
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.° 001/2017

O Município de Quatá, Estado de São Paulo, torna público que realizará, na forma prevista no artigo 37 da Constituição
Federal,  a  abertura  de  inscrições  ao  CONCURSO  PÚBLICO  DE  PROVAS  E  PROVAS  E  TÍTULOS para  o
preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva dos cargos abaixo especificados,  provido pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais de Quatá. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do
presente  instrumento  elaborado  de  conformidade  com  os  ditames  da  Legislação  Federal  e  Municipal  vigentes  e
pertinentes.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CMM ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

1.1.1 As provas serão aplicadas no Município de Quatá/SP.

1.2 Nomenclatura / Carga Horária / Vagas / Referência / Vencimentos / Taxa Inscrição / Exigências

1.2.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Nomenclatura
C/H

semanal
Vagas Ref.

Venc.

(R$)

Taxa de
Insc. (R$)

Exigências 

complementares
no ato da posse

SERVENTE 40 CR(*) 03 975,05 30,00 Fundamental Incompleto

(*) CR = Cadastro Reserva  

1.2.2 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

Nomenclatura
C/H

semanal
Vagas Ref.

Venc.

(R$)

Taxa de
Insc. (R$)

Exigências 

complementares
no ato da posse

INSPETOR DE ALUNOS 40 01 03 975,05 30,00 Fundamental Completo

MECÂNICO 40 CR(*) 08 1.618,91 30,00 Fundamental Completo

MOTORISTA 40 CR(*) 05 1.094,73 30,00
Fundamental Completo e

CNH “D”
(*) CR = Cadastro Reserva  

1.2.3 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO 

Nomenclatura
C/H

semanal
Vagas Ref.

Venc.

(R$)

Taxa de
Insc. (R$)

Exigências
complementares
no ato da posse

AGENTE DE SANEAMENTO 40 CR(*) 11 1.795,17 45,00 Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO

40 CR(*) 04 1.002,95 45,00 Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE FARMÁCIA 40 CR(*) 04 1.002,95 45,00 Ensino Médio Completo

SUPERVISOR DE VETORES 40 CR(*) 06 1.293,40 45,00 Ensino Médio Completo
(*) CR = Cadastro Reserva  
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1.2.4 LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA OU NORMAL SUPERIOR OU
NÍVEL MÉDIO COM HABILITAÇÃO NO MAGISTÉRIO

Nomenclatura
C/H

semanal
Vagas Ref.

Venc.

(R$)

Taxa de
Insc. (R$)

Exigências 

complementares
no ato da posse

PROFESSOR - PEB I 30 CR(*)
Faixa I – Nivel A
– R$ 11,93/Hora

aula
60,00

Normal em Nível Médio
ou Superior com 

Licenciatura Plena em
Pedagogia

(*) CR = Cadastro Reserva  

1.2.5 NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR 

Nomenclatura
C/H

semanal
Vagas Ref.

Venc.

(R$)

Taxa de
Insc. (R$)

Exigências 

complementares
no ato da posse

ASSISTENTE SOCIAL 30 01 21 2.655,08 60,00
Ensino Superior com
Registro no CRESS 

ENGENHEIRO CIVIL 30 01 27 4.027,04 60,00
Ensino Superior com

Registro no CREA

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 20 CR(*) 16 2.172,87 60,00
Ensino Superior com

Registro CRF

FISIOTERAPEUTA 20 CR(*) 12 1.863,49 60,00
Ensino Superior com
Registro no CREFITO

MÉDICO CLÍNICO GERAL
PLANTONISTA

24 01 29 4.644,32 60,00
Ensino Superior com

Registro CRM

MÉDICO ESPECIALISTA 

ACUPUNTURA
20 01 28 4.323,80 60,00

Ensino Superior com
Registro CRM

MÉDICO ESPECIALISTA 

CARDIOLOGIA
20 01 28 4.323,80 60,00

Ensino Superior com
Registro CRM

MÉDICO ESPECIALISTA 

GINECOLOGISTA
20 01 28 4.323,80 60,00

Ensino Superior com
Registro CRM

MÉDICO ESPECIALISTA 

ORTOPEDIA
20 01 28 4.323,80 60,00

Ensino Superior com
Registro CRM

MÉDICO ESPECIALISTA 

OTORRINO
20 01 28 4.323,80 60,00

Ensino Superior com
Registro CRM

MÉDICO ESPECIALISTA 

PEDIATRA
20 01 28 4.323,80 60,00

Ensino Superior com
Registro CRM

MÉDICO ESPECIALISTA 

PSIQUIATRA
20 01 28 4.323,80 60,00

Ensino Superior com
Registro CRM

MÉDICO ESPECIALISTA 

UROLOGIA
20 01 28 4.323,80 60,00

Ensino Superior com
Registro CRM

NUTRICIONISTA 20 01 12 1.863,49 60,00 Ensino Superior CRN 3

PEB II – ARTES 30 CR(*)
Faixa II - Nivel A
- R$12,87/Hora

aula
60,00

Licenciatura Plena em
Educação Artística

PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 30 CR(*) 11 Faixa II - Nivel A
- R$12,87/Hora

60,00 Licenciatura Plena em
Educação Física e 
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aula Registro no CREF

PEB II – INGLÊS 30 CR(*)
Faixa II - Nivel A
- R$12,87/Hora

aula
60,00

Licenciatura Plena com
Habilitação Específica

PSICÓLOGO 20 CR(*) 14 2.010,70 60,00
Ensino Superior com

Registro no CRP
(*) CR = Cadastro Reserva  

1.3. As atribuições são as constantes do Anexo II do presente Edital.

1.4. Todos os cargos fazem jus a cartão alimentação  no valor de R$ 523,20.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.cmmconcursos.com.br no período de 21 de
julho às 23:59h do dia 10 de agosto de 2017, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma:

a) Acesse o site www.cmmconcursos.com.br em inscrições abertas clique no ícone do CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ 001/2017(SP). Agora  clique em ÁREA DO CANDIDATO, realize o
cadastro e se já cadastrado, somente realizar o login para inscrição. 

b) Em seguida, selecionar o cargo e clique em INSCRIÇÃO e clique em continuar.

c) Preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.

d) Na sequência,  imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer
agência  bancária,  correspondente  bancário  autorizado  ou  lotérica.  Não serão  aceitos  recolhimentos  em
caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por agendamento.

e) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições,
entendendo-se como "não úteis", exclusivamente, os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para
tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não
ser processada e recebida.

f)     A CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. não se responsabiliza por erros
de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma de  inteira  e total responsabilidade do
candidato.

2.1.1 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos para a participação no Concurso Público, pois, a taxa, uma vez paga, só será restituída em
caso de revogação ou cancelamento do certame, pela própria administração pública.

2.1.2 O candidato poderá se inscrever em apenas um cargo. Caso efetue inscrição em mais de um cargo, prevalecerá
a inscrição mais recente; não havendo em hipótese alguma a devolução da taxa de inscrição.

2.1.3 A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação.

2.1.4 No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.

2.1.5 Quarenta e oito horas após o pagamento, confirmar no e-mail indicado no ato da inscrição, a notificação de
pagamento e se os dados da inscrição  efetuada  pela internet foram recebidos e a importância do valor da
inscrição  paga.  Em  caso  negativo,  o  candidato  deverá  entrar  em  contato  com  a  CMM  ASSESSORIA  E
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., pelo endereço eletrônico  cmmconcursos@yahoo.com.br, para
verificar o ocorrido.

2.1.6 A CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. não se responsabiliza por solicitação de
inscrição, via internet, não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das instruções para
inscrição, via internet implicará na não efetivação da mesma.

2.1.7 A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato na hipótese de quando o pagamento for realizado em
duplicidade ou fora do prazo, sendo descontado o valor da taxa bancária.
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2.1.8 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado.

2.1.9 Em conformidade com a Lei  Municipal  Complementar  nº  2.567 de 16/06/2010,  artigo 17º,  parágrafo 8º,  o
candidato que, for Doador de Sangue é garantida a isenção do pagamento da Taxa de Inscrição.

2.1.10 Em conformidade com a Lei Municipal Complementar nº 2.567 de 16/06/2010 e artigo 18º. , ficará isento da taxa de
inscrição  os  candidatos  desempregados,  ou  que  comprovarem  situação  de  miserabilidade,  obedecendo  os
seguintes critérios:  

2.1.11 A comprovação da condição de que trata o item anterior se dará mediante apresentação dos documentos que
deverão se protocolados na sede da Prefeitura Municipal de Quatá/SP, conforme estabelecido no item 2.1.12,
que encaminhará para a CMM Concursos para análise, deferindo ou indeferindo a solicitação.

2.1.12 O candidato que preencher as condições estabelecidas no item 2.1.9 ou 2.1.10, deverá solicitar a isenção de
pagamento de taxa de inscrição, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

              a) acessar o site www.cmmconcursos.com.br  no período de 21 de julho a 28 de julho de 2017; 

              b) preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
              c) Protocolar no período de 24 de julho a 28 de julho de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de Quatá, sito
a Rua General  Marcondes Salgado,  332 -  Centro,  em horário  de expediente,  em envelope identificado conforme
modelo  abaixo,  contendo:  Requerimento  de  Isenção  devidamente  preenchido  e  assinado  pelo  candidato,  sem
emendas ou rasuras, em formulário padronizado, disponível no anexo VII do presente Edital. Serão aceitos pedidos de
isenção, enviados via postal, para a sede da Prefeitura Municipal de Quatá, desde que recebidos pelo ente público
dentro do período acima mencionado.
              d) Ficha de inscrição devidamente preenchida; 
              e) Boleto Bancário (não pago) decorrente da inscrição no concurso; 

            f) declaração emitida pelo candidato e pelo órgão gestor de Assistência Social do Município de origem do
candidato, ou fotocópia das páginas da Carteira de Trabalho - CTPS que identifique o candidato e caracterizem a
sua situação de desemprego e carência, ou comprovante de doação de sangue efetivada nos últimos seis meses.

2.1.13 Não serão consideradas as cópias de documentos encaminhados por outro meio. 

2.1.14 Caso o candidato utilize outro meio que não o estabelecido neste Edital,  terá indeferido seu pedido de
isenção do pagamento da taxa de inscrição e sua inscrição não será efetivada.

2.1.15 Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada de documentos após
a entrega da devida documentação.

2.1.16 O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será
divulgado a partir das 15h do dia 01 de agosto de 2017, através do site www.cmmconcursos.com.br .

2.1.17 O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do pagamento da
taxa de inscrição deverá acessar o site www.cmmconcursos.com.br , no período de 02 e 03 de agosto de

2017. 
2.1.18 A partir das 15h do dia 04 de agosto de 2017, estará disponível no site  www.cmmconscursos.com.br o

resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 
2.1.19 O candidato que tiver a solicitação de isenção indeferida e desejar participar do Concurso Público deverá

acessar novamente o site  www.cmmconcursos.com.br , entrar na Área do Candidato digitar seu CPF e

proceder à efetivação da inscrição, imprimindo a 2ª via do boleto de inscrição com valor da taxa de inscrição
plena, e efetuando o pagamento até a data de seu vencimento, conforme presente Edital. 

2.1.20 O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa plena terá o
pedido de inscrição invalidado.

2.2 São condições para a inscrição:

2.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art.12 da Constituição Federal.

2.2.2 Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos
direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.

2.2.3 Estar ciente que se aprovado,  quando da convocação,  deverá comprovar que preenche todos os requisitos
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exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.

2.2.4 Não ter  sido demitido por  ato de improbidade ou exonerado "a bem do serviço público",  mediante decisão
transitada em julgado em qualquer esfera governamental.

2.2.5  Para os candidatos ao cargo de Motorista, deve-se obrigatoriamente possuir Carteira Nacional de Habilitação –
CNH,  na  categoria  exigida  por  este  Edital.  Serão  condicionadas  até  a  data  das  provas  práticas  eventuais
inscrições cujas categorias sejam inferiores  às exigidas,  ou o prazo de validade estiver  vencido na data da
inscrição. O Candidato deve estar ciente que somente será autorizado a se submeter à prova prática se portar a
carteira de habilitação original na categoria exigida, com validade na data da realização das mesmas, pois de
conformidade com o CTB - Código de Trânsito Brasileiro - nenhum condutor poderá dirigir na via pública sem
portar seu respectivo documento de habilitação na via original e da classe correspondente ao veículo dirigido.

2.2.6 A convocação do candidato aprovado e nomeado será feita através de aviso  feita  via postal com A/R e com
divulgação  no  jornal  de  circulação  regional tendo  o  prazo  máximo  de  15 (Quinze) dias  úteis,  a  contar  da
notificação oficial,  para se apresentar ao local  determinado na convocação. Caso não compareça dentro do
prazo estipulado será considerado desistente e automaticamente eliminado do processo seletivo. 

2.3 Após a apresentação dos documentos previstos no item 2.5, o candidato aprovado passará por uma avaliação
médica de forma a comprovar sua aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego público.

2.4 O não atendimento dentro do prazo estipulado na convocação ou a manifestação por escrito de desistência
implicará na exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de diretos futuros.

2.5 Se aprovado e  nomeado,  o  candidato,  por  ocasião  da  posse ou contratação,  deverá  apresentar,  além dos
documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas
eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de Escolaridade
e Habilitação Legal, uma foto 3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado, conforme previsto na
Constituição Federal de 1988, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e
demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.

2.6 Após a apresentação dos documentos previstos no item 2.5, o candidato aprovado passará por uma avaliação
médica de forma a comprovar sua aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego público.

2.7 O candidato eventualmente nomeado deverá tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
publicação do ato de sua nomeação.

3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.1 Às pessoas  com deficiência é  assegurado o  direito  de  inscrição  para os  cargos  em Concurso Público,  cujas
atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei N° 7.853/89.

3.2 Em obediência ao disposto no art. 37, § 1° e 2° do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, ser-
lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, individualmente, das
que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso.

3.2.1 Se,  na aplicação do  percentual,  resultar  número fracionado igual  ou superior  a  0,5 (cinco  décimos),  estará
formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga
ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número
de vagas para o cargo ou função.

3.3 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4° do
Decreto Federal N° 3.298/99.

3.4 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal N° 3.298/99,
particularmente, em seu art. 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e
local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

3.5 Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1° e 2°, do Decreto Federal N° 3.298/99, deverão ser requeridos por
escrito, durante o período das inscrições. O candidato deverá encaminhar via SEDEX com aviso de recebimento
(AR), envelope identificado com os dizeres: “PROCESSO SELETIVO QUATA–SP / LAUDO MÉDICO” para a
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CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., situada na Rua Joaquim Gorgulho, nº 86,
Centro, CEP 19400-000, Presidente Venceslau/SP, postando até o último dia de inscrição e/ ou pagamento:

a) Requerimento solicitando  vaga  especial,  contendo  a  identificação  do  candidato  e  indicação  do
Município/processo seletivo para o qual se inscreveu;

b) Laudo  Médico (original  ou  cópia  reprográfica  autenticada)  atestando  a  espécie  e  o  grau  ou  nível  da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença -
CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova;

c) Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de
qualquer providência).

3.6 Serão  indeferidas  as inscrições,  na  condição especial  de  pessoa com deficiência,  dos  candidatos  que não
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital, o respectivo laudo médico. O candidato com
deficiência  que  não  realizar  a  inscrição,  conforme  instruções  constantes  neste  Edital,  não  poderá  impetrar
recurso em favor de sua situação.

3.7 Aos  deficientes  visuais  (cegos),  serão  oferecidas  provas  no  sistema  Braile  e  suas  respostas  deverão  ser
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova,
reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas
provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24.

3.8 A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação
de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes
últimos.

3.9 Não  havendo  candidatos  aprovados  para  as  vagas  reservadas  às  pessoas  com  deficiência,  estas  serão
preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.

3.10 Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão considerados
como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada seja quais forem os motivos alegados.

3.11 Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou
credenciado pelo Município, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou
não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de pessoa com
deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo
constar apenas na lista de classificação geral.

3.12 Após o ingresso do candidato com deficiência,  este não poderá ser  arguida  para justificar  a concessão de
readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.

