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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 001/2017 
 

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
 

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, através do Prefeito Municipal, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna 
pública a realização do Concurso Público de Provas e Títulos conforme previsto 
neste edital que terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período. 
 
As contratações serão providas nos termos das Leis Municipais 3.998/2016, 
4.000/2016 e demais legislações pertinentes. 
 
A organização do Concurso Público, recebimento das inscrições, aplicação e 
avaliação das provas serão de responsabilidade da empresa CONSCAM Assessoria 
e Consultoria, obedecidas as normas deste Edital. 

 
 
I – DOS CARGOS 
 
1.1 O Concurso Público destina-se para preenchimento dos cargos e vagas, 
conforme item 1.2 deste edital, observada as necessidades de contratação e ordem 
de classificação que ficarão sujeitos à normatização emitida pela Prefeitura 
Municipal. 

 
1.2 Os cargos, número de vagas, salários e escolaridades estão estabelecidos na 
tabela que segue: 
 
Ensino Fundamental 

CARGO VAGAS 
JORNADA 

H / SEMANAL 
***SALÁRIO 

R$ 
ESCOLARIDADE EXIGIDA 

Agente de 

Comunitário de 

Saúde – ESF IX 

 

01 
40 h 1.168,38 

Ensino fundamental 
completo e residir na área 
da comunidade em que 
atuar, desde a data da 
publicação do concurso 
público, conforme Anexo V.  

Agente de 

Comunitário de 

Saúde – ESF XIII 

 

01 
40 h 1.168,38 

Ensino fundamental 
completo e residir na área 
da comunidade em que 
atuar, desde a data da 
publicação do concurso 
público, conforme Anexo V.  

Agente de 

Comunitário de 
 40 h 1.168,38 

Ensino fundamental 
completo e residir na área 
da comunidade em que 
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Saúde – ESF XIV atuar, desde a data da 
publicação do concurso 
público, conforme Anexo V. 

Motorista 01 **40 h 1.168,38  

Ensino fundamental 
incompleto (mínimo 5º ano 
ou equivalente) e Carteira 
Nacional de Habilitação da 
categoria D ou E.  

Operador de 

Máquinas 
01 40 h 1.323,14 

Ensino fundamental 
incompleto (mínimo 5º ano 
ou equivalente) e Carteira 
Nacional de Habilitação da 
categoria D ou E. 

Pedreiro 01 40 h 1.122,57  
Ensino fundamental 
incompleto (mínimo 5º ano 
ou equivalente)  

 
Ensino Médio e / ou Técnico 

CARGO VAGAS 
JORNADA 

H / SEMANAL 
SALÁRIO 

R$ 
ESCOLARIDADE EXIGIDA 

Inspetor de 

Alunos 
01 40 h 1.242,38 

Ensino médio completo ou 
equivalente e 
conhecimentos básicos em 
informática.  

Técnico em 

Farmácia 
01 40 h 1.769,35 

Ensino médio completo ou 
equivalente e Curso Técnico 
em Farmácia, com registro 
no respectivo conselho de 
classe.  

 
Ensino Superior 

CARGO VAGAS 
JORNADA 

H / SEMANAL 
SALÁRIO 

R$ 
ESCOLARIDADE EXIGIDA 

Educador Infantil 
 

03 
40 h 2.250,31 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal 
Superior, com habilitação 
em Educação Infantil. 

Enfermeiro - ESF 01 40 h 3.050,49 

Graduação em 
Enfermagem, com diploma 
devidamente registrado pelo 
órgão competente e registro 
no respectivo conselho de 
classe. 

Engenheiro Civil 01 30 h 2.614,96 

Graduação em Engenharia 
com diploma devidamente 
registrado pelo órgão 
competente, especialização 
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na área Civil e registro no 
respectivo conselho de 
classe. 

Fisioterapeuta 01 20 h 1.992,05 

Graduação em Fisioterapia, 
com diploma devidamente 
registrado pelo órgão 
competente e registro no 
respectivo conselho de 
classe.  

Fonoaudiólogo 01 40 h 3.050,49 

Graduação em 
Fonoaudiologia, com 
diploma devidamente 
registrado pelo órgão 
competente e registro no 
respectivo conselho de 
classe. 

