos no
Código de Processo Civil aplicáveis ao processo do trabalho: recurso adesivo e recurso
extraordinário.
9. Procedimentos especiais: ação rescisória, mandado de segurança, inquérito judicial para
apuração de falta grave.
10. Liquidação de sentença e execução no processo do trabalho. Embargos à penhora e
Impugnação à Sentença de Liquidação. Embargos de terceiro. Embargos à Arrematação.
Embargos à Adjudicação.
11. Dissídio coletivo. Ação de cumprimento.
12. Orientações jurisprudenciais do TST. Súmulas do STF, TST e STJ.
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- PARA O CARGO DE Agente de Comunicação Social:
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais,
internacionais, nacionais e do Município de Barretos, ocorridos a partir de 1º de março de 2017,
divulgados na mídia local e/ou nacional.
Noções de Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área
de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas
e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura
básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas,
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel
2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos,
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de
objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados
externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações,
conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação,
animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de
mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites,
busca e impressão de páginas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Agente de Comunicação Social
Conhecimentos Específicos: Teoria da comunicação. A questão da imparcialidade e da
objetividade. Ética. Papel social da comunicação. Comunicação, conceitos, paradigmas, principais
teorias. Novas tecnologias e a globalização da informação. Massificação versus segmentação dos
públicos. Interatividade na comunicação. História da imprensa, do rádio e da televisão no Brasil.
Legislação em comunicação social. Comunicação pública. Opinião pública: pesquisa, estudo e
análise em busca de canais de interação com cada público específico. Propriedade cruzada dos
meios de comunicação. Princípios gerais da pauta. Gêneros de redação: definição e elaboração
de notícia, reportagem, entrevista, editorial, crônica, coluna, pauta, informativo, release. Técnicas
de redação jornalística: lead, sub-lead, pirâmide invertida. Critérios de seleção, redação e edição.
Gerar produtos audiovisuais em especialidades criativas, como escrever originais ou roteiros para
realização de projetos audiovisuais; adaptar originais de terceiros; redigir, produzir e executar a
interpretação de materiais audiovisuais de conteúdo informativo, educativo, de orientação e
mobilização social; planejar, orçar e produzir programas para serem gravados ou transmitidos;
executar rotinas de criações audiovisuais, incluindo planejamento, seleção e edição de imagens e
sons, redação e roteirização de produtos em diferentes suportes, gravações e montagens, entre
outras atividades; conceber projetos de criação e produção audiovisual em formatos adequados à
sua veiculação nos meios massivos, em formatos de divulgação presencial, como vídeo e
gravações sonoras, e em formatos típicos de inserção em sistemas eletrônicos em rede, CDROM’s e outros produtos digitais; trabalhar em equipe com profissionais da área e interagir com
áreas vizinhas à criação e divulgação audiovisual, como as novas mídias digitais; elaborar
materiais de comunicação pertinentes à sua atividade com linguagem adequada aos diferentes
meios e modalidades tecnológicas de comunicação, atentando para os diferentes níveis de
proficiência dos públicos a que se destinam, entre outras atribuições inerentes à profissão.
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Contato:
Prefeitura de Barretos
Endereço: Paço Municipal "SIMÃO ANTÔNIO MARQUES - "LIBRINA" da Prefeitura do Município
de Barretos, localizada na Avenida Almirante Gago Coutinho, n.º 500, Bairro: Rios, Barretos/SP
Horário de Atendimento: das 08h às 14h
Telefone: (17) 3321-1100 Prefeitura do Município de Barretos (em dias úteis, de segunda-feira a
sexta-feira)
Site: www.barretos.sp.gov.br
Fundação VUNESP
Rua Dona Germaine Burchard, 515 - Perdizes - São Paulo /SP
CEP: 05002-062
Telefone: (11) 3874-6300, Disque VUNESP (em dias úteis, de segunda-feira a sábado)
Site: www.vunesp.com.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Barretos, 11 de dezembro de 2017.

GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA
Prefeito Municipal
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