4 DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS

4.1 O Concurso Público de Provas Objetivas (escritas) será realizado em fase única para os cargos de Agente de
Saneamento,  Assistente  Social,  Auxiliar  de  Consultório  Dentário,  Auxiliar  de  Farmácia,  Engenheiro  Civil,
Farmacêutico  Bioquímico,  Fisioterapeuta,  Inspetor  de  Alunos,  Nutricionista,  Médico  Clínico  geral  Plantonista,
Médico  especialista  Acupuntura,  Médico  especialista  Cardiologia,  Médico  especialista  Ginecologista,  Médico
especialista Ortopedia, Médico especialista Otorrino, Médico especialista Pediatra, Médico especialista Psiquiatra,
Médico especialista Urologia, Servente, Supervisor de Vetores, Psicólogo e provas objetivas (escritas) e título para
os cargos de PEB I,  PEB II  –  Educação Física,  PEB II  – Artes,  PEB II  –  Inglês,  sendo esta classificatória e
eliminatória para todos os cargos,  e para o cargo de Servente  o processo contará com uma segunda fase com
aplicação do TAF (teste de aptidão física) e  para os cargos de Motorista e Mecânico, quando será feita a avaliação
prática. A duração da prova escrita será de 03 (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da folha de

respostas.

4.2 A duração da prova será de 03 (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
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4.3 O candidato deverá comparecer ao local  designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de
caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:

- Cédula de Identidade  RG;

- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;

- Carteira de Trabalho e Previdência Social;

- Certificado Militar;

- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);

- Passaporte.

4.4 Os candidatos ao cargo de Motorista deverão portar e apresentar, por ocasião da prova prática, sua Carteira de

Habilitação, sem restrições na categoria exigida pelo Edital e dentro prazo de validade.

4.5 As provas ocorrerão no período da manhã. Os portões serão fechados às 9h00min e mais nenhum candidato
poderá adentrar o local das provas. As provas terão duração de 03 (três) horas.

4.6 As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla escolha,

na forma estabelecida no presente Edital.

4.7 A prova  prática,  para  os cargos de  Motorista e  Mecânico objetiva  avaliar  o  grau  de  conhecimento  e  as
habilidades do candidato de forma teórica e por meio de demonstração, prática das atividades inerentes ao cargo
ou função, respeitando-se o conteúdo descrito no Anexo IV do presente Edital.  As provas práticas ocorrerão
após a prova escrita.

4.8 Para o cargo de Servente ocorrerá prova de Teste de Aptidão Física (TAF) em local a ser divulgado no Edital de

Convocação para as provas objetivas.

4.9 Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou maior que 40,0 (quarenta), numa escala de 0,0
(zero) a 100,0 (cem),  ficando os demais eliminados do Concurso Público.

4.10 Durante  as provas  não será permitido,  sob  pena de  exclusão do  concurso:  qualquer  espécie  de consultas

bibliográficas,  comunicação com outros candidatos,  ou utilização de  livros,  manuais  ou anotações,  máquina
calculadora,  relógios  de  qualquer  tipo,  agendas  eletrônicas,  telefones  celulares,  smartphones,  tablets,  mp3
player,  notebook,  palm  top,  tablet,  BIP,  walkman,  gravador  ou  qualquer  outro  receptor  ou  transmissor  de
mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares.

4.10.1 Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão guardados em sacos
plásticos  fornecidos  pela  CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.,  lacrados  e
colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá  sentar-se. Pertences que não puderem ser alocados nos
sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do candidato. Todos os pertences serão de inteira
responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na sala de provas portando qualquer dos pertences
acima será excluído do Concurso Público.

4.11 Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto,

ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela
Coordenação do Concurso Público.

4.12 O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto para o
início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões e
respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que
tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada.

4.13 Ao final das provas, os três últimos candidatos, obrigatoriamente deverão permanecer na sala, a fim de assinar

o lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando
todos(as) tiverem concluído.

5  DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
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NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

SERVENTE

Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais TAF

15 15 10 SIM

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

INSPETOR DE ALUNOS

Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais

15 15 10

MECÂNICO

Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais PROVA PRÁTICA

15 15 10 SIM

MOTORISTA

Língua Portuguesa Matemática
Conhecimentos

Gerais
Conhecimentos

Específicos
PROVA PRÁTICA

10 10 10 10 SIM

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO 

AGENTE DE SANEAMENTO

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

AUXILIAR DE FARMÁCIA

SUPERVISOR DE VETORES

Língua Portuguesa Matemática
Conhecimentos Básicos

de Informática
Conhecimentos Gerais

15 15 05 05

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA OU NORMAL SUPERIOR OU NÍVEL
MÉDIO COM HABILITAÇÃO NO MAGISTÉRIO

PEB I

Língua Portuguesa
Conhecimentos Básicos

de Informática
Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos

10 05 05 20

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR 

ASSISTENTE SOCIAL

ENGENHEIRO CIVIL

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

FISIOTERAPEUTA

NUTRICIONISTA

MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA

MÉDICO ESPECIALISTA ACUPUNTURA
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MÉDICO ESPECIALISTA CARDIOLOGIA

MÉDICO ESPECIALISTA GINECOLOGISTA

MÉDICO ESPECIALISTA ORTOPEDIA

MÉDICO ESPECIALISTA OTORRINO

MÉDICO ESPECIALISTA PEDIATRA

MÉDICO ESPECIALISTA PSIQUIATRA

MÉDICO ESPECIALISTA UROLOGIA

PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA

PEB II – ARTES

PEB II – INGLÊS

PSICÓLOGO

Língua Portuguesa
Conhecimentos Básicos

de Informática
Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos

10 05 05 20

5.1 A classificação final obedecerá a ordem decrescente de notas ou média.

5.2 Os candidatos para os cargos de Motorista e Mecânico farão a prova pratica logo após o termino da
prova escrita.

5.3 Os candidatos  ao  cargo  de  servente  farão  o  TAF  (teste  de  aptidão  física)  em local  e  horário  a  ser
divulgado.

6 DAS MATÉRIAS

6.1  As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo III do presente
Edital.

7 DAS NORMAS

7.1 LOCAL, DIA, HORÁRIO - As provas objetivas (escritas) serão realizadas no dia 27 de agosto de 2017, às 09h00
em local a ser divulgado por meio de Edital próprio e que será afixado no local de costume da Prefeitura, por
meio  de  jornal  com  circulação  regional  e  no  site  www.quata.sp.gov e  www.cmmconcursos.com.br,  com
antecedência mínima de 3 (três) dias.

7.2 Caso  o  número  de  candidatos exceda  a  oferta  de  lugares  nas  escolas  localizadas na  cidade,  a  CMM
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. e o Município poderão alterar horários das
provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma data,  cabendo aos candidatos a
obrigação  de  acompanhar  as  publicações  oficiais  e  por  meio  do  site  www.quata.sp.gov e
www.cmmconcursos.com.br.

7.3 Será disponibilizado no site www.quata.sp.gov e www.cmmconcursos.com.br, com antecedência mínima de 3 (três)
dias, o Edital de convocação dos inscritos para os cargos previstos neste Edital.

7.4 Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar no Mapa de Alocação do
Candidato Porta de Escola/ Porta de Sala, este deverá entrar em contato com a CMM CONCURSOS, pelo e-
mail: cmmconcursos@yahoo.com.br. 

7.5 Ocorrendo o caso constante no item 7.3, poderá o candidato participar do concurso público e realizar a prova se
apresentar o respectivo comprovante de pagamento da inscrição.

7.6 A inclusão de que se trata o item 7.4, será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da
regularidade da referida inscrição.
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7.7 Constada 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
decorrente.

7.8 COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem
a utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se ao Coordenador do
Concurso Público designado pela CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. e aos
Fiscais,  o  direito  de excluir  da  sala e eliminar  do restante  das provas o candidato  cujo comportamento for
considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar
a execução individual e correta das provas.

7.9 Em caso de  necessidade de  amamentação durante  a  realização  das  provas,  a  candidata  deverá  levar  um
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança.

7.10 Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os candidatos
deverão comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, pois, no referido horário,
os portões serão fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.

7.11 É de inteira  responsabilidade  de o  candidato  acompanhar  a  publicação  de todos os atos,  editais  e
comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso
da Prefeitura, devendo, ainda, manter atualizado seu endereço.

8 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1 Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os
seguintes:

a) Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais,
dando-se preferência ao de idade mais elevada;

b) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos, se houver;

c) Maior número de acertos na prova de Português;

d) Maior número de acertos na prova de Matemática, se houver;

e) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais, se houver;

f) Maior idade. 

8.1.1 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará por
meio de sorteio.

8.1.2 O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número de
inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria
Federal,  do  sorteio  imediatamente  anterior  ao  dia  de  aplicação  da  Prova  Objetiva,  conforme  os  seguintes
critérios:

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será a
crescente;

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

9 DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

9.1 A  prova  objetiva  será  avaliada  na  escala  de  0  (zero)  a  100  (cem)  pontos  e  terá  caráter  eliminatório  e
classificatório.

9.2 A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:
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ONDE:

NPO = Nota da prova objetiva 

TQP = Total de questões da prova 

NAP = Número de acertos na prova

9.3 Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 40 (quarenta) pontos.

9.4 O  candidato  que  não  auferir,  no  mínimo,  40  (quarenta)  pontos  na  prova  objetiva  será  desclassificado  do
Concurso Público.

10 DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

10.1   A aplicação e a avaliação da prova prática busca aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do
candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. Ela constituir-se-á na execução de tarefas,
previamente elaboradas pelo Examinador, a serem realizadas individualmente pelo candidato com a avaliação
por meio de planilhas, tomando-se por base as atribuições dos cargos. 

10.2  A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a "Capacidade
Técnica". Serão considerados aptos os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova
prática. O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será considerado
inapto. 

10.3 A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 

10.4 O candidato inapto ou que não realizar a Prova Prática será eliminado do Concurso Público, mesmo tendo sido
aprovado nas Provas Objetivas. 

11 DA FORMA DE AVALIAÇÃO TAF – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

11.1  O TAF consistirá de provas de Aptidão Física, conforme Anexo V tabelas I e II. 
11.2.1  O TAF – Teste de Aptidão Física será avaliado na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para cada teste e terá

caráter eliminatório e classificatório. 
11.3 O valor por cada ponto auferido na prova de aptidão física é de 0,5 (zero vírgula cinco). 
11.4 Todos os candidatos para o cargo de Servente serão submetidos ao teste de aptidão física conforme o seguinte

conteúdo programático: Flexões abdominais, tipo remador (Classificatório /Eliminatório ambos os sexos) Corrida
Pedestre de 4 (quatro) minutos (Classificatória / Eliminatório ambos os sexos).

11.5 Para essa fase os candidatos deverão levar trajes apropriados (calção, camiseta e tênis) para realizar os testes
diversos e apresentarem junto a coordenadoria da prova, exame médico, conforme anexo VI do presente edital,
realizado no máximo (5) cinco dias antes do teste físico (que ficará retido) constando aptidão para realização de
exercícios com esforço físico, sob pena de não ser admitido à prova. 

11.6 Em razão de condições climáticas ou de força maior, a critério da Comissão Organizadora do Concurso público, a
Prova de Avaliação de Condicionamento Físico poderá ser adiada ou interrompida, acarretando novo horário e/ou
data a ser estipulado e divulgado aos candidatos presentes. 

11.7 O candidato que não auferir, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos no TAF será desclassificado do
Concurso Público.

12 DOS TÍTULOS

12.1 O Concurso Público será de provas com valoração de títulos para os cargos de PEB I, PEB II – Artes, PEB II –
Educação Física e PEB II – Inglês, Assistente Social, Engenheiro Civil, Farmacêutico Bioquimico, Fisioterapeuta,
Nutricionista e Psicologo.
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Serão considerados os seguintes Títulos: 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR

DOUTORADO 15 (quinze) pontos – máximo um título

MESTRADO 10 (dez) pontos – máximo um título

PÓS-GRADUAÇÃO lato sensu 05 (cinco) pontos – máximo um título

12.2 Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo assinatura e
identificação  do  responsável  e  a  respectiva  carga  horária,  que  ateste  sobre  a  conclusão  total  do  curso  e
aprovação e entrega do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. 

12.3 A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “15 (quinze) pontos”. 

12.4 Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a classificação final. 

12.5 - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.

12.6 Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o encerramento das mesmas,
em salas especialmente designadas, CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA DE EVENTUAIS TÍTULOS ou
apresentado cópia com acompanhada com o original que possuam, conforme o item 10.2 do presente Edital.
Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e horário acima determinados e
estes deverão ser apresentados e entregues em envelope identificado com nome, cargo e número de inscrição
do candidato, conforme o modelo abaixo.

12.7 Não  serão  aceitos  protocolos  de  documentos  referentes  a  títulos.  As  cópias  reprográficas  deverão  ser
autenticadas em cartório ou apresentadas acompanhada do original. 

12.8 Não haverá  segunda chamada para  a entrega dos  títulos,  qualquer  que seja  o  motivo de  impedimento do
candidato que não os apresentar no dia e horário determinado. 

12.9 Em que pese os  títulos  serem apresentados  na data das provas,  os pontos somente serão  contados se o
candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 

12.10  Os  títulos  entregues  serão  inutilizados  após  decorrido  o  prazo  de  365 dias  corridos,  contado da  data  da
divulgação oficial do resultado final do Concurso Público. 

12.11 Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito. Quando o
título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação deverá ser apresentada, sob pena de ser
considerado pré-requisito e não título.
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13 DO RESULTADO FINAL

13.1 Para os candidatos cujo os cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado final será a nota
obtida com o número de pontos auferidos na prova.

13.2 A prova  objetiva  será  avaliada  na  escala  de  0  (zero)  a  100  (cem)  pontos  e  terá  caráter  eliminatório  e
classificatório.

13.3 A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:

NPO =   100 x NAP
              TQP 
ONDE:
NPO = Nota da prova objetiva 

TQP = Total de questões da prova 

NAP = Número de acertos na prova

13.4 Para os candidatos aos cargos de Motorista e Mecânico a nota final será a média aritmética obtida com a soma
das notas nas provas objetivas e práticas, cuja fórmula é a seguinte:

NF = NPO + NPP
                      2
ONDE: 
NF = Nota Final 
NPO = Nota na Prova Objetiva 
NPP = Nota na Prova Prática

13.5  Para os candidatos cujos cargo preve prova de Títulos a  nota final será a somatória aritmética obtida com a
soma das notas nas provas objetivas e títulos, cuja fórmula é a seguinte:

NF = NPO + T

ONDE:

NF = Nota Final

NPO = Nota na Prova Objetiva 

T = Títulos

13.6 A  nota  final  dos  candidatos  será  de  no  máximo  115  (cento  e  quinze)  pontos,  sendo  100  (cem)  pontos,
correspondentes à prova objetiva e 15 (quinze) pontos correspondentes aos títulos.

13.7 Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e TAF, a nota final será a média aritmética obtida 
com a soma das notas nas provas objetivas e TAF, cuja fórmula é a seguinte:

NF = NPO + NTAF
                      2
ONDE: 

NF = Nota Final 

NPO = Nota na Prova Objetiva 

NTAF = Nota Teste de Aptidão Física

14 DOS RECURSOS
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14.1 Para  recorrer  o  candidato  deverá  acessar  o  endereço  eletrônico  www.cmmconcursos.com.br onde  deverá
acessar, “Área do Candidato” – “Recursos e Requerimentos” – e preencher online o formulário de recurso e
enviá-lo via internet, seguindo as instruções nele contidas. 

14.2 Tendo como prazo o requerimento de recurso até o último dia do prazo recursal de cada fase, conforme o
próximo item.  

14.2.1 Todos os recursos deverão ser interpostos nas datas constantes do ANEXO I:

a) Da Homologação das inscrições;

b) Do Gabarito;

c) Do Resultado Preliminar.

14.2.2 Somente poderá ser interposto 1 (um) recurso para cada questão, quando o mesmo se referir ao gabarito da
prova objetiva, devendo o mesmo ser interposto nos termos do item 13.1 deste edital.

14.2.3 Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax ou via eletrônica. A interposição
deverá ser feita diretamente pelo site. Contendo nome do candidato, RG, número de inscrição, cargo para o qual
se inscreveu e as razões recursais.

14.3 Caberá recurso à CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., em face do gabarito
e/ou contra o conteúdo da prova, no tocante a erro material ou de teor das questões.

14.3.1 Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo gabarito,
com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. Caberá à CMM
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA decidir sobre a anulação de questões julgadas
irregulares.

14.3.2 Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro
motivo,  estas  serão  consideradas  corretas  para  todos  os  candidatos  e  os  pontos  correspondentes  serão
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.

14.4 Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente.  Em caso de constatação de
questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.