Médico da Saúde 

Pública 
01 20 h 2.549,61 

Graduação em Medicina, 
com diploma devidamente 
registrado pelo órgão 
competente e registro no 
respectivo conselho de 
classe. 

Procurador 01 40 h 3.050,49 

Graduação em Ciências 
Jurídicas, com diploma 
devidamente registrado pelo 
órgão competente e registro 
no respectivo conselho de 
classe. 

Professor de 

Educação Infantil 
02 24 h 1.507,92 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal 
Superior, com habilitação 
em Educação Infantil. 

Professor de 

Ensino 

Fundamental I 

06 30 h 1.854,50 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal 
Superior. 

Professor de 

Ensino 

Fundamental II – 

Educação Física 

02 24 h 1.992,05 

Licenciatura Plena em 
Educação Física e registro 
no respectivo conselho de 
classe. 

Professor de 

Ensino 

Fundamental II – 

Língua 

Estrangeira - 

Inglês 

02 24 h 1.992,05 
Licenciatura Plena em 
Letras com habilitação em 
Língua Estrangeira – Inglês. 
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Professor de 

Educação 

Especial 

01 30 h 1.992,05 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal 
Superior, com certificado de 
especialização em 
Educação Especial, com, no 
mínimo, 360 horas. 

Terapeuta 

Ocupacional 
01 30 h 2.549,61 

Graduação em Terapia 
Ocupacional, com diploma 
devidamente registrado pelo 
órgão competente e registro 
no respectivo conselho de 
classe. 

Legenda: 
* Inscrições para candidatos com deficiência observar o item III deste edital. 
** A jornada de trabalho do motorista poderá ser fixada em Regime Especial de Trabalho, 

caracterizado por horários em turnos de trabalho, mediante escala de revezamento e plantões, 

conforme interesse da Administração. 
***Além da remuneração, o servidor fará jus ao auxílio alimentação no valor de R$ 300,00 (trezentos 
reais). 
 
1.3 Os salários dos cargos têm como base o mês de Outubro de 2017. 
 
1.4 As descrições dos cargos constam no Anexo I deste Edital. 

 
 
II – DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas 
e condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções 
específicas para a realização do Concurso Público, em relação às quais não poderá 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no 
sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos 
os requisitos e condições exigidas para o Concurso Público. 
 
2.2 A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 06/12/2017 às 16 horas do 
dia 20/12/2017 (período em que a 2ª via do boleto estará disponível), 
exclusivamente pela internet no site www.conscamweb.com.br. 
  
2.2.1 No ato da inscrição o candidato deverá indicar o cargo pretendido, devendo 
observar o item 4.8. 
 
2.2.1.1 Após a efetivação da inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a 
troca do cargo pretendido. 
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2.2.1.2 Os candidatos poderão realizar mais de uma inscrição para os empregos, 
respeitando os períodos determinados no quadro abaixo: 
 

 1º Período   2º Período 

Educador Infantil 
Agente Comunitário de Saúde – ESF IX, 
XIII e XIV 
Enfermeiro - ESF 
Técnico em Farmácia 
Médico da Saúde Pública 

Professor de Educação Infantil 
Fonoaudiólogo 
Fisioterapeuta 
Terapeuta Ocupacional 

 

3º Período   4º Período 

Professor de Ensino Fundamental I 
Engenheiro Civil 
Inspetor de Alunos 
Operador de Máquinas 
Pedreiro 

Professor de Educação Especial 
Professor de Ensino Fundamental II – 
(Educação Física)  
Professor de Ensino Fundamental II – 
(Língua Estrangeira – Inglês) 
Motorista 

Procurador 

 
2.2.2 Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido. 
 
2.3 O candidato, ao se inscrever, deverá ter conhecimento dos requisitos exigidos a 
seguir, comprovando-os na data da nomeação: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 

12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;  

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da nomeação; 

c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 

d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 

e) possuir os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício 

do cargo público; 

f) apresentar outros documentos que forem exigidos pelo Município de Vargem 

Grande do Sul; 

g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada 

em avaliação médica; 
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2.4 O pagamento do boleto de inscrição deverá ser feito em qualquer agência 
bancária ou casas lotéricas até o dia 21/12/2017, conforme valores do quadro 
abaixo: 
 
Taxa de Inscrição 

Ensino Fundamental R$ 60,00 

Ensino Médio e / ou Técnico R$ 70,00 

Ensino Superior R$ 80,00 

 
2.4.1 Se, por qualquer razão, o cheque usado para pagamento do boleto de 
inscrição for devolvido ou efetuado pagamento a menos do valor da taxa, a inscrição 
do candidato será automaticamente cancelada. 
 
2.4.2 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa 
eletrônico, pela ECT (correios), fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de 
pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período de 
inscrições ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
 
2.4.2.1 O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua 
efetivação dentro do período de inscrições. 
 
2.4.3 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores 
implicará o cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a 
qualquer tempo. 
 
2.4.4 Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto 
bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do encerramento das 
inscrições. 
 
2.4.5 A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa. 
 
2.4.5.1 Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá solicitar a 
correção através do site www.conscamweb.com.br, opção fale conosco  assunto: 
correção de cadastro do candidato e preencher os campos obrigatórios. 
 
2.4.6 Quando do preenchimento dos dados para inscrição, se o candidato não 
informar seu email, o mesmo não receberá as informações referentes ao andamento 
do Concurso Público pelo mesmo. 
 
2.4.7 Mesmo que o candidato informe seu email no ato da inscrição, é obrigação 
dele acompanhar os atos e divulgação do Concurso Público no Mural da Prefeitura 
Municipal de Vargem Grande do Sul e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.vgsul.sp.gov.br. 
 

http://www.bigadvice.com.br/
http://www.bigadvice.com.br/
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2.5 É recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre os 
cargos e aplicação das provas. 
 
2.5.1 Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga de acordo com o 
estabelecido no item 2.4 deste Capítulo. 
 
2.6 O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfazer 
todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, 
consequentemente, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 
e que o fato seja constatado posteriormente. 
 
2.7 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade 
do candidato, cabendo à Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul o direito de 
excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que 
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
 
2.8 No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios 
constantes no item 2.3, sendo obrigatória a sua comprovação quando da 
contratação, sob pena de exclusão do candidato do Concurso Público. 
 
2.8.1 Não deverá ser enviada à Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul ou à 
CONSCAM Assessoria e Consultoria qualquer cópia de documento, exceto os 
documentos de deficiente, conforme previsto neste edital. 
 
2.8.2 A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não 
se realizar. 
 
2.9 Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período das inscrições: 

 
a) acessar o site www.conscamweb.com.br; 
 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de 
inscrição; 
 
d) transmitir os dados da inscrição; 
 
e) imprimir o boleto bancário; 
 
f) efetuar o correspondente pagamento da taxa de inscrição de acordo com o item 
2.4 deste Capítulo. 
 
2.10 A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul reserva-se no direito de 
verificar a veracidade das informações prestadas pelo requerente. 
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2.10.1 Caso alguma das informações seja inverídica, a Prefeitura Municipal de 
Vargem Grande do Sul indeferirá o pedido, sem prejuízo da adoção de medidas 
judiciais cabíveis. 
 
2.10.2 As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira 
responsabilidade, podendo a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul utilizá-
las em qualquer época, no amparo de seus direitos, bem como nos dos demais 
candidatos, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2.11 Às 16 horas (horário de Brasília) do último dia do período das inscrições, 
a ficha de inscrição e o boleto bancário, inclusive 2ª via, não estarão mais 
disponíveis no site. 
 
2.12 O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não 
efetivação da inscrição. 
 
2.13 A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e a CONSCAM Assessoria e 
Consultoria não se responsabilizam por solicitação de inscrição pela internet não 
recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
 
2.14 O candidato que necessitar de condições especiais, inclusive prova braile, 
prova ampliada, etc., deverá, no período das inscrições, encaminhar por SEDEX à 
CONSCAM Assessoria e Consultoria solicitação contendo nome completo, RG, 
CPF, telefone(s) e os recursos necessários para a realização da(s) prova(s), 
indicando, no envelope, o Concurso Público para o qual está inscrito. 
 
2.14.1 O candidato que não o fizer, durante o período das inscrições e conforme o 
estabelecido no Capítulo III, não terá a sua prova especial preparada ou as 
condições especiais providenciadas. 
 