14.5 Recursos  não fundamentados  ou  interpostos  fora  do  prazo  serão  indeferidos  sem julgamento  de  mérito.  A
Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso
adicional pelo mesmo motivo.

14.6 O gabarito oficial e o caderno de questões serão disponibilizados no site www.cmmconcursos.com.br através da
área do candidato  entre às 14h00 e  18h00 da segunda-feira  subsequente à  data da aplicação da  prova e
permanecerão no site durante o período recursal.

15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do Concurso
Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.

15.2 A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes
da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.

15.3 A CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.,  bem como o  órgão realizador  do
presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes
ao concurso.

15.4 Decorrido 180 (cento e oitenta) dias do resultado final do processo seletivo e não caracterizando qualquer óbice,
é facultada a fragmentação das provas e demais registros escritos para fins de reciclagem, mantendo-se, porém,
em arquivo eletrônico cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos.

15.5 O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após o
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resultado final.

15.6 A validade  do  presente  Concurso  Público  será  de  “2”  (dois)  anos, contados  da  homologação  final  dos
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração.

15.7 A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação,
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar do número de vagas disponibilizadas no presente
edital, os aprovados e classificados além desse número poderão ser convocados para vagas pré-existentes na
data  deste  edital,  as que vagarem e  as que  eventualmente  forem criadas  dentro  do prazo  de  validade do
presente concurso.

15.8 Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por
médicos especialmente designados pelo Município e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.

15.9 EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS

Consistirá  na  avaliação  das  condições  físicas  e  psicológicas  indispensáveis  para  o  exercício  das  funções
inerentes ao emprego público, postulado pelo candidato, consistente em:

- Exames médicos laboratoriais e ambulatoriais;

-  Avaliação  psicológica  abrangendo:  atenção,  capacidade  de  organização,  produtividade,  relacionamento
interpessoal e ritmo de trabalho;

-  Avaliação  Cinésio  –  Funcional:  Inspeção  estática  e  dinâmica  de  membros  superiores,  inferiores  e  coluna
vertebral que será realizada por Fisioterapeuta contendo: avaliação postural, questionário do estado de saúde,
testes de força muscular, resistência e capacidade de movimento;

- Avaliação médica em conjunto com os laudos técnicos e exames.

Após  avaliações  e  pareceres  médicos  conclusivos,  considerado  o  convocado  APTO  ao  exercício  de  suas
funções, poderá iniciar suas atividades.

15.10 Nos termos do  artigo  37,  §  10º,  da  Constituição  Federal,  acrescido  pela  Emenda Constitucional  nº  20,  de
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de
acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.

15.11 Ficam  impedidos  de  participarem  do  certame  aqueles  que  possuam  com  qualquer  dos  sócios  da  CMM
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. a relação de parentesco disciplinada nos artigos
1.591 a 1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida,
e  se  verificado  posteriormente  à  homologação,  o  candidato  será  eliminado  do  certame,  sem  prejuízo  das
medidas administrativas e judiciais cabíveis.

15.12 Não obstante as penalidades cabíveis, a CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.
poderá,  a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do candidato,  desde que verificadas falsidades de
declaração ou irregularidades na prova.

15.13 Todos os casos,  problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pelo Município e CMM ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

15.14 A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de cargos
constantes do presente Edital, a critério da Administração.

15.15 A  inexatidão  das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público.

15.16 Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.

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

15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
Rua Gal. Marcondes Salgado, 332 – Quatá/SP.

Telefone: (18) 3366-9500



Município de Quatá/SP, 12 de julho de 2017.

Marcelo de Souza Pecchio

Prefeito Municipal

ANEXO I

CALENDÁRIO DO CURSO PÚBLICO

EVENTO DATA

Publicação do Edital 12/07/2017

Período de Inscrições 21/07/2017 a 10/08/2017

Resultado de análise de inscrições com isenção de pagamento 01/08/2017

Recebimento de Recurso contra indeferimento de inscrições com isenção 
de pagamento

02 e 03/08/2017

Resultado final das inscrições com isenção de pagamento 04/08/2017

Homologação das inscrições e identificação do local de provas 15/08/2017

Recebimento de Recurso das Inscrições 16 e 17/08/2017

Prova Escrita 27/08/2017

Disponibilização do Gabarito 28/08/2017

Recebimento de Recurso do Gabarito 29 e 30/08/2017

Divulgação Preliminar do Resultado das Provas Escrita 04/09/2017

Recebimento de Recurso do Resultado Preliminar 05 e 06/09/2017

Classificação Final 12/09/2017

Divulgação do Edital de Homologação 15/09/2017

OBS.: Cronograma previsto do Concurso Público poderá ser alterado. Os interessados deverão acompanhar o
andamento do Concurso Público pelo site www.cmmconcursos.com.br .
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ANEXO II

DAS ATRIBUIÇÕES

AGENTE  DE  SANEAMENTO:  Fiscalizar  e  inspecionar  estabelecimentos  comerciais,  industriais,  residenciais  e
públicos,  para advertir, multar, apreender produtos,  quando necessário,  visando preservar a saúde da comunidade;
Vistoriar, verificando as condições sanitárias, para garantir a qualidade do produto; Colher amostras de alimentos e
embalagens, interditando-os e encaminhando-os para análise sanitária no instituto Adolfo Lutz - IAL; Lavrar auto de
infração,  expedir  intimação e aplicar  penalidade de advertência,  quando necessário,  visando preservar  a saúde da
comunidade; Encaminhar as amostras de fontes naturais como poços, minas, bicas, etc.,  para análise dos pedidos
relacionados com serviços individuais de abastecimento de água; Receber solicitação de alvará e caderneta de controle
sanitário para os estabelecimentos comerciais e/ou industriais, fazendo os registros e protocolos para expedição do
respectivo documento; Vistoriar a zona rural no que diz respeito ao saneamento, orientando sobre a adubação e água
potável, destino de dejetos e uso adequado de agrotóxicos, para manter a saúde da população; Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato. Alimentar programas de sua área de atuação.

ASSISTENTE  SOCIAL:  Prestam  serviços  sociais  orientando  indivíduos,  famílias,  comunidade  e  instituições  sobre
direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam,
coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade,
educação, trabalho, jurídica, habitação, saúde, assistência social e outras), atuando na esfera pública e acompanhando
organizações da sociedade civil e conselhos; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros
disponíveis. Alimentar programas e sistema de sua área de atuação.

AUXILIAR  DE  CONSULTÓRIO  DENTÁRIO:  Recepcionar  as  pessoas  em  consultório  dentário,  identificando-as,
averiguando  suas  necessidades  e  histórico  clínico  e  encaminhá-las  ao  cirurgião-dentista;  Controlar  agenda  de
consultas,  verificando  horários  disponíveis  e  registrando  as  marcações  feitas,  para  mantê-la  organizada;  Proceder
diariamente à limpeza e assepsia do campo de atividades odontológicas, limpando e esterilizando os instrumentos, para
assegurar  a  higiene  e  assepsia  cirúrgica;  Controlar  na  aplicação  de  flúor  para  prevenção  de  cárie,  bem  como
demonstrar  as  técnicas  de  escovação  para  crianças,  colaborando  no  desenvolvimento  de  programas  educativos;
Auxiliar o dentista na preparação do material a ser utilizado em cada tratamento dentário; Auxiliar na execução da lista
de material dentário a ser comprado; Auxiliar no recebimento de vacinas enviadas pelo estado, conferir, controlar e dar
baixa  nas  saídas;  Retirar  lixo  do  consultório,  separar  e  encaminhar  para  ser  incinerada;  Cuidar  da  limpeza  e
esterilização de materiais dentários e médicos usando a estufa; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato. Alimentar programas de sua área de atuação.

AUXILIAR DE FARMÁCIA:  Realizar  dispensação de medicamentos,  formular  requisição para pedidos de compras,
receber , separar e armazenar medicamentos e insumos recebidos pelo setor, fazer controle de estoque. Trabalhar em
conformidade a normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. Alimentar programas de sua área de atuação.

ENGENHEIRO CIVIL: Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil, estudando características e preparando
planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, a manutenção e o
reparo  das obras  e  assegurar  os padrões  técnicos.  Coordena construção e  reformas,  a  partir  da  necessidade da
Prefeitura Municipal solicitante, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidades de materiais,
equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando um cálculo aproximado de custos, buscando sempre economia e
durabilidade do serviço; Realizar uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e
examinando  as  características  do  terreno  disponível,  para  determinar  o  local  mais  apropriado  para  a  construção;
Calcular  os  esforços e  deformações  previstas  na  obra projetada ou  que afetem a mesma,  consultando tabelas  e
efetuando comparações, para apurar a natureza e especificação dos materiais que devem ser utilizados na construção;
Analisar duas ou três opções de execução, para viabilização de projetos, através de orçamentos, facilidade de execução
e  manutenção,  buscando  com isso  economia,  perfeição  e  garantia  do  serviço;  Preparar  o  programa de  trabalho,
elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação
e fiscalização do desenvolvimento das obras; Supervisionar, fiscalizar e acompanhar os serviços de engenharia, tais
como: construções, obras de manutenção e reformas em edificações, serviços de terraplanagem, obras viárias e outros,
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observando o cumprimento das especificações técnicas exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e segurança;
Dirigir  a  execução de projetos,  acompanhando e orientando as operações à medida que avançam as obras,  para
assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomendados; Elaborar relatórios,
registrando  os  trabalhos  executados,  as  vistorias  realizadas  e  as  alterações  ocorridas  em  relação  aos  projetos
aprovados; Fornecer “Projeto Padrão” à pessoas carentes que são encaminhadas, através de pareceres, pela triagem
da  Ação  Social  do  município,  para  ajudar  as  pessoas  carentes  a  construir  de  acordo  com  a  legislação;  Prestar
atendimento no Departamento de Tributação, Fiscalização e Cadastro, da seguinte forma: aprovando projetos e se não
aprovados são devolvidos com a observações nos pontos a serem revistos e recalculados, assinando como responsável
os  Alvarás  de  construção  e  Habite-se,  reavaliando  lotes  vendidos  para  recolhimento  da  ART  (Anotação  de
Responsabilidade Técnica) para o CREA; Supervisionar e fiscalizar a regularização de loteamentos e parcelamentos de
solo;  Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Alimentar programas de sua área de
atuação.

FARMACÊUTICO  BIOQUÍMICO:  Executar  tarefas  diversas  relacionadas  com  a  composição  e  fornecimento  de
medicamentos e outros preparados; analisar substâncias, matérias e produtos acabados, valendo–se de técnicas e
aparelhos especiais, baseando–se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas; Colher materiais para
análises  clínicas  de  sangue,  urina,  fezes,  saliva  e  outros,  valendo  -  se  de  diversas  técnicas  específicas,  para
complementar  o  diagnóstico  de doenças;  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.  Controlar  entorpecentes  e
produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para
atender aos dispositivos legais; Realizam análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e
bromatológicas;  participam  da  elaboração,  coordenação  e  implementação  de  políticas  de  medicamentos;  Efetuar
análises bromatológicas de alimentos e água, valendo – se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza,
conservação  e  homogeneidade,  com  vistas  ao  resguardo  da  saúde  pública;  Exercer  fiscalização  sobre
estabelecimentos,  produtos,  serviços  e  exercício  profissional;  Orientar  sobre  uso  de  produtos  e  prestam  serviços
farmacêuticos.  Realizar  pesquisa  sobre os efeitos de medicamentos  e outras substâncias  sobre  órgãos,  tecidos e
funções  vitais  dos  seres  humanos  e  dos  animais.  Assessorar  autoridades  superiores,  preparando  informes  e
documentos sobre legislação e assistência farmacêutica,  a fim de fornecer subsídio  para elaboração de ordens de
serviços,  portarias, pareceres e manifestos; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Alimentar programas de sua área de atuação.

FISIOTERAPEUTA:  Avalia  e reavalia  o  estado de saúde de doentes e acidentados,  realizando testes musculares,
funcionais, de amplitude articular, de verificação da cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, prova de esforço,
de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados, planeja e executa
tratamentos de afecções reumáticas, osteoartrose, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais, poliomielite, meningite,
encefalite,  de traumatismos raquimedulares,  de  paralisias cerebrais,  motoras,  neurógenas,  e  de  nervos periféricos,
miopatias e outros,  utilizando-se de meios físicos especiais,  como cinesioterapia,  eletroterapia e hidroterapia,  para
reduzir  ao máximo possível às conseqüências dessas doenças, atende a amputados, preparando o coto e fazendo
treinamento  com  prótese,  para  possibilitar  a  movimentação  ativa  e  independente  dos  mesmos,  ensina  exercícios
corretivos de coluna, defeitos nos pés, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovascular, orientando e treinando o
paciente em exercícios de ginásticas especiais, para promover correções de desvios posturais e estimular a expansão
respiratória  e  a circulação sanguínea,  ensina exercícios  físicos de preparação e condicionamento pré e pós-parto,
fazendo demonstrações e orientando a parturiente, para facilitar o trabalho de parto e a recuperação do puerpério,
controla o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos realizados, para elaborar boletins
estatísticos e o controle de avaliação, pode planejar, organizar e administrar serviços gerais e específicos da fisioterapia.
Realizar atendimento domiciliar a pacientes acamados ou impossibilitados deambular. Alimentar programas de sua área
de atuação.

INSPETOR DE ALUNO: Orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos, fora da sala de aula, para o
ajustamento dos mesmos ao convívio e recreação escolar; Atender às solicitações dos professores, responsabilizando-
se pela disciplina da classe quando da ausência dos mesmos, para colaborar no processo educativo;  Zelar pelas
dependências e instalações do estabelecimento, cuidando de pequenos serviços de encanamento, eletricidade, pintura
entre outros, pelo material utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para propiciar ambiente
adequado à formação física, mental e intelectual dos alunos; Auxiliar nas tarefas de portaria, controle de presença
guarda e proteção dos alunos, prestando primeiros socorros em caso de acidentes; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

MÉDICO  CLÍNICO  GERAL  PLANTONISTA,  MÉDICO  ESPECIALISTA  ACUPUNTURA,  CARDIOLOGIA,
GINEOLOGISTA, ORTOPEDIA, OTORRINO, PEDIATRA, PSIQUIATRA e UROLOGIA: Examinar o paciente, utilizando
instrumentos  especiais  ou  palpando  com  as  mãos,  para  determinar  diagnósticos  e/ou  requisitar  exames
complementares;  Executar  consultas  médicas  em crianças,  gestantes  e  adultos,  realizando  as  ações  previstas  na
programação  da  área  de  Saúde;  Integrar-se  com  a  equipe  da  área  de  Saúde,  a  fim de  obter  maior  eficácia  no
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desenvolvimento das programações; Registrar a consulta médica anotando no prontuário a queixa, anamnése, exame
físico, exames complementares, prováveis diagnósticos e a conduta a ser tomada; Inteirar-se das ações recebidas pelo
paciente, nas diferentes áreas de atendimento doenças com fim de prestar assistência médica integral; Encaminhar
para assuntos especializados, pacientes para os quais a área de saúde não esteja capacitada a atender, prestando-lhes
toda assistência até que se efetue o atendimento solicitado; Inteirar-se dos programas, normas técnicas, ordens de
serviço e circulares relacionados com a área de Saúde; Participar do planejamento e da avaliação da programação
executada pela área de saúde; Assessorar seus superiores hierárquicos os demais elementos da equipe, em assuntos
relacionados com sua área de atuação; Substituir colegas, na própria unidade, ou em outra unidade do Município por
determinação  de  seu  superior  hierárquicos;  Responsabilizar  se  pelas  informações  constantes  da  guia  de
encaminhamentos que subscrever, devendo responder as indagações relativas ao caso; Manter-se sempre informado
sobre  os  medicamentos  disponíveis  no  depósito  da  área  de  saúde;  Zelar  pelo  funcionamento  e  conservação  do
instrumental  sob  sua  guarda  e  utilização,  requisitando  no  devido  tempo  sua  manutenção  preventiva  e  corretiva;
Participar  de cursos,  treinamentos  e reciclagens,  sempre que convocado,  visando seu aprimoramento profissional;
Desenvolver atividades de educação em Saúde Pública junto com o cliente e a comunidade; Participar de ações de
Vigilância  Epidemiológica;  Participar  juntamente  com  outros  profissionais,  dos  programas  de  Saúde  Pública  e  de
vacinação,  orientando  a  população  trabalhadora  e  o  tipo  de  vacinação  a  ser  aplicada,  para  prevenir  moléstias
transmissíveis; Executar serviço de pronto socorro, fazendo suturas, pequenas cirurgias encaminhando só em caso que
o PS não tem recursos para atender;  Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo seu superior  imediato.
Alimentar programas de sua área de atuação.