2.14.2 O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização da(s) 
prova(s) ficará sujeito a análise da viabilidade e razoabilidade do solicitado. 
 
2.15 Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo será considerada a data da 
postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 
 
2.16 O candidato com deficiência deverá observar ainda o Capítulo III – DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. 
 
III – DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 
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3.1 Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes 
são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei n° 
7.853/1989 é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
 
3.2 Consideram-se pessoas com deficiência, aquelas que se enquadram nas 
categorias discriminadas no artigo 4° do Decreto Federal n° 3.298/1999. 
 
3.3 Em obediência ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal e aos 
parágrafos 1° e 2° do Decreto Federal nº 3.298/1999, será reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, individualmente, das 
que vierem a surgir durante o prazo de validade do presente Concurso Público. 
 
3.4 Não havendo candidatos com deficiência aprovados para as vagas reservadas, 
estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observando-se a 
ordem de classificação, para os aprovados. 
 
3.5 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no 
Decreto Federal n° 3.298/1999, particularmente em seu artigo 40, participarão do 
Concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere ao conteúdo das provas e a nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, deverão ser 
requeridos por escrito durante o período de inscrições. 
 
3.6 O candidato com deficiência, quando da inscrição, além de observar os 
procedimentos descritos no item II deste Edital, deverá enviar (conforme modelos 
abaixo constante na letra “b” deste item) à CONSCAM Assessoria e Consultoria as 
seguintes informações: 
 
a) relatório médico (emitido a menos de 01 (um) ano) original ou cópia autenticada 
atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova; 
 
b) dados pessoais: nome completo, RG e CPF constantes no relatório médico. 
 

Modelo do envelope (via sedex) 
À CONSCAM Assessoria e Consultoria 
Concurso Público nº 001/2017 
Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul 
Cargo:_____________________ 

Participação de Candidato Portador de Deficiência 
Rua Carlos Trecenti, 340 – Vila Santa Cecília – CEP: 18.683-214 - Lençóis Paulista - 
SP 
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3.6.1 O tempo para a realização da(s) prova(s) a que os candidatos deficientes 
serão submetidos, desde que requerido justificadamente, poderá ser diferente 
daquele previsto para os demais candidatos, levando-se em conta o grau de 
dificuldade apresentado em decorrência da deficiência (artigo 40, § 2º, do Decreto 
Federal nº 3.298/99). 
 
3.6.2 O candidato com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação da 
prova. 
 
3.7 O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser deficiente ou aquele que 
se declarar e não atender ao solicitado no item 3.6, não será considerado portador 
de deficiência. 
 
3.8 O candidato inscrito como deficiente, que atender ao disposto neste edital, caso 
seja aprovado, será convocado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, 
em época oportuna, para perícia médica a fim de verificar a configuração e a 
compatibilidade da deficiência. 
 
3.9 Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos com 
deficiência será elaborada somente a Lista de Classificação Definitiva Geral. 
 
3.10 Será desclassificado do Concurso Público o candidato que não comparecer à 
perícia médica e/ou aquele que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo, mesmo que submetidos e habilitados em quaisquer das etapas 
do Concurso Público. 
 
3.11 Após a contratação do candidato com deficiência, essa condição não poderá 
ser arguida para justificar a concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria 
por invalidez. 
 
3.12 Para efeito dos prazos estipulados deste Capítulo será considerada a data de 
postagem na ECT. 
 
3.13 Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste 
Capítulo não serão conhecidos. 
 
 
IV – DAS PROVAS 
 
4.1 O Concurso Público constará de provas objetivas pra todos os cargos e prova 
de títulos para os cargos de Educador Infantil, Professor de Educação Infantil, 
Professor de Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II – Educação 
Física e Professor de Ensino Fundamental II – Língua Estrangeira – Inglês e prova 
prática para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas e Pedreiro. 
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4.2 O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) cargo deverá observar o 
disposto no subitem 2.2.1.2. 
 
4.3 A divulgação do local e horário das provas deverá ser acompanhada pelo 
candidato por meio de Edital de Convocação a ser disponibilizado no Mural da 
Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e nos sites www.conscamweb.com.br 
e www.vgsul.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
 
4.3.1 Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não 
constar na Lista de Inscrito para as provas, esse deverá entrar com recurso 
conforme previsto no item 8.2 deste edital. 
 