MECÂNICO:  Consertar veículos automotores em geral, efetuando a reparação, manutenção e conservação, visando
assegurar as condições de funcionamento; Examinar os veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando diretamente,
para  determinar  os  defeitos  e  anormalidades  de  funcionamento.  Efetuar  a  desmontagem,  procedendo  ajustes  ou
substituição de peças do motor, dos  sistemas de freios, de ignição, de direção, de alimentação de combustível, de
transmissão  e  de  suspensão,  utilizando  ferramentas  e  instrumentos  apropriados,  para  recondicionar  o  veículo  e
assegurar  o  seu  funcionamento.  Orientar  e  acompanhar  a  limpeza  e  lubrificação  de  peças  e  equipamentos,
providenciando  os  acessórios  necessários  para  a  execução  dos  serviços.  Efetuar  a  montagem  dos  demais
componentes dos veículos e máquinas rodoviárias, guiando-se pelos desenhos ou especificações pertinentes,  para
possibilitar sua utilização. Testar os veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar o resultado dos serviços
realizados. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior mediato.

MOTORISTA: Dirigir e conservar veículos automotores, da frota da prefeitura, manipulando os comandos de marcha e
direção, conduzindo-os em trajetos determinados, de acordo com as normas de trânsito e as instruções recebidas;
Inspecionar veículo, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustíveis, água e óleo de cárter, testa freios e
parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Verificar itinerários, o número de viagens e outras
instruções de trânsito e a sinalização, visando o cumprimento das normas estabelecidas; Dirigir veículos, obedecendo
ao Código Nacional de Trânsito, seguindo itinerário (s) estabelecido (s),para conduzir alunos do (s) local (is) de origem
para o (s) local (is) de destino. Dirigir caminhão na catação de lixo, terra, areia, pedra, piche e galhos entre outros
quando necessário; Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de
qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; Providenciar serviços de
manutenção  do  veículo,  comunicando  falhas  e  solicitando  reparos,  para  assegurar  seu  perfeito  estado;  Recolher
veículos  após  a  jornada  de  trabalho,  conduzindo-o  à  garagem  da  prefeitura,  para  permitir  sua  manutenção  e
abastecimentos;  Manter  a  limpeza  do veículo,  deixando-o em condições  adequadas  de  uso;  Auxiliar  nos  serviços
de transporte de pacientes portadores de deficiência quando solicitado e/ou que estejam impossibilitados de andar ;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior mediato.

NUTRICIONISTA:  Supervisionar,  controlar  e  fiscalizar  o  preparo,  a  distribuição  e  o  armazenamento  das  refeições
escolares, a fim de contribuir para a melhoria protéica; Planejar e elaborar o cardápio quinzenalmente, baseando-se na
aceitação  dos  alimentos  pelos  comensais,  para  oferecer  refeições  balanceadas  e  evitar  desperdícios;  Orientar  e
supervisionar o preparo, a distribuição e o armazenamento das refeições, para possibilitar um melhor rendimento do
serviço;  Programar  e  desenvolver  treinamento  com  os  servidores,  realizando  reuniões  e  observando  o  nível  de
rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos
serviços;  Elaborar  relatório  mensal,  baseando-se  nas  informações  recebidas  para  estimar  o  custo  médio  da
alimentação;  Zelar  pela  ordem  e  manutenção  da  qualidade  e  higiene  dos  gêneros  alimentícios,  e  orientar  e
supervisionar  a  sua  elaboração,  para  assegurar  a  confecção  de  alimentos;  Executar  outras  tarefas  correlatas
determinadas  pelo  superior  imediato. Atender  pacientes  e  acompanhá-los  durante  todo  o  tratamento,  realizando
prescrição de dieta e monitorando a sua eficância até a alta. Fazer visitas domiciliares a pacientes acamados que de
necessitam de acompanhamento nutricional. Alimentar programas de sua área de atuação

PEB I : Participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar.
Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar.
Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação
com a equipe de orientação pedagógica.
Desenvolver,  com os  alunos  da  creche e  pré-escola,  atividades  dos  dois  âmbitos  de  atividades:  desenvolvimento
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pessoal e social e conhecimento de mundo, previstos nos Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil:
Desenvolver atividades relacionadas ao brincar, realizado brincadeiras lentas e dinâmicas, dentro e fora da sala de aula;
Trabalhar com todos os eixos;
Adotar ficha de observação dos alunos da creche e pré-escola, contendo os dados de seu desenvolvimento;
Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula;
Orientar os alunos na formulação e elaboração de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e
utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento;
Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos
alunos do ensino fundamental e da eficácia dos métodos adotados;
Avaliar o rendimento escolar dos alunos;
Estabelecer estratégias de recuperação para alunos do ensino fundamental, de menor rendimento;
Encaminhar, bimestralmente, diário de classe contendo freqüência, descrição da atividades, conteúdos desenvolvidos e
conceitos dos alunos do ensino fundamental ao Diretor da unidade escolar em que está lecionando;
 Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de Ensino;
Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao
seu desenvolvimento profissional;
Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de defasagens de aprendizagem dos
alunos do ensino fundamental;
Participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania;
Desenvolver atividades da cultura afro-brasileira;
Realizar pesquisas na área de Educação;
Participar de todas as modalidades de Horário de Trabalho Pedagógico;
Confeccionar e entregar, no prazo, os documentos solicitados pela direção e coordenação da escola;
Executar outras atribuições afins.

 
PEB II – ARTES, EDUCAÇÃO FÍSICA e INGLÊS: 
Participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar.
Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar.
Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação
com a equipe de orientação pedagógica.
Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula;
Orientar os alunos na formulação e elaboração de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e
utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento;
Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos
alunos do ensino fundamental e da eficácia dos métodos adotados;
Avaliar o rendimento escolar dos alunos;
Estabelecer estratégias de recuperação para alunos do ensino fundamental, de menor rendimento;
Encaminhar, bimestralmente, diário de classe contendo freqüência, descrição das atividades, conteúdos desenvolvidos
e conceitos dos alunos do ensino fundamental ao Diretor da unidade escolar em que está lecionando;
Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de Ensino;
Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e a avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao
seu desenvolvimento profissional;
Participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania;
Desenvolver atividades da cultura afro-brasileira;
Realizar pesquisas na área de Educação;
Participar de todas as modalidades de Horári/o de Trabalho Pedagógico;
Confeccionar e entregar, no prazo, os documentos solicitados  pela direção e coordenação da escola;
Executar outras atribuições afins.

PSICÓLOGO:  Atende  as  gestantes  acompanhando  a  gravidez,  parto  e  puerpério,  para  integrar  suas  vivências
emocionais e corporais, prepara pacientes para a entrada, permanência e alta hospitalar, inclusive pacientes terminais,
participando das decisões em relação à conduta a ser adotada pela equipe, para oferecer maior apoio, equilíbrio e
proteção aos pacientes e seus familiares, acompanha programas de pesquisa treinamento e políticas de saúde mental,
elaborando, coordenando e supervisionando-os, para garantir a qualidade do tratamento em nível de macro e micro
sistemas, atua junto a equipe multiprofissional, identificando e compreendendo os fatores emocionais, para intervir na
saúde  geral  do  indivíduo  nas  unidades  básicas  de  Saúde,  ambulatórios  e  demais  instituições,  planeja  e  realiza
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atividades culturais, terapêuticas, esportivas e de lazer, integrando e adequando os indivíduos, a fim de propiciar a
elaboração das questões concernentes à sua inserção social, participa de programas de atenção primária em Centros e
Postos de Saúde na comunidade, organizando grupos específicos, para prevenir doenças ou agravamentos de fatores
emocionais  que  comprometem  o  bem estar  psicológico,  é  especializado  no  estudo,  prognóstico  e  diagnóstico  de
problemas na área da psicomotricidade e psicopedagogia, problemas emocionais num grande espectro, procedendo a
terapêuticas, através de técnicas psicológicas a cada caso, como atendimento psicoterapêutico individual, em casal,
familiar ou em grupo, ludoterapia, arteterapia, psicomotricidade e outras, avaliando através de entrevistas e testes de
dinâmica de grupo, a fim de contribuir para a prevenção, tratamento e elaboração pelo indivíduo à sua inserção na
sociedade. Alimentar programas de sua área de atuação.

SERVENTE:  Executar serviços de limpeza geral em prédios públicos, salas de atendimentos, espanando, varrendo,
lavando ou encerando dependências, móveis utensílios, lousas e instalações, para manter em condições de higiene e
limpeza para assegurar o asseio, e o bem - estar de seus ocupantes; Preparar e servir café, chá, sucos e água, para
atender os funcionários e os visitantes da unidade; Efetuar a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e outras
dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, janelas ou vitrôs, peças, azulejos e outros, para manter um bom
aspecto de higiene e limpeza; Receber, armazenar e controlar estoque dos produtos alimentícios e material de limpeza,
requisitando a sua reposição sempre que necessário,  a fim de atender  ao expediente da unidade;  Fazer  serviços
relacionados  a  lavanderia,  deixando  em  condições  de  uso:  toalhas,  guardanapos,  cortinas  e  outros;  Auxiliar  no
atendimento de pessoas que procuram a unidade e encaminhar ao local desejado; Executar outras tarefas correlatas
que lhe forem estabelecidas pelo superior imediato.

SUPERVISOR  DE  VETORES:  Acompanhar  e  orientar  os  agentes  de  controle  de  vetores  a  campo,  realizando
rotineiramente supervisões diretas e indiretas sobre os serviços por estes desenvolvidos, observando para que sejam
cumpridos  fielmente  todas  as  normas  e  procedimentos  concernentes  às  estratégias  de  controle  de  vetores
desenvolvidas pela coordenação.  Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  Alimentar
programas de sua área de atuação.

ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no item 5 do presente edital)

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Língua Portuguesa: Alfabeto  da  Língua  Portuguesa;  Ordem Alfabética;  Ordenação de  Frases;  Ortografia;  Divisão
Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas;  Frases:-  Interrogativa -  Exclamativa -  Afirmativa -  Negativa;
Classes  de  Palavras;  Comparação  de  palavras  entre  si:  Sinônimos  e  Antônimos;  Acentuação  Gráfica;  Sinais  de
Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos. 

Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais - resolução de problemas sobre as quatro
operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um
quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo -
transformações - problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional - Real; Perímetro e área de
quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.

Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais - Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas -
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos
Sociais e Meio Ambiente.
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NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

Língua Portuguesa: Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras;  Classificação e Flexão das
Palavras;  Classes de Palavras:  tudo sobre substantivo,  adjetivo,  preposição,  conjunção,  advérbio,  verbo,  pronome,
numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência
Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito
e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.

Matemática: Conjunto  de números:  naturais,  inteiros,  racionais,  irracionais,  reais,  operações,  expressões  (cálculo),
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e
composta;  Sistema  de  medidas:  comprimento,  superfície,  massa,  capacidade,  tempo,  volume;  Sistema  Monetário
Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Geometria
Plana.

Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais - Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas -
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos
Sociais e Meio Ambiente.

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO 

Língua Portuguesa: Interpretação e análise de textos. Coesão textual. Encontros vocálicos, encontros consonantais e
dígrafos. Divisão silábica. Ortografia. Acentuação gráfica das palavras: regras básicas e regras especiais. Processos de
formação das palavras. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, conjunção, preposição, advérbio.
Concordância  verbal  e  concordância  nominal.  Regência  verbal  e  regência  nominal.  Crase.  Sinais  de  pontuação.
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Sentido próprio e sentido figurado das palavras: a denotação e a conotação.

Matemática: Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação de 2º grau:
resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução - problemas de
1º grau; Equações fracionárias;  Relação e Função: domínio,  contradomínio e imagem; Função do 1º grau - função
constante;  Razão e Proporção;  Grandezas  Proporcionais;  Regra  de três simples e composta;  Porcentagem; Juros
Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações;
Expressões  fracionárias  -  operações  -  simplificação;  PA e  PG;  Sistemas  Lineares;  Números  complexos;  Função
exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial;
Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários;  MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário
Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.

Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais - Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas -
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos
Sociais e Meio Ambiente.

Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de
Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook).

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR 

 Língua Portuguesa: Interpretação e análise de textos. Coesão textual. Encontros vocálicos, encontros consonantais e
dígrafos. Divisão silábica. Ortografia. Acentuação gráfica das palavras: regras básicas e regras especiais. Processos de
formação das palavras. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, conjunção, preposição, advérbio.
Concordância  verbal  e  concordância  nominal.  Regência  verbal  e  regência  nominal.  Crase.  Sinais  de  pontuação.
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Sentido próprio e sentido figurado das palavras: a denotação e a conotação.
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Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de
Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook). 

Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais - Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas -
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos
Sociais e Meio Ambiente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (EM ORDEM ALFABÉTICA)

AGENTE DE SANEAMENTO: A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Básicos
de Informática e Conhecimentos Gerais.

ASSISTENTE SOCIAL: Referência Bibliográfica sugerida (*):
ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália Faller (Org.). Família: Redes, Laços e Políticas Públicas. 5 ed. São Paulo:
Cortez, 2011 
BARBOSA, Rosangela Nair  de Carvalho. Economia Solidária como Política Pública:  uma tendência de geração de
renda e ressignificação do trabalho no Brasil. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
BARROCO, Maria Lúcia. Ética: fundamentos sócio-históricos. Vol 4. São Paulo: Cortez, 2008. 
BISNETO, José Augusto. Serviço Social e Saúde Mental: uma análise institucional da prática. São Paulo: Cortez, 2007.
BRAGA,  Lea;  CABRAL,  Maria  do  Socorro  Reis.  Serviço  Social  na  Previdência:  trajetória,  projetos  profissionais  e
saberes. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
COUTO, Berenice Rojas. Direito Social e Assistência Social na sociedade brasileira: uma equação possível?. 3 ed. São
Paulo: Cortez, 2008. 
GUERRA, Yolanda D. A instrumentalidade do Serviço Social. 2 ed rev. São Paulo: Cortez, 1999. 
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche: Capital financeiro, trabalho e questão social. 2
ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 4 ed. São Paulo:
Cortez, 2001. 
IAMAMOTO,  Marilda  Villela;  CARVALHO,  Raul  de.  Relações  Sociais  e  Serviço  Social  no  Brasil:  esboço  de  uma
interpretação histórico-metodológica. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2008 
MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e Linguagem: Relatórios, Laudos e Pareceres. 2 ed. São Paulo: Veras, 2006
NETO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 2ed. São Paulo: Cortez, 1996 
PEIXOTO, Clarice Ehlers;  CLAVAIROLLE,  Francoise.  Envelhecimento,  políticas sociais e novas tecnologias.  Rio de
Janeiro: FGV, 2005 PEREIRA, Potyara. Política Social: temas & questões. São Paulo: Cortez, 2008. 
PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e Serviço Social. 2 ed. rev. São Paulo: Cortez, 1997 
 VASCONCELOS, Ana Maria de. Prática do Serviço Social: Cotidiano, formação e alternativas na área da saúde. 5 ed.
São Paulo: Cortez, 2007. 
Lei nº 8.069 de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Comentários Jurídicos e Sociais, 10ª
edição, atualizado por Munir Cury, Malheiros Editores Ltda. 
Revista Serviço Social e Sociedade. Editora Cortez - edições: 
nº 56: Assistência Social e Sociedade Civil 
nº 57: Temas Contemporâneos 
nº 63: O enfrentamento da pobreza em questão 
nº 71: Especial Família nº 86: Espaço Público e Direitos Sociais 
nº 93: Trabalho e Trabalhadores 
nº 95: Especial “Serviço Social: Memória e História” 
nº 96: Memória do Serviço Social. Políticas Públicas 
nº 97: Serviço Social, História e Trabalho 
nº 98: Mundialização do Capital e Serviço Social 
nº 99: Direitos, Ética e Serviço Social 
nº 100: O congresso da Virada e os 30 anos da Revista 
nº 101: Fundamentos críticos para o exercício profissional 
nº 102: Serviço Social e Saúde: múltiplas dimensões 
nº 103: Formação e exercício profissional 
nº 104 (Especial): Crise Social - Trabalho e Mediações Profissionais 
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nº 105: Direitos Sociais e política pública 
nº 106: Educação, trabalho e sociabilidade 
nº 107: Condições de Trabalho/Saúde 
nº 108 (Especial): Serviço Social no Mundo. 
Legislação: BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da
União, Brasília, seção I, 23 dez. 1996. 
______. Lei Federal nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União,
Brasília, seção I, 3 out. 2003. 
______. Lei Federal nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília,
seção I, 19 set. 1990. 
______. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 05 out. 1988. (Os
Direitos e Garantias Fundamentais,  Da Ordem Social,  Da Saúde, Da Previdência Social,  Da Assistência Social,  Da
Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso); 
______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990. 
Lei nº 8.742/93. Lei Orgânica da Assistência Social; 
Lei nº 7.853. Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora de deficiência; Código de Ética Profissional; 
Lei nº 8.662/93. Regulamenta a Profissão de Assistente Social; 
Decreto nº 6.214 de 26/09/2007. Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada. 
NOB / SUAS; NOB-RH / SUAS; NOB/SUS; 
Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes.
(*)  A sugestão  bibliográfica  destina-se  a  orientar  os  candidatos.  Outras  bibliografias,  dentro  do programa,

também poderão ser utilizadas.