4.3.2 Ocorrendo o caso constante do item 4.3, poderá o candidato participar do 
Concurso Público e realizar a(s) prova(s) se apresentar o respectivo comprovante de 
pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, datar e assinar, no dia da(s) prova(s), formulário específico. 
 
4.3.3 A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à 
posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
 
4.3.4 Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
 
4.4 O candidato somente poderá realizar a(s) prova(s) na data, horário e local 
definido, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
4.5 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, 
deverá solicitar através do site www.conscamweb.com.br, escolher a opção fale 
conosco correção de cadastro do candidato e preencher os dados obrigatórios. 
 
4.5.1 O candidato que não atender aos termos do item 4.5 deverá arcar, 
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
 
4.6 São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus 
dados pessoais, a verificação e a conferência do material entregue para a realização 
das provas. 
 
4.7 No dia da realização da prova, caso o candidato queira fazer alguma reclamação 
ou sugestão, deverá procurar a sala de coordenação no local em que estiver 
prestando as provas. 
 
4.8 Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
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a) não comparecer as provas, conforme convocação divulgada no Mural da 
Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e nos sites www.conscamweb.com.br 
e www.vgsul.sp.gov.br seja qual for o motivo alegado. 
 
b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e horário estabelecidos no Edital de 
Convocação; 
 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alínea “b” do 
item 4.13; 
 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova (s) sem o 
acompanhamento de um fiscal; 
 
e) estiver, durante a aplicação da(s) prova(s), fazendo uso de calculadora, relógio 
com calculadora e/ou agenda eletrônica ou similar; 
 
f) estiver, no local de prova(s), portando qualquer equipamento eletrônico e/ou 
sonoro e/ou de comunicação ligados; 
 
g) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente 
ou por escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização 
das provas; 
 
h) lançar meios ilícitos para a realização das provas; 
 
i) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas; 
 
j) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; 
 
k) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste 
Edital; 
 
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
 
m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe 
encarregada da aplicação das provas; 
 
n) retirar-se do local de prova(s) antes de decorrido o tempo mínimo de 
permanência. 
 
Da Prova Objetiva 
4.9 A prova objetiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, 
visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao 
desempenho do cargo. 
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4.10 A prova objetiva, PROVAVELMENTE, será realizada no dia 28/01/2018 a partir 
das 09h00 para o 1º período e a partir das 14h00 para o 2º período e no dia 
04/02/2018 a partir das 09h00 para o 3º período e a partir das 14h00 para o 4º 
período, horário em que serão fechados os portões. 
 
4.10.1 A confirmação da data e local de realização da Prova será divulgada no Mural 
da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e nos sites 
www.conscamweb.com.br e www.vgsul.sp.gov.br, conforme Cronograma deste 
Concurso Público – Anexo VI.  
 
4.10.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em domingos 
ou feriados. O acompanhamento da divulgação da data da prova é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
4.11 A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 05 
alternativas cada uma, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático 
constante do ANEXO II, conforme quadro abaixo: 
 
Ensino Fundamental 

Cargo Prova 

Agente de Comunitário de Saúde 

– ESF IX 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

Agente de Comunitário de Saúde 

– ESF XIII 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

Agente de Comunitário de Saúde 

– ESF XIV 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

Motorista Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

Operador de Máquinas Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

Pedreiro Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

 
Ensino Médio 

Cargo Prova  

Inspetor de Alunos 
Português 

Matemática 
Informática 

Qtdade de Questões 

 10 
 05 
 20 

 10 
 05 
 20 

 10 
 05 
 20 

 10 
 05 
 20 

 10 
 05 
 20 

 10 
 05 
 20 

Qtdade de Questões 

 15 
 10 
 10
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Técnico em Farmácia Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
05 
20 

 
Ensino Superior 

Cargo Prova Qtdade de Questões 

Educador Infantil Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
05 
20 

Enfermeiro - ESF Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
05 
20 

Engenheiro Civil Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
05 
20 

Fisioterapeuta Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
05 
20 

Fonoaudiólogo Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
05 
20 

Médico da Saúde Pública Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
05 
20 

Procurador 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
20 

Professor de Educação Infantil Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
05 
20 