AUXILIAR  DE  CONSULTÓRIO  DENTÁRIO: A  prova  escrita  versará  sobre  Língua  Portuguesa,  Matemática,
Conhecimentos Básicos de Informática e Conhecimentos Gerais.

             AUXILIAR DE FARMÁCIA: A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Básicos de
Informática e Conhecimentos Gerais

ENGENHEIRO CIVIL: CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL: Aglomerantes, cal, gesso, cimento, agregados. Concretos: propriedades, fator
água/cimento, resistência mecânica e durabilidade. Aços para concreto armado: classificação. Materiais cerâmicos para construção
civil.  Estruturas de concreto  armado: formas de madeira e metálicas, produção e lançamento  do concreto,  cura  e adensamento,
desforma. Normas brasileiras. Argamassas: classificação, propriedades essenciais, principais argamassas preparadas no canteiro de
obras,  argamassas  industrializadas,  principais  patologias.  Planejamento  de  obras  de  construção  civil:  engenharia  de  custos,
orçamento, composição de custos unitários, parciais e totais, levantamento de quantidades, especificação de materiais e serviços,
contratação de obras e serviços, planejamento de tempo. Análise PERT/CPM. PROJETOS EM ENGENHARIA CIVIL: Projetos de
fundações em geral. Projetos de estruturas. Projetos de eletricidade na construção civil. Projetos de hidráulica e saneamento. Normas
brasileiras. ESTRUTURAS: Morfologia das estruturas, carregamentos, idealização. Estruturas isostáticas planas e espaciais. Princípio
dos Trabalhos Virtuais.  Cálculo  de  deslocamentos em estruturas isostáticas.  Análise  de estruturas estaticamente  indeterminadas:
método das forças. Análise de estruturas cinematicamente indeterminadas: método dos deslocamentos. Aplicações nas estruturas de
concreto armado, aço e madeira. Lajes, vigas e pilares. HIDRÁULICA, SANEAMENTO, HIDROLOGIA E ÁGUAS PLUVIAIS: Demanda
e consumo de água; estimativa de vazões; captação, adução, reservação, estações elevatórias e distribuição de água; Qualidade da
água e padrão de potabilidade; Princípios do tratamento de água. Sistemas estáticos para a disposição de esgotos; rede coletora;
qualidade da água e padrões de lançamento; princípios do tratamento de esgotos. Drenagem pluvial; estimativa de contribuições;
galerias e canais. Instalações prediais:  água fria, esgotos sanitários, águas pluviais, combate a incêndio. GEOTECNIA e SOLOS.
Caracterização dos solos. Resistência ao cisalhamento, compactação, tensões e deformações, compressibilidade e adensamento,
estabilidade  de  taludes  e  encostas,  empuxos  de  terra,  drenagem.  Fundações  diretas  e  profundas.  Tipos  e  características  das
fundações. Estruturas de contenção. TEORIA DAS ESTRUTURAS: Morfologia das estruturas, carregamentos, idealização; estruturas
isostáticas  planas  e  espaciais;  Princípio  dos  Trabalhos  Virtuais;  cálculo  de  deslocamentos  em  estruturas  isostáticas;  análise  de
estruturas  estaticamente  indeterminadas:  método das forças;  análise  de estruturas  cinematicamente  indeterminadas:  método  dos
deslocamentos; aplicações nas estruturas de concreto, aço e madeira. TOPOGRAFIA, TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO: noções
básicas  de  projetos  de  topografia,  geométrico  e  de  terraplenagem;  pavimentação  de  vias:  tipos  de  vias,  dimensionamento  de
pavimentos, tipos de materiais. Transportes: fluxo de veículos, sinalização e semáforos. ELETRICIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL:
Conceitos de corrente, tensão e potência elétrica – Fator de potência. Materiais elétricos na construção civil.  Instalações elétricas
prediais: baixa, média e alta tensão. Noções de segurança em eletricidade. SEGURANÇA DO TRABALHO: Conceitos básicos em
Segurança do Trabalho. Avaliação do trabalho e do ambiente do trabalho, quantitativa e qualitativamente. Análise do processo de
trabalho. Acidente de trabalho: conceitos, causas e consequências. Aplicação e orientação prática das Normas Regulamentadoras de
Segurança do Trabalho. EPI – Equipamento de Proteção Individual. EPC – Equipamento de Proteção Coletiva. Caracterização da
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exposição a riscos ocupacionais (físico, químico, biológicos e ergonômicos). Conceitos de Insalubridade e Periculosidade. Intervenção
em ambiente de trabalho. Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho; Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes; Comissão Interna de Saúde do Servidor Público; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
Aspectos  específicos  da  Norma  Regulamentadora  de  Atividades  e  Operações  Insalubres;  Aspectos  específicos  da  Norma
Regulamentadora de Atividades e Operações Perigosas. Aspectos específicos da Norma Regulamentadora de Ergonomia. Aspectos
Específicos da Norma Regulamentadora de Trabalho em Altura. Aspectos Específicos da Norma Regulamentadora de Segurança no
Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Aspectos Específicos da Norma Regulamentadora de Condições e Meio Ambiente de Trabalho
na  Indústria  da  Construção.  Aspectos  Específicos  da  Norma  Regulamentadora  de  Transporte,  Movimentação,  Armazenagem  e
Manuseio de Materiais. Medidas de prevenção contra incêndio e pânico nas edificações. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA(*): 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas Técnicas. 
AOKI, N.; ANGELINO NETO, C. Fundações profundas na baixada santista. In: NEGRO JÚNIOR, A. et al. (Org.). Solos do litoral de São
Paulo. São Paulo: Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, [1994]. v. 1, p. 155-177. 
AZEREDO, H. A. O edifício até sua cobertura. São Paulo: E. Blücher, 2002. 
BAPTISTA, M. B.; COELHO, M. M. L. P. Fundamentos de engenharia hidráulica. Belo Horizonte: UFMG, 2003, v.1. 
BARROS, R. T. V. et al. Manual de saneamento e proteção ambiental para os municípios: saneamento. Belo Horizonte: DESA/UFMG,
1995. v. 1. 
BAUER, L. A. F. Materiais de construção. São Paulo: LTC, 1999. 2 v. 
BEER, F. P.; JOHNSTON, E. R. Resistência dos materiais. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1996. 1255. 
CALIL JÚNIOR, C.; LAHR, F. A. R.; DIAS, A. A. Dimensionamento de elementos estruturais de madeira. Barueri: Manole, 2003. 152 p.
CARVALHO, R. C.; FIGUEIREDO FILHO, J. R. Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado. 3. ed. São Carlos:
Ufscar, 2009. 368p. 
CARVALHO, R. C.; PINHEIRO, L. M. Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado: volume 2. 2. ed. São Paulo:
Pini, 2013. 617p. 
CHERNICHARO, C. A. L. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias: reatores anaeróbios. Belo Horizonte: UFMG, 1997. v.
5. 
CINTRA, J. C. A.; AOKI, N. Carga admissível em fundações profundas. São Carlos: EESC/USP, 1999. 61 p. (Projeto Reenge). CINTRA,
J. C. A.; AOKI, N.; ALBIERO, J. H. Tensão admissível em fundações diretas. São Carlos: Rima, 2003. v. 1. 
COELHO, R. S. A. Orçamento de obras prediais. São Luís: UEMA, 2001. 206p. 
CRUZ, E. C. A.; ANICETO, L. A. Instalações elétricas: fundamentos, prática e projetos em instalações residenciais e comerciais. São
Paulo: Érica, 2011. 432p. 
ESCRIVÃO FILHO, E. Gerenciamento na construção civil. São Carlos: EESC/USP, 1998. 224p. 
FERRAZ, A. C. C. P.; TORRES, I. G. E. Transporte público urbano. São Carlos: Rima, 2001. 
HACHICH, W. et al. Fundações: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Pini, 2003. 
HELLER, L.; PÁDUA, V. L. Abastecimento de água para consumo humano. Belo Horizonte: UFMG, 2006. 
HIBBELER, R. C. Estática: mecânica para engenharia. 10. ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2005. 
MATTOS, A. D. Como preparar orçamentos de obras. 2. ed. São Paulo: Pini, 2014. 278p. 
MATTOS, A. D. Planejamento e controle de obras. São Paulo: Pini, 2010. 420p. 
METHA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto, estrutura, propriedades. São Paulo: Pini, 1994. 
NIYAMA, S.; AOKI, N.; CHAMECKI, P. R. Qualidade: verificação de desempenho. In: HACHICH, W. (Ed.). Fundações: teoria e prática.
São Paulo: Pini, 1996. v. 1, p. 723-751. 
PESSÔA, C. A.; JORDÃO, E. P. Tratamento de esgotos domésticos. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental, 2002. 
PFEIL, W.; PFEIL, M. Estruturas de aço: dimensionamento prático. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 
SÜSSEKIND, J. C. Curso de análise estrutural. São Paulo: USP, 1981. 
TSUTIYA, M. T. Abastecimento de água. São Paulo: USP, Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica,
2004. 
TSUTIYA, M. T.; ALEM SOBRINHO, P. A. Coleta e transporte de esgoto sanitário. São Paulo: USP, Departamento de Engenharia
Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica, 1999. 
VARGAS, R. Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais competitivos. 6. ed. Rio de Janeiro, Brasport, 2005. 
VIANNA, M. R. Instalações hidráulicas prediais. Belo Horizonte: Imprimatur, 1998. 
VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Belo Horizonte: UFMG, 1995. 
VON SPERLING, M. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias: lagoas de estabilização. Belo Horizonte: UFMG, 1996. v.
3. 
VON SPERLING, M. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias: lodos de esgotos: tratamento e disposição final. Belo
Horizonte: UFMG, 1996. v. 6. 
YAZIGI, W. A técnica de edificar. 2. ed. São Paulo: Pini, 1999.

(*)  A sugestão  bibliográfica  destina-se  a  orientar  os  candidatos.  Outras  bibliografias,  dentro  do programa,

também poderão ser utilizadas.

FARMACÉUTICO  BIOQUÍMICO:  BIOQUÍMICA  CLÍNICA:  Conceituação,  metodologia,  fundamentos  e  objetivos;
Organização, práticas, propósitos, controle de qualidade e instrumentação do laboratório clínico moderno; Preparação
28 do paciente, condições para o atendimento, coleta ou recebimento dos materiais biológicos, manuseio, transporte,
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acondicionamento e armazenamento destes; Exames: dosagens, particularidades, interferências e interpretação dos
resultados; Função renal. Função hepática e do trato biliar; Proteínas específicas, lipídeos e lipoproteínas. Carboidratos.
Eletrólitos e íons Inorgânicos; Equilíbrio ácido-base e gases sanguíneos; Avaliação da função hepática; Avaliação da
função renal; Enzimas cardíacas, Cardiopatias e prevenções destes eventos. HEMATOLOGIA: Hematopoese normal e
células sanguíneas. Anemias hipocrômicas, megaloblásticas, hemolíticas, aplásticas, diseritropoiéticas e secundárias;
Hemoglobinoplastias; Coagulação, distúrbios vasculares e plaquetários de sangramento; Imuno-hematologia: detecção
de anticorpos, antígenos de grupos sanguíneos, testes pré- transfusão e transfusões sanguíneas. Interpretação clínica
de  eritrograma  e  hemograma:  valores  de  referência.  Índices  hematimátricos;  Hematoscopia  normal  e  patológica.
Alterações  qualitativas  e  quantitativas  do  sangue;  Coleta  e  métodos  de  colocação  para  exames  hematológicos.
IMUNOLOGIA:  Sistema  imune,  células  e  órgãos  deste;  Geração  de  respostas  das  células  B  e  T:  antígenos,
imunoglobulinas,  interações  antígeno-anticorpo  e  complexo  de  histocompatibilidade;  Mecanismo  efetores  imunes
citocinas,  complemento,  respostas  mediadas  por  células,  migração  leucocitária,  inflamação  e  reações  de
hipersensibilidade;  Respostas  imunes  a  doenças  infecciosas,  vacinas,  imunodeficiências  e  auto-imunidade;  Testes
imunológicos:  fundamentos  e  aplicações;  Produção  e  aplicação  de  anticorpos  monoclonais.  MICROBIOLOGIA:
Taxonomia, anatomia, fisiologia, patogenecidade e virulências bacterianas; Classificação, taxonomia e identificação das
micoses humanas e provas de sensibilidade aos antifúngicos; Colheita, transporte, processamento, análise e informe
das culturas; Bactérias de interesse clínico: enterobacteriáceas, bacilos, bastonetes, cocos, espiroquetas, micoplasma e
ureaplasma. Provas de sensibilidade a agentes antimicrobianos: resistência, determinação da atividade inibitória e da
atividade bactericida,  combinações de  antimicrobianos  e testes  de  eficácia  terapêutica  e  prevenção de toxicidade.
UROANÁLISE: Amostras, coleta, transporte e conservação da urina para exames de rotina e bacteriológicos; Funções e
doenças dos rins e testes da função renal; Exames físicos e químicos da urina; Sedimentocospia urinária; Análises
especiais de urina: distúrbios no metabolismo de aminoácidos, da porfirina, dos mucopolissacarídeos e das purinas.
PARASITOLOGIA CLÍNICA: Parasitos intestinais: colheita, reservação, exames macro e microscópico da amostra fecal
fresca e preservada e identificação dos parasitos; Parasitos do sangue e dos tecidos: métodos e identificação; Exame
de aspirados, dos tecidos, da urina, das secreções e de material de biópsia; Imunodiagnóstico das parasitoses: testes
sorológicos ou imunoensaios e imunológicos; Biologia molecular: métodos moleculares no diagnóstico das parasitoses
humanas. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULA: Dinâmica celular. Função e estrutura das proteínas. Ácidos nucléicos,
código genético e síntese das macromoléculas.  DNA recombinante e genômico:  reação em cadeia da polimerase;
Energética celular: glicólise e oxidação aeróbica. BIOSSEGURANÇA: Riscos físicos, biológicos, químicos, ergonômicos
e de acidentes de trabalho em laboratórios;  Biossegurança laboratorial:  organização,  práticas seguras,  medidas de
controle, programa de segurança, avaliação e representação dos riscos ambientais. Procedimentos de emergência e
treinamento  e  segurança  em  laboratórios.  Equipamentos  de  proteção  individual  e  coletiva.  Manuseio,  controle  e
descarte de produtos biológicos.

FISIOTERAPEUTA:  Conhecimentos básicos:  anatomia,  fisiologia,  histologia,  bioquímica, neuroanatomia e patologia.
Conhecimentos anatômicos,  fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas,  neurológicas e mentais,
cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia. Fundamentos e
técnicas  de  atendimento  em  fisioterapia  ortopédica,  cardiorrespiratória  e  neurológica.  Técnicas  básicas  em:
cinesioterapia motora e respiratória, manipulações, fisioterapia motora e respiratória em UTI. Técnicas de treinamento
em  locomoção  e  deambulação.  Conceito  e  aplicação:  exercícios  ativos,  ativos-  assistidos,  passivos,  isométricos.
Conceito  e  aplicação:  mecanoterapia,  termoterapia,  crioterapia,  eletroterapia,  massoterapia.  Fisioterapia  aplicada  à
geriatria, demências e nas doenças da 3ª idade. Fisioterapia reumatológica. Indicações e tipos de: próteses e órteses.
Testes musculares. Consequências das lesões neurológicas. Aspectos gerais que englobam avaliação e tratamento nas
diversas  áreas  de  atuação  da  fisioterapia. Cinesiologia;  Cinesioterapia;  Biomecânica;  Neurofisiologia;  Métodos  de
Avaliação Clínica e Funcional; Fisioterapia Preventiva e do Trabalho; Fisioterapia na Saúde da Mulher; Fisioterapia em
Pneumologia; Fisioterapia em Neurologia; Fisioterapia em Gerontologia; Fisioterapia em Reumatologia; Fisioterapia e,
Ortopedia  e  Traumatologia;  Fisioterapia  em  Cardiologia;  Fisioterapia  em  Pediatria  e  Neonatologia;  Fisioterapia
Desportiva
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA(*): .
LEHMKUHL, L. Don; SMITH, Laura K.: Cinesiologia clínica de Brunnstrom (trad.: Nelson Gomes de Oliveira). 5 ed. São
Paulo: Manole. • O´SULLIVAN, Susan; SCHMITZ, Thomas: Fisioterapia – Avaliação e Tratamento. 4 ed. São Paulo:
Manole. 
• KISNER, Carolyn; COLBY, Lynn A. Exercícios Terapêuticos: Fundamentos e Técnicas. 4 ed. Barueri: Manole. 
• APLEY, A. Graham; SOLOMON, Louis: Ortopedia e Fraturas em Medicina e Reabilitação. 6.ed. São Paulo: Atheneu. 
• HEBERT, Sizínio: Ortopedia e Traumatologia: princípios e práticas. 3 ed. Porto Alegre: Artes Médicas. 
•  IRWIN,  Scot;  TECKLIN,  Jan  Stephen:  Fisioterapia  Cardiopulmonar  (trad.:  Solange  Siepierski).  3  ed.  São  Paulo:
Manole. 
• SCANLAN, Craig ;WILKINS, Robert: Fundamentos da Terapia Respiratória de Egan. 7 ed. São Paulo: Manole. 
•  UMPHRED, Darcy: Reabilitação Neurológica. 4 ed. São Paulo: Manole. • DAVIES, Patricia M.: Recomeçando outra
vez:  reabilitação precoce após  lesão cerebral  traumática ou  outra  lesão cerebral  severa  (trad.:  Nelson Gomes de
Oliveira). 1 ed São Paulo: Manole. 
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• LOW, John: Eletroterapia Explicada: Princípios e Práticas. 3 ed. São Paulo: Manole. 
• PRENTICE W: Modalidades terapêuticas para fisioterapeutas. 2 ed. Porto Alegre: ArtMed.
Conhecimentos  Gerais  Saúde  Pública:  Diretrizes  e  bases  da  implantação  do  SUS;  Constituição  da  República
Federativa do Brasil  – Saúde; 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; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral;  Medicina Social e
Preventiva; Código de Processo Ético, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia
Saúde da Família - Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial - Ministério da Saúde; A estratégia do
PSF - refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo;
Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas alterações; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes
Comunitários  de  Saúde  -  P.A.C.S.;  Normas  e  Diretrizes  do  Programa  de  Saúde  da  Família  -  PSF;  Diretrizes
Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde - Governo
Federal; Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço
público.
(*)  A sugestão  bibliográfica  destina-se  a  orientar  os  candidatos.  Outras  bibliografias,  dentro  do programa,

também poderão ser utilizadas.

INSPETOR DE ALUNOS: A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática Conhecimentos Gerais.

MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA: Área de Atuação: Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil.
Crescimento  e  Desenvolvimento:  desnutrição,  obesidade  e  distúrbios  do  desenvolvimento  neuro-psicomotor.
Imunizações:  ativa  e  passiva.  Alimentação  do  recém-nascido  e  lactente:  carências  nutricionais,  desvitaminoses.
Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cardio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa,
Insuficiência cardíaca,  Reanimação cardiorrespiratória.  Distúrbios respiratórios:  Afecções de vias aéreas superiores,
bronquite,  bronquiolite,  estado de mal asmático,  insuficiência respiratória  aguda,  pneumopatias agudas e derrames
pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, neurológicos: coma, distúrbios motores
de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do
trato  urinário,  insuficiência  renal  aguda  e  crônica,  Síndrome  hemolítico-urêmica,  Síndrome  nefrótica,  Distúrbios
oncohematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas. Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes
hemorrágicas.  Patologia  do  fígado  e  das  vias  biliares:  Hepatites  virais,  Insuficiência  hepática.  Doenças
Infectocontagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias.
Infecção Hospitalar. Meningoencegalires  virais  e  fúngicas.  Sepse e meningite  de  etiologia bacteriana.  Tuberculose.
Viroses  respiratórias.  Acidentes:  Acidentes  por  submersão.  Intoxicações  exógenas  agudas.  Violência  Doméstica.
Primeiros  Socorros  no  Paciente  Politraumatizado.  Clínica  Geral:  Insuficiência  Coronariana;  Hipertensão  Arterial;
Insuficiência  Cardíaca;  Arritmia  Cardíaca;  Choque;  Asma  Brônquica;  Insuficiência  Respiratória;  Doença  Pulmonar
Obstrutiva;  Tromboembolismo  Venoso;  Distúrbios  Hidroeletrolíticos;  Distúrbios  Ácido  Básicos;  Reanimação
Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar;
Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções
básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria;
Infecções  Comunitárias;  Antibioticoterapia;  Epidemiologia  das  Doenças  Infecciosas;  Doenças  mais  comuns  na
população idosa. Conhecimentos Gerais Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da
República Federativa do Brasil – Saúde; 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; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral;  Medicina Social e
Preventiva; Código de Processo Ético, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia
Saúde da Família - Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial - Ministério da Saúde; A estratégia do
PSF - refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo;
Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas alterações; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes
Comunitários  de  Saúde  -  P.A.C.S.;  Normas  e  Diretrizes  do  Programa  de  Saúde  da  Família  -  PSF;  Diretrizes
Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde - Governo
Federal; Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço
público.
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MÉDICO  ESPECIALISTA ACUPUNTURA: Conteúdo  Fundamental  da  Teoria  Yin-Yang.  Aplicação  Prática  da  Teria
YinYang. Teoria dos Cinco Elementos ou Cinco Movimentos. Fisiologia. Qi, o Sangue (Xue) e os Líquidos Orgânicos (Jin
Ye).  Jing  (essência),  Shen (mente).  Os  Zang Fu:  (Zang/órgão)  e  suas  funções,  os Fu (vísceras)  e  suas  funções.
Relacionamentos  entre Zang,  Fu  as Vísceras  Particulares.  Classificação Geral  dos  Jing  Luo.  Os  doze  Meridianos
principais  (Jing Mai).  Os pontos de Acupuntura.  Mecanismos de Ação da Acupuntura.  A participação dos Sistemas
Nervoso,  Imune e  Endócrino.  O ponto  de  Acupuntura  e a  recepção do estímulo.  A natureza  do Estímulo.  Estudo
Anátomo Funcional do Jing-Mai (Meridianos) Principais e Pontos. Trajeto Externo e Interno. Localização e Função dos
Pontos. Relações com órgão e vísceras. Conexões: Jin-Jing Meridianos Tendinosos. Trajeto e distribuição, as zonas de
Influência, relações com os Meridianos Principais; Jin Bie-Meridianos Divergentes. Trajeto e distribuição, relações com
os Meridianos Principais; Qi Jing Ba Mai-Meridianos Extraordinários. Trajetos e Relações. Características Gerais – A
organização em Pares. Pontos Mestres (de abertura). Du Mai e Ren Mai (Pequena Circulação). Etiologia (Bing Yin).
Classificação  dos  Fatores  Etiológicos.  Fatores  Externos.  Fatores  Internos.  Fatores  nem  internos,  nem  externos.
Patogenia (Bing Ji). 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 das Zang (Órgãos).
Distúrbios dos Fu (Vísceras). Distúrbio envolvendo mais de um órgão. Semiologia. Inspeção, Olfação, Interrogatório,
Palpação, Auscultação. Fisiopatologia dos Jing Luo. Sinais Patológicos dos 12 Meridianos Principais. Sinais Patológicos
de Ren Mai e Du. Os 8 princípios Diagnósticos. Relações entre Síndromes e Excesso e Deficiência. As Síndromes de
Qi,  de  Xue  (sangue),  de  Yin  Ye (líquidos  orgânicos).  Tratamento.  Princípios  de  Tratamento.  Regras  Terapêuticas.
Princípios  de  Seleção  de  Pontos.  A  Técnica  da  Acupuntura.  Métodos  Terapêuticos  Auxiliares:  Auriculoterapia,
Eletroacupuntura,  Moxabustão,  Agulhas aquecidas,  Ventosas.  Terapêutica.  Abordagem da Nosologia Ocidental  pela
Acupuntura.  Metodologia  da  pesquisa  científica.  Deontologia  Médica.  Conhecimentos  Gerais  Saúde  Pública:
Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde; 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; Código de Ética Médica; Atualidades
sobre Saúde Pública e Medicina Geral;  Medicina Social e Preventiva; Código de Processo Ético ,  Atualidades sobre
Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia Saúde da Família - Uma estratégia para a reorientação
do modelo assistencial - Ministério da Saúde; A estratégia do PSF - refletindo sobre a mudança do modelo assistencial
em saúde - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo; Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas
alterações; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do
Programa de Saúde da Família - PSF; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde
da Família - Ministério da Saúde - Governo Federal; Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva, Relações humanas no
trabalho e ética profissional e no serviço público.

MÉDICO  ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA: Área  de  Atuação:  Anatomia  e  fisiologia  do  aparelho  cardiovascular.
Semiologia do  aparelho  cardiovascular.  Métodos  diagnósticos:  eletrocardiografia,  ecocardiografia,  medicina nuclear,
hemodinâmica,  ressonância  magnética,  radiologia.  Cardiopatias  congênitas  cianóticas  e  acianóticas:  diagnóstico  e
tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico,
tratamento  e  profilaxia.  Doença  reumática.  Valvopatias.  Diagnóstico  e  tratamento.  Miocardiopatias.  Diagnóstico  e
tratamento.  Insuficiência  cardíaca  congestiva.  Doença  de  Chagas.  Arritmias  cardíacas.  Diagnóstico  e  tratamento.
Distúrbios de condução. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do
pericárdio.  Doenças  da  aorta.  Embolia  pulmonar.  Cor  pulmonar.  Patologias  sistêmicas  e  aparelho  cardiovascular.
Infecções pulmonares. Clínica Geral:  Insuficiência Coronariana;  Hipertensão Arterial;  Insuficiência Cardíaca;  Arritmia
Cardíaca;  Choque;  Asma  Brônquica;  Insuficiência  Respiratória;  Doença  Pulmonar  Obstrutiva;  Tromboembolismo
Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos;  Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em
Neurologia;  Farmacologia  Aplicada  às  Urgências;  Fisiologia  Cardiopulmonar;  Reposição  Volêmica  e  Sanguínea;
Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos;
Acidentes  com  Animais  Peçonhentos;  Insuficiência  Renal;  Urgências  em  Psiquiatria;  Infecções  Comunitárias;
Antibioticoterapia;  Epidemiologia  das  Doenças  Infecciosas;  Doenças  mais  comuns  na  população  idosa.  .
Conhecimentos  Gerais  Saúde  Pública:  Diretrizes  e  bases  da  implantação  do  SUS;  Constituição  da  República
Federativa do Brasil  – Saúde; 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; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral;  Medicina Social e
Preventiva; Código de Processo Ético, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia
Saúde da Família - Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial - Ministério da Saúde; A estratégia do
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PSF - refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo;
Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas alterações; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes
Comunitários  de  Saúde  -  P.A.C.S.;  Normas  e  Diretrizes  do  Programa  de  Saúde  da  Família  -  PSF;  Diretrizes
Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde - Governo
Federal; Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva, Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço
público.

MÉDICO  ESPECIALISTA  GINECOLOGISTA:  Anatomia  dos  órgãos  genitais  femininos.  Embriologia  dos  genitais
femininos.  Fisiologia  menstrual  e  sexual.  Endocrinologia  do  aparelho  genital  feminino.  Ciclo  Menstrual.  Climatério.
Puberdade Fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais.
Doenças  sexualmente  transmissíveis.  Citogenética.  Disminorréia.  Tensão  pré-menstrual.  Dispotopias  genitais.
Processos Inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas genitais.
Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática
em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções
dos  ovários  e  trompas.  Oncologia  ginecológica.  Moléstia  trofoblástica.  Endometriose.  Cirurgias  Ginecológicas.
Anomalias do desenvolvimento genital.  Algias pélvicas.  Disfunções sexuais.  Leucorréias estados hiperandrogênicos.
Estados  hiperprolactínicos.  Intersexualidade.  Hemorragias disfuncionais.  Gravidez ectópica.  Abortamento.  Ovulação.
Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do Feto.
Modificações  gerais  e  locais  do  organismo materno.  Endocrinologia  do  ciclo  gravídico-puerperal.  Bacia  obstétrica.
Relações Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo
gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do
Parto. Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no
parto.  Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal.  Doença hipertensiva específica da
gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações
de parto.  Discinesias.  Prematuridade.  Puerpério  patológico.  Tocotraumatismos maternos e fetais.  Aspectos Médico-
legais  em  tocoginecologia.  Patologia  do  feto  e  do  recém-nascido.  Mortalidade  pré-natal.  Distocias  do  trajeto  e
desproporção  céfalopélvica.  Estudo  crítico  das  cirurgias  obstétricas.  Diagnóstico  e  terapêutica  das  patologias
obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão
umbilical.  Aspectos éticolegais da prática obstétrica. Ginecologia.  Semiologia ginecológica.  Desenvolvimento puberal
normal e anormal. Malformação genital. Planejamento familiar – métodos anticoncepcionais. Amenorréia;. Sangramento
genital. Hemorragia uterina disfuncional. Vulvovaginite. D.S.T./AIDS. Doença inflamatória pélvica. Dor pélvica crônica.
Incontinência urinária. Miomatose uterina. Endometriose. Dismenorréia. Síndrome Pré-Menstrual. Climatério. Patologia
Benigna da Mama. Infertilidade conjugal. Sexualidade. Oncologia ginecológica. Endoscopia. Obstetrícia. Embriologia e
desenvolvimento fetal. Modificações fisiológicas da gestação. Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Diagnóstico
da gravidez/Propedêutica clínica e laboratorial. Abortamento espontâneo. Abortamento habitual. Abortamento infectado
e choque séptico (de causa obstétrica).  Gestação ectópica.  Doença trofoblástica  gestacional.  Assistência pré-natal
normal, médio riso e alto risco. Assistência ao parto. Avaliação da idade gestacional e maturidade fetal. Avaliação da
vitalidade fetal.  Indução e condução ao parto. Assistência ao puerpério. Puerpério patalógico (infecção, hemorragia,
etc.).  Distocias  mecânicas.  Prematuridade.  Gestação prolongada.  Discinesia.  Apresentação anômalas.  Gemelidade.
Isoimunização ao Fator Rh. Sofrimento fetal agudo. Rotura prematura das membranas. DPP, Placenta prévia, Rotura
uterina. Hipertensão na gestação. Avaliação do crescimento fetal e crescimento intra-uterino retardado. Coagulopatia.
Morte fetal intra-útero. Diabete melito na gestação. Infecção pré-natal não virótica. Interrupção da gestação. Cardiopatia
na gestação. Terapêutica medicamentosa na gestação. Nefropatia na gestação. Noções gerais de Cardiotocografia,
Ultrassonografia e Dopplerfluxometria. Embriologia a anatomia do aparelho urogenital feminino. Fisiologia menstrual –
controle  neuroendócrino.  Esteroidogenese.  Educação  permanente  em  saúde.  Gestão  da  clínica  e  organização  do
processo de trabalho. Trabalho em equipe multiprofissional. Intersetorialidade. Avaliação da qualidade dos serviços da
saúde (PMAQ).  Conhecimentos Gerais Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da
República Federativa do Brasil – Saúde; 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; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral;  Medicina Social e
Preventiva; Código de Processo Ético, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia
Saúde da Família - Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial - Ministério da Saúde; A estratégia do
PSF - refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo;
Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas alterações; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes
Comunitários  de  Saúde  -  P.A.C.S.;  Normas  e  Diretrizes  do  Programa  de  Saúde  da  Família  -  PSF;  Diretrizes
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Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde - Governo
Federal; Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva, Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço
público.

MÉDICO ESPECIALISTA ORTOPEDIA: Anatomia do sistema musculoesquelético e Articular. Exame físico e semiologia
ortopédica. Fraturas, luxações e lesões ligamentares do esqueleto axial: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e
tratamento.  Fraturas  do  membro  superior  no  adulto  e  na  criança:  mecanismo causal,  classificação,  diagnóstico  e
tratamento.  Fraturas  do  membro  Inferior  no  adulto  e  na  criança:  mecanismo  causal,  classificação,  diagnóstico  e
tratamento. Afecções Infecciosas do aparelho osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto axial,  membros
superiores e membros inferiores, na criança e no adulto.  Vias de acesso em cirurgia traumato-ortopedicas. Lesões
tumorais e pseudo tumorais na criança e no adulto, que afetam o aparelho osteomioarticular. Desordens adquiridas
acometendo  a  cartilagem  de  crescimento.  Embriologia,  fisiologia  do  aparelho  osteomioarticular.  Propedêutica  e
tratamento  das  deformidades  angulares  e  rotacionais,  que  acometem  o  esqueleto  axial  e  apendicular.  Radiologia
convencional  e  avançada:  TC,  RM,  US.  Navegação.  Propedêutica  e  tratamento  das  afecções  degenerativas  que
acometem  o  esqueleto  axial  e  apendicular.  Doenças  Ocupacionais  Relacionadas  ao  Trabalho-DORT (ex-  L.E.R.).
Afecções  da  Coluna  Vertebral-Cervicobraquialgias,  Dorsalgias,  Lombalgias  e  Lombociatalgias  Agudas  e  Crônicas.
Urgências  em  Traumato-ortopedicas  e  Emergências  Traumato-ortopedicas.  Doenças  Osteometabólicas.

Conhecimentos  Gerais  Saúde  Pública:  Diretrizes  e  bases  da  implantação  do  SUS;  Constituição  da  República
Federativa do Brasil  – Saúde; 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; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral;  Medicina Social e
Preventiva; Código de Processo Ético, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia
Saúde da Família - Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial - Ministério da Saúde; A estratégia do
PSF - refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo;
Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas alterações; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes
Comunitários  de  Saúde  -  P.A.C.S.;  Normas  e  Diretrizes  do  Programa  de  Saúde  da  Família  -  PSF;  Diretrizes
Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde - Governo
Federal; Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva, Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço
público.

MÉDICO ESPECIALISTA OTORRINO: Anatomia e Fisiologia do Nariz e Seios Paranasais. Rinites Agudas e Crônicas.
Tumores  de Fossas  Nasais  e Seios  Paranasais.  Sinusites  Agudas  e Crônicas.  Anatomia  e Fisiologia  do  Aparelho
Auditivo. Otites Médias Agudas e Serosas/Secretoras. Otites Médias Crônicas Supurativas. Otites Externas. Disacusias.
Afecções Vestibulares Periféricas. Anatomia e Fisiologia da Faringe. Doenças da Faringe: Anginas, Indicações e Contra-
Indicações de Tonsilectomia, Adenoidectomia e AdenoTonsilectomia. Ronco e Síndrome da Apnéia/Hipopnéia Obstrutiva
do Sono. Anatomia e Fisiologia da Laringe. Laringite Aguda e Crônica. Tumores e Alterações Estruturais Mínimas da
Laringe. Paralisias Laríngeas. Urgências em Otorrinolaringologia. Pediatra. Desidratação e fluidoterapia oral e venosa.
Distúrbio hidroeletrolítico. Choque. Ressuscitação cardiopulmonar em pediatria. Sepse. Acidentes. Intoxicação exógena.
Hemorragia digestiva. Coma. Convulsões na infância. Cetoacidose diabética. Emergência alérgica: urticária, anafilaxia e
angioedema. Hipertensão e tratamento da crise hipertensiva. Síndrome de maus tratos e abuso infantil. Insuficiência
respiratória  aguda.  Insuficiência  cardíaca  congestiva.  Insuficiência  hepática  e  encefalopatia.  Insuficiência  adrenal.
Insuficiência  renal  aguda.  Analgesia  e  sedação  em  pediatria.  Ventilação  pulmonar  mecânica  em  pediatria.
Equilíbrioácido-básico. Síndrome do choque tóxico. Normas para comunicantes de doenças infecciosas. Pneumonia
aguda. Asma. Meningites. Emergências em cirurgia pediátrica. Conhecimentos Gerais Saúde Pública: Diretrizes e
bases da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil  – Saúde;  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; Código de Ética Médica; Atualidades
sobre Saúde Pública e Medicina Geral;  Medicina Social e Preventiva; Código de Processo Ético ,  Atualidades sobre
Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia Saúde da Família - Uma estratégia para a reorientação
do modelo assistencial - Ministério da Saúde; A estratégia do PSF - refletindo sobre a mudança do modelo assistencial
em saúde - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo; Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas
alterações; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do
Programa de Saúde da Família - PSF; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde
da Família - Ministério da Saúde - Governo Federal; Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva, Relações humanas no

30

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
Rua Gal. Marcondes Salgado, 332 – Quatá/SP.

Telefone: (18) 3366-9500



trabalho e ética profissional e no serviço público.

MÉDICO ESPECIALISTA  PEDIATRA: Indicadores  de  mortalidade  perinatal,  neonatal  e  infantil.  Crescimento  e
Desenvolvimento:  desnutrição,  obesidade  e  distúrbios  do  desenvolvimento  neuro-psicomotor.  Imunizações:  ativa  e
passiva. Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da
criança:  Distúrbios  cardio-circulatórios:  Cardiopatias  congênitas,  Choque,  Crise  Hipertensa,  Insuficiência  cardíaca,
Reanimação cardiorrespiratória.  Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores,  bronquite, bronquiolite,
estado  de  mal  asmático,  insuficiência  respiratória  aguda,  pneumopatias  agudas  e  derrames  pleurais.  Distúrbios
metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda,
Estado  de  mal  convulsivo.  Distúrbios  do  aparelho  urinário  e  renal:  Glomerulopatias,  Infecções  do  trato  urinário,
insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica, Distúrbios onco-hematológicos:
Anemias  carências  e  hemolíticas.  Hemorragia  digestiva,  Leucemias  e  tumores  sólidos,  Síndromes  hemorrágicas.
Patologia do fígado e das vias biliares:  Hepatites virais,  Insuficiência hepática.  Doenças Infecto-contagiosas: AIDS,
Diarréias  agudas.  Doenças  infecciosas  comuns  da  infância.  Estafilococcias  e  estreptococcias.  Infecção Hospitalar.
Meningoencegalires virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias.
Acidentes:  Acidentes  por  submersão.  Intoxicações  exógenas  agudas.  Violência  Doméstica.  Primeiros  Socorros  no
Paciente  Politraumatizado. Conhecimentos  Gerais  Saúde  Pública:  Diretrizes  e  bases  da  implantação  do  SUS;
Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde; 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; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina
Geral;  Medicina Social e Preventiva; Código de Processo Ético,  Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre
Medicina Geral; Bibliografia Saúde da Família - Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial - Ministério
da Saúde; A estratégia do PSF - refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde - Secretaria da Saúde do
Estado de São Paulo; Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas alterações; Normas e Diretrizes do
Programa de Agentes Comunitários de Saúde - P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF;
Diretrizes Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde -
Governo Federal; Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva, Relações humanas no trabalho e ética profissional e no
serviço público.

MÉDICO  ESPECIALISTA PSIQUIATRA:  Área  de  Atuação:  Tendências  doutrinárias  da  Psiquiatria  contemporânea;
Semiologia  Psiquiátrica;  Epilepsia;  Neuroses;  Psicoses  esquizofrênicas;  Demências;  Oligofrenias;  Psicose
maníacodepressiva;  Psicose  delirantes  agudas;  Psicose  delirantes  crônicas;  Alcoolismo  e  dependência  de  drogas;
Distúrbios  mentais  das  sífilis;  Distúrbios  mentais  das  encefalites;  Distúrbios  mentais  dos  traumatismos  crânio-
encefálicos; Distúrbios mentais da senilidade; Distúrbios mentais nos tumores cerebrais;  Afecções psicossomáticas;
Urgências Psiquiátricas;  Técnicas Psicoterápicas;  Psicofarmacopéia;  Hospitalização do doente mental  a experiência
italiana;  Semologia  Psiquiátrica;  Psicose Sintomática;  Quadro cérebro-ôrganicos (incluindo epilepsia),  oligofrenias e
demências;  Psicoterapia  e  Psicofarmacoterapia;  Psicopatologia  infantil. Conhecimentos  Gerais  Saúde  Pública:
Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde; 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; Código de Ética Médica; Atualidades
sobre Saúde Pública e Medicina Geral;  Medicina Social e Preventiva; Código de Processo Ético ,  Atualidades sobre
Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia Saúde da Família - Uma estratégia para a reorientação
do modelo assistencial - Ministério da Saúde; A estratégia do PSF - refletindo sobre a mudança do modelo assistencial
em saúde - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo; Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas
alterações; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do
Programa de Saúde da Família - PSF; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde
da Família - Ministério da Saúde - Governo Federal; Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva, Relações humanas no
trabalho e ética profissional e no serviço público.

MÉDICO  ESPECIALISTA UROLOGIA: Anatomia,  embriologia  e  anomalias  do  sistema  geniturinário.  Propedêutico
urológico.  Litíase  e  infecções  do  trato  geniturinário.  Traumatismo do  sistema  geniturinário.  Neoplasias  benignas  e
malignas do sistema geniturinário. Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital masculino. Bexiga
neurogênica. Doenças vasculares do aparelho geniturinário. Tuberculose do aparelho geniturinário. Doenças específicas
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dos testículos. Urgências do aparelho geniturinário. Doenças sexualmente transmissíveis. Disfunção erétil. Infertilidade.
Cirurgias do aparelho geniturinário. Cirurgias vídeo laparoscópicas. Transplante renal. Código de Ética do Profissional.
Relação médicopaciente.  Cuidados preventivos de saúde.  Epidemiologia,  história  natural  e prevenção de doenças.
Ênfase  em  saúde  coletiva.  Doenças  de  notificação  compulsória.  Preenchimento  de  Declaração  de  Óbito.
Conhecimentos  Gerais  Saúde  Pública:  Diretrizes  e  bases  da  implantação  do  SUS;  Constituição  da  República
Federativa do Brasil  – Saúde; 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; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral;  Medicina Social e
Preventiva; Código de Processo Ético, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral; Bibliografia
Saúde da Família - Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial - Ministério da Saúde; A estratégia do
PSF - refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo;
Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas alterações; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes
Comunitários  de  Saúde  -  P.A.C.S.;  Normas  e  Diretrizes  do  Programa  de  Saúde  da  Família  -  PSF;  Diretrizes
Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde - Governo
Federal; Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva, Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço
público.

MECÂNICO: A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática Conhecimentos Gerais. PROVA PRÁTICA
Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas; Conhecimentos da norma de segurança; Explosão; Óleos e
lubrificantes; Motor; Transmissão; Suspensão; Ignição; Peças de reposição; Sistemas de medidas utilizadas para as
peças, roscas e parafusos; Conhecimentos básicos da função; Noções de Manutenção Geral.

MOTORISTA:   A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa,  Matemática Conhecimentos Gerais;  Legislação e
Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de
Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de
autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97.
PRÁTICA  DE  DIREÇÃO  VEICULAR  : Condução  e  operação  veicular  das  diversas  espécies  compatíveis  com  a
categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e outros
disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo; Carregamento e descarregamento de materiais, inclusive
com basculamento.

NUTRICIONISTA: Nutrição Normal: Conceito de alimentação e nutrição. Pirâmide Alimentar e seus grupos de alimentos.
Leis de alimentação. Cálculo das necessidades calóricas basais e adicionais para adulto normal. Cálculo de dietas
normais.  Nutrientes:  definição,  propriedades,  função,  digestão,  absorção,  metabolismo,  fontes  alimentares.
Particularização da dieta normal para os diferentes grupos etários: alimentação do lactente (0 a 1 ano), do infante (1 a 2
anos), do pré-escolar (2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 a 18 anos). Dietoterapia: Princípios
básicos.  Planejamento,  avaliação  e  modificações  da  dieta  normal  e  padronizações  hospitalares.  Nutrição  Materno
Infantil:  Particularização  da  dieta  normal  por  estado  fisiológico  da  gestante  e  da  nutriz.  Conceito  geral  de  saúde
materno-infantil:  gestação,  lactação,  recém-nascido e aleitamento materno.  Técnica Dietética:  Condições sanitárias,
composição e classificação dos alimentos; seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e
cocção; compras, métodos e procedimentos de recepção e estocagem movimentação e controle de gêneros. Métodos e
técnicas de higienização dos alimentos, da área física, equipamentos e utensílios.  Elaboração de cardápios a nível
institucional.  Nutrição  em  saúde  pública:  Educação  alimentar  e  nutricional.  Municipalização  da  merenda  escolar,
Programas  educativos  -  fatores  determinantes  do  estado  e  avaliação  nutricional  de  uma  população  e  carências
nutricionais. Segurança Alimentar. Noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteico-calórica.
Microbiologia de alimentos: Toxinfecções alimentares; controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de temperatura
no fluxo dos alimentos. Legislação: (Portaria CVS 5/2013, RDC Nº 216, RDC Nº 275) e Código de Ética do Nutricionista.

            PROFESSOR PEB I: Conhecimentos Educacionais:
BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 
Brasília, seção I, 23 dez. 1996. 
Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990. 
Constituição da República Federativa do Brasil (art. 205 a 217). Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 05
out. 1988. 
DELORS, Jacques et al. Educação: um tesouro a descobrir – relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
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sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 1998.
LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra. Educação Escolar: políticas, estrutura e
organização. 10ª. Ed., São Paulo: Cortez, 2012. 
MACEDO, Lino. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos?. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação?. São Paulo: Cortez, 2001. 
RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar por uma docência de melhor qualidade. 5 ed. São Paulo: Cortez 
Editora, 2001.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA(*): 
AZENHA, Maria da Graça. Construtivismo: De Piaget a Emilia Ferreiro.   7 ed. São Paulo: Editora Ática, 2000.
COLL, César Coll. Aprendizagem Escolar e Construção do Conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 1994. 
COLL, César Coll. Et al. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006.   
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995. 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de Ler. 42 ed. São Paulo: Cortez, 1992. 
FREIRE, Paulo. Educação como prática da Liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro. São Paulo: Ática, 2004. 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora. Porto Alegre: Editora Mediação, 1995.
KAMII, Constance. A criança e o número. Campinas: Papirus, 1998. Jogos em Grupo na Educação Infantil. São Paulo: 
Trajetória Cultural, 1991.
KAUFMAN, Ana Maria; RODRIGUEZ, Maria Helena. Escola: leitura e produção de textos. Porto Alegre: Artmed, 1995.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a edcuação infantil. São Paulo: pioneira Thomson Learning, 2003. 
LANDSMANN, Liliana Tolchinsky. Aprendizagem da Linguagem Escrita. São Paulo: Ática, 1998. 
LERNER, Delia. Ler e Escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar. 21 ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
MORAIS, Regis. Violência e Educação. Campinas: Papirus, 1995. 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo, Cortez, 2002. 
NIDELCOFF, Maria Tereza. Uma Escola para o povo. 19 ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.
PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, Jean, Inhelder, B.  A Psicologia da Criança. Rio de Janeiro: Bertrand, 1990.
SEBER, Maria da Glória. Piaget: O diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio. São Paulo: Scipione,  
1997. 
SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como processo discursivo. 11 
ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
SOARES, Magda – Alfabetização e Letramento. São Paulo: Contexto, 2003.
TEBEROSKY, Ana; Colomer Teresa. Aprender a ler e escrever: Uma Proposta Construtiva. Porto Alegre: Artmed,  2002
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento – plano de ensino – aprendeizagem e projeto educativo: elementos 
metodológicos para elaboração e realização. São Paulo: Libertad, 1995.
VIGOSTSKI, Luria, A.R. et al. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. 11 ed. São Paulo: Ícone, 2010. 
VINHA. Telma Pileggi. O educador e a moralidade infantil: uma visão construtivista. Campinas: Mercado de Letras,   
2003. 
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
ZABALZA, Miguel A. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
WEISZ, Telma. O Diálogo Entre o Ensino e a Aprendizagem. São Paulo: Ática,2002.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. vol. 1 a 10. Brasília: MEC/SEF, 
1998. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. vol. 1 a 3. Brasília:
MEC/SEF, 1998. 
 Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil – 
Volume 1. MEC/SEB, 2006.
 Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil –
Volume 2. MEC/SEB, 2006.

(*)  A sugestão  bibliográfica  destina-se  a  orientar  os  candidatos.  Outras  bibliografias,  dentro  do programa,

também poderão ser utilizadas.

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA:
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Conhecimentos Educacionais: BIBLIOGRAFIA SUGERIDA(*): 

BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 
Brasília, seção I, 23 dez. 1996. 
Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990. 
 Constituição da República Federativa do Brasil (art. 205 a 217). Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 05
out. 1988. 
DELORS, Jacques et al. Educação: um tesouro a descobrir – relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 1998.
LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra. Educação Escolar: políticas, estrutura e
organização. 10ª. Ed., São Paulo: Cortez, 2012. 
MACEDO, Lino. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos?. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação?. São Paulo: Cortez, 2001. 
RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar por uma docência de melhor qualidade. 5 ed. São Paulo: Cortez 
Editora, 2001.

(*)  A sugestão  bibliográfica  destina-se  a  orientar  os  candidatos.  Outras  bibliografias,  dentro  do programa,

também poderão ser utilizadas.

Conhecimentos Específicos: Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento; Nutrição e atividade
física;  Socorros  de  urgência  aplicados  à  Educação  Física;  Educação  Física  no  currículo  da  Educação  Básica:
significados e possibilidades; As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola; Educação Física
escolar e cidadania; Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; Esporte e jogos na
escola:  competição,  cooperação  e  transformação  didático-pedagógica;  Crescimento  e  desenvolvimento  motor;
Concepções  de  Educação  e  Escola;  Ética  no  trabalho  docente;  Organização  da  escola  centrada  no  processo  de
desenvolvimento do educando; Desenvolvimento das capacidades inerentes ao rendimento esportivo; Abordagens da
educação física escolar; Motricidade humana; Biodinâmica da atividade humana; Atividade física e qualidade de vida;
Histórico da educação física no Brasil;  Condicionamento físico e performance humana;  Esportes,  lutas e danças –
histórico e regras; Anatomia Humana; Parâmetros Curriculares Nacionais - Vol. Educação Física.

PROFESSOR II – ARTES:

Conhecimentos Educacionais: BIBLIOGRAFIA SUGERIDA(*): 

BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 
Brasília, seção I, 23 dez. 1996. 
Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990. 
Constituição da República Federativa do Brasil (art. 205 a 217). Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 05
out. 1988. 
DELORS, Jacques et al. Educação: um tesouro a descobrir – relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 1998.
LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra. Educação Escolar: políticas, estrutura e
organização. 10ª. Ed., São Paulo: Cortez, 2012. 
MACEDO, Lino. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos?. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação?. São Paulo: Cortez, 2001. 
RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar por uma docência de melhor qualidade. 5 ed. São Paulo: Cortez 
Editora, 2001.

(*)  A sugestão  bibliográfica  destina-se  a  orientar  os  candidatos.  Outras  bibliografias,  dentro  do programa,

também poderão ser utilizadas.
Conhecimentos Específicos: A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; A História da Arte Arquitetônica; A
Educação Musical na Escola; O Teatro; O Jogo dramático teatral na escola; Harmonia de cores; Geometria; Projeções
Geométricas; Elementos básicos das composições artísticas (coreografias, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e
suas gramáticas articuladoras; O Ensino da Educação Artística no Ensino Fundamental: a metodologia do ensino da
arte; o desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico,
afetivo,  cognitivo  e  sócio  cultural  do  ser  humano;  as  diferentes  linguagens  artísticas  e  a  educação;  Parâmetros

34

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
Rua Gal. Marcondes Salgado, 332 – Quatá/SP.

Telefone: (18) 3366-9500



Curriculares Nacionais - Vol. Arte.

PROFESSOR II – INGLÊS:

Conhecimentos Educacionais: BIBLIOGRAFIA SUGERIDA(*): 

BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 
Brasília, seção I, 23 dez. 1996. 
______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990. 
______. Constituição da República Federativa do Brasil (art. 205 a 217). Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 05
out. 1988. 
DELORS, Jacques et al. Educação: um tesouro a descobrir – relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 1998.
LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra. Educação Escolar: políticas, estrutura e
organização. 10ª. Ed., São Paulo: Cortez, 2012. 
MACEDO, Lino. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos?. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação?. São Paulo: Cortez, 2001. 
RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar por uma docência de melhor qualidade. 5 ed. São Paulo: Cortez 
Editora, 2001.

(*)  A sugestão  bibliográfica  destina-se  a  orientar  os  candidatos.  Outras  bibliografias,  dentro  do programa,

também poderão ser utilizadas.
Conhecimentos Específicos :Texto - Reading and Comprehension; General Vocabulary; Grammar; Greetings; Wh –
questions (What?, Who?, Where?, etc.); How much / many?; Possessive Adjectives and Pronouns; Personal Pronouns;
Objective  Pronouns;  Reflexive  Pronouns;  Demonstrative  Pronouns;  Indefinite  /  Definite  Pronouns;  Interrogative
Pronouns; Relative Pronouns; Verb Tenses; Regular and Irregular Verbs; Affirmative / Negative / Interrogative Forms;
Simple Present Tense; Simple Past Tense; Simple Future; Present / Past Continuous; Present / Past Perfect Tenses;
Conditional; going to – Future; Modal Auxiliary Verbs; Genitive Case; Degree of Adjectives; Saying Time; Prepositions;
Plural  of  nouns; Adverbs;  Numerals;  Quantitatives;  Verb to be – Present tense;  Articles;  Colors;  Fruit;  Vegetables;
Family relationship;  Animals;  Party;  Occupations;  Transportation Means;  Toys;  School Materials;  Same & Different;
Parts of the body; Parts of the house; Meals; If Clauses (1st Conditional – 2nd Conditional – 3rd Conditional); Passive
and Active Voice; Used To x Be Used To; Reported Speech (direct and indirect speech); Opposites; Synonyms.

PSICÓLOGO:  Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência. Diferentes escolas,  diferentes
campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas; Psicopatologia e o método
clínico. Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano; A ética, sua relação com a cultura e sua
influência na constituição do psiquismo; Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o
processo  de  socialização,  os  grupos  sociais  e  seus  papéis;  Psicologia  Institucional  e  seus  métodos  de  trabalho;
Psicologia  na  reforma  psiquiátrica,  o  psicólogo  e  a  saúde  pública;  Teorias  e  técnicas  psicoterápicas;  Processo
Psicodiagnóstico; Terapia na Saúde mental; Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia
Familiar  -  Criança  e  Adolescente;  Tratamento  Psicoterápico  de  Portadores  de  HIV/AIDS;  Psicologia  Institucional  e
processo grupal;.  Transtorno do déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH); Conceito e avaliação de inteligência;
Déficit cognitivo; Distúrbios de aprendizagem; Transtornos Globais do Desenvolvimento; A educação como direito social
de acordo com a Constituição Federal (1988); Declaração Mundial de Educação para Todos (1990); Lei 8069/90 – ECA;
LDB 9.394/96; Código de Ética profissional do Psicólogo. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº
8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA(*): 
AMARO, D. Giacomelli. Educação Inclusiva, Aprendizagem e Cotidiano Escolar. SP: Casa do Psicólogo, 2007.
AMIRALIAN, M. Lima. Compreendendo o cego: uma visão psicanalítica por meio de desenhos – estórias. SP. Casa do 
Psicólogo, 1997.
AMY, M. A. Enfrentando o autismo: a criança autista, seus pais e a relação terapêutica. RJ: Jorge Zahar Ed., 2001.
BARBOSA, A &, AMORIM, G & GALVÃO, G. Hiperatividade: conhecendo sua realidade.  SP: Casa do Psicólogo,
2007.
BAÚ, Jorgiana e KUBO, Olga Mitsue. Educação Especial e a capacitação do professor para o ensino. Curitiba: Juruá, 
2009.
BUSCAGLIA, L. Os deficientes e seus pais. Rio de Janeiro: Record, 1997.
CIASCA, S. M. Distúrbios de aprendizagem: proposta de avaliação interdisciplinar. SP: Casa do Psicólogo, 2003.
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COPETTI, Jordano. Dificuldades de Aprendizado: manual para pais e professores. Curitiba: Juruá, 2011.
CHEMAMA, Roland; VANDERMERSCH, Bernard. Dicionário de Psicanálise. São Leopoldo: Unisinos, 2007. 
CORDIOLI, Aristides Volpato (org). Psicoterapias: Abordagens Atuais. Porto Alegre: Artmed, 1993. 
CUNHA, Ana .Crisitna Barros; ENUMO, Sônia Regina Fiorim. Mediação materna no desenvolvimento cognitivo da 
criança com deficiência visual. Curitiba: Juruá, 2011.
EDLER, Rosita Carvalho. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre: Mediação, 2010.
GIAMI, A & Lydia Macedo. O Anjo e a Fera. SP: Casa do Psicólogo, 2007.
GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães; GRUBITS, Sonia (orgs.). Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 1. São
Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
HOLMES, David S. Psicologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artmed.
IÇAMI, Tiba. Disciplina, limite na medida certa. SP: Ed. Gente, 2ª. Ed., 1999.
KNOBEL, Elias. Psicologia e Humanização: Assistência aos pacientes graves. São Paulo: Atheneu, 2008
MACEDO, L. (ORG) Ética e Valores Metodológicos para um Ensino Transversal. SP: Casa do Psicólogo, 2007.
MANTOAN, Maria Tereza Egler. Inclusão escolar o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna. (2003).
MANTOAN, Maria Tereza. (Org.). Caminhos pedagógicos da inclusão. São Paulo: Memnon, 2001
MARCODES, Itamar & PAGNANELLI, Nancy. Somos todos iguais. SP: Memnon, 2000.
MAZZOTTA, Marcos José Silveira. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. 5.ed. São Paulo: Cortez, 
2005.
MITTLER, P. Educação Inclusiva/contextos Sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
MORAES, Maria Cândida. Sentir pensar fundamentos e estratégias para reencantar a educação. Petropólis/Rj: Vozes. 
2004.
PATTO, M. H. S. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo, T. A. Queiroz Editor, 
4ª Reimpressão, 1996.
PEIXOTO, Clarice Ehlers, CLAVAIROLLE,  Françoise. Envelhecimento, Políticas Sociais e novas tecnologias. Rio de
Janeiro: FGV, 2005. 
PUESCHEL, S. Síndrome de Down- Guia para pais e educadores. Campinas, SP: Papirus, 1993.
RANGE, Bernard. Psicoterapia Comportamental e Cognitiva de Transtornos Psiquiátricos. Editorial Psy, 1998. Parte II:
Itens 5, 6, 8, 10 e 14. 
ROSELI, B & MARIA R. (ORG). Educação Especial – Do Querer ao Fazer. São Paulo: Avercamp- Educação Editora,
2003.
SCHARTZMAN & COLABORADORES.  Síndrome de Down. SP: Memnon, Ed. Científica Ltda., 1999.
SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. História da Psicologia Moderna, 9ª Ed. São Paulo: Thomson Pioneira,
2005. 
TOPAZEWSKI, A. Aprendizado e suas desabilidades – como lidar? SP: Casa do Psicólogo, 2000.
WERLANG, Blanca Susana Guevara; AMARAL, Anna Elisa de Villemor (orgs). Atualizações em métodos projetivos para
avaliação psicológica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 
WERNECK, C. Sociedade inclusiva – quem cabe no seu todo? RJ: EVA, 1999.
BRASIL. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: CORDE. 1994.
(*)  A sugestão  bibliográfica  destina-se  a  orientar  os  candidatos.  Outras  bibliografias,  dentro  do programa,

também poderão ser utilizadas.

SERVENTE: A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática Conhecimentos Gerais.

SUPERVISOR DE VETORES: A prova escrita versará sobre Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Básicos 
de Informática e Conhecimentos Gerais

ANEXO IV

Instruções sobre a PROVA PRÁTICA para os candidatos ao cargo de MOTORISTA e MECÂNICO.

MOTORISTA: Para os candidatos ao cargo de Motorista, fica determinado que: 

1.  A prova prática será avaliada de "0" (zero) a "100" (cem) pontos e terá como critério de avaliação a "Capacidade
Técnica" e o "Grau de Agilidade".

2.  A Capacidade  Técnica  se  traduz  na  capacidade  teórica  e  prática  de  manuseio  adequado  de  equipamentos  e
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas.

3.  A agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas, sendo
estas  extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital.
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4. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova prática.

5.  O candidato  que não auferir  a  nota mínima de 50  (cinquenta)  pontos na  prova prática será desclassificado do
Concurso Público.  

6. Os candidatos deverão estar munidos do Documento de Habilitação compatível com o a categoria exigida para o
cargo, dentro do prazo de validade, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização da prova prática.   

7.Os candidatos faltosos terão nota igual a zero. 

8. A cada candidato ao cargo de motorista poderá ser dado um tempo máximo de 3 minutos com o veículo oficial para
as devidas adaptações.  O candidato poderá inclusive andar  com o mesmo para se adequar  às características  do
veículo. Nesse momento não haverá qualquer tipo de avaliação. 

9. Não serão concedidas novas tentativas ou novas “chances”. 

10. Os candidatos aos cargos de motorista salvo se por problemas mecânicos, deixar o veículo “estancar” ou “morrer”
por 2 vezes será desclassificado. 

11. Não haverá reaplicação das provas. 

12. A prova só será realizada em veículos oficiais. 

13.. Os demais esclarecimentos necessários serão fornecidos antes da prova.

14. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do concurso.

MECÂNICO: Para os candidatos ao cargo de Mecânico, fica determinado que:

1.Os candidatos deverão estar munidos do Documento  com foto, sem a mesma não será permitido ao candidato a
realização da prova prática.   

2.Os candidatos faltosos terão nota igual a zero. 

3.  A prova prática será avaliada de "0" (zero) a "100" (cem) pontos e terá como critério de avaliação a "Capacidade
Técnica" e o "Grau de Agilidade".

4.  A Capacidade  Técnica  se  traduz  na  capacidade  teórica  e  prática  de  manuseio  adequado  de  equipamentos  e
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas.

5.  A agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas, sendo
estas  extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital.

6. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova prática.

7.  O candidato  que não auferir  a  nota mínima de 50  (cinquenta)  pontos na  prova prática será desclassificado do
Concurso Público. 

8. A prova prática para o cargo de Mecânico constará de prática de manuseio de equipamentos, materiais e ferramentas
próprias da atividade, onde serão observados cuidados com a higiene, segurança do trabalho, riscos de acidentes,
cuidados e tarefas específicas de cada atividade, consumando em Laudo de Avaliação Técnica a ser elaborado por
profissional da área, devidamente contratado para este fim, que avaliará desta forma, a capacidade prática do candidato
no exercício e desempenho das tarefas do cargo, separadas por tipo de falta a seguir: 

• Conhecimento e execução das tarefas relacionadas às atividades (60 pontos); 

• Conhecimento e uso dos equipamentos de segurança (20 pontos); 

• Conhecimento e uso das ferramentas relacionadas às atividades (20 pontos). 

Observação: a execução adequada das atividades descritas vale 60 pontos. O uso de equipamentos de segurança e
das ferramentas valem 20 pontos cada.

9. Os demais esclarecimentos necessários serão fornecidos antes da prova.

10. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do concurso.
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ANEXO V

Teste de Aptidão Física – TAF
FEMININO
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MASCULINO

ANEXO VI

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr (a).................................................................................................................................................................,
RG ........................................, está apto a participar de avaliação física onde segundo o edital do Concurso Público 
001/2017, da Prefeitura Municipal de Quatá – SP será submetido aos seguintes testes: Flexões abdominais tipo 
remador – 1 minuto, tipo remador e Corrida Pedestre de 4 (quatro) minutos.

 ................................, ....... de................................ de 2017. 
_________________________ Médico CRM

ANEXO VII

REQUERIMENTO ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

À 
Prefeitura Municipal de Quatá - SP 
Concurso Público nº 001/2017
Nome do candidato:________________________________________________________ 
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Vem requerer isenção de pagamento de taxa de inscrição do Concurso Público nº 001/2017 da Prefeitura Municipal de
Quatá, prevista na Lei Municipal Complementar nº 2.567 de 16/06/2010, artigo 17°, parágrafo 8°, e artigo 18°.

(  ) Cidadão desempregado ou condição de miserabilidade; 
(  ) Doador de Sangue;

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas. 

Nestes Termos 
Espera Deferimento 

_______________, _____ de _______________ 2017

.
________________________________________________

Assinatura
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