Professor de Ensino Fundamental I Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
05 
20 

Professor de Ensino Fundamental II 

– Educação Física 

Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
05 
20 

Professor de Ensino Fundamental II 

– Língua Estrangeira - Inglês 

Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

10 
05 
20 

Professor de Educação Especial 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
20 

Terapeuta Ocupacional 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
20 



           PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 

     ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 
Praça Washington Luís, nº 643, Vargem Grande do Sul-SP | CEP 13.880-000 

Fone: (19) 36419000 – 36419012 | site: www.vgsul.sp.gov.br 

 

 
4.12 A duração da prova objetiva será de 03 (três) horas. 
 
4.13 O candidato deverá comparecer ao local designado para a(s) prova(s), 
constante do Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 minutos do 
horário previsto para seu início, munido de: 
 
a) caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, lápis 
preto e borracha macia; e; 
 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade 
(RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos 
termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas 
pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
 
4.13.1 Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o candidato que 
apresentar um dos documentos discriminados na alínea “b” do item 4.13 deste 
Capítulo e desde que permita, com clareza, a sua identificação. 
 
4.13.2 O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” do item  
4.13 deste Capítulo, não fará a(s) prova(s), sendo considerado ausente e eliminado 
do Concurso Público. 
 
4.13.3 Não serão aceitos protocolos, cópia dos documentos citados, ainda que 
autenticada, boletim de ocorrência ou quaisquer outros documentos não constantes 
deste Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada. 
 
4.14 Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido para 
realização da(s) prova(s). 
 
4.15 Não será admitido na sala ou no local de provas o candidato que se apresentar 
após o horário estabelecido para o seu início. 
 
4.16 Durante a(s) prova(s) objetiva(s), não serão permitidas qualquer espécie de 
consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de 
pesquisa, utilização de outro material não fornecido pela CONSCAM Assessoria e 
Consultoria, de relógio, telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico, protetor 
auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol. 
 
4.17 O telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrônico, deverá ser desligado 
antes de entrar no prédio de aplicação e, durante a aplicação das provas, deverão 
permanecer desligados até a saída. 
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4.18 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação das provas fora do local, sala, 
turma, data e horário pré-estabelecidos. 
 
4.19 O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de provas sem o 
acompanhamento de um fiscal. 
 
4.20 Em caso de necessidade de amamentação durante as provas objetivas a 
candidata deverá levar um acompanhante maior de idade, devidamente 
comprovada, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável 
pela criança. 
 
4.20.1 Para tanto, a candidata deverá solicitar antecipadamente através do email 
contato@conscamweb.com.br, inserir no assunto: Solicitação – Amamentação – 
Concurso Público de Vargem Grande do Sul. 
 
4.20.2 A CONSCAM Assessoria e Consultoria não se responsabiliza pela criança no 
caso de a candidata não levar o acompanhante, podendo, inclusive, ocasionar a sua 
eliminação do processo. 
 
4.20.3 No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por 
uma fiscal, sem a presença do responsável pela criança. 
 
4.20.3.1 A candidata, neste momento, deverá fechar seu caderno de prova, se for o 
caso, e deixá-lo sobre a carteira. 
 
4.20.3.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova 
da candidata. 
 
4.20.4 Excetuada a situação prevista no item 4.20 deste Capítulo, não será permitida 
a permanência de qualquer acompanhante, inclusive criança, nas dependências do 
local de realização das provas, podendo ocasionar inclusive a não participação do 
candidato no Concurso Público. 
 
4.21 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 
virtude de afastamento, por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de 
provas. 
 
4.22 É reservado à CONSCAM Assessoria e Consultoria e à Prefeitura Municipal de 
Vargem Grande do Sul, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais e/ou proceder à coleta de impressão digital, durante a aplicação das provas. 
 
4.23 Na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento de coleta de 
impressão digital, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, 
por três vezes. 

mailto:contato@conscamweb.com.br
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4.24 O horário de início da(s) prova(s) será(ão) definido(s) em cada sala de 
aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação. 
 
4.25 Para a realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas 
e o caderno de questões da prova objetiva simultaneamente. 
 
4.25.1 É de responsabilidade do candidato a leitura das instruções contidas na folha 
de respostas e no caderno de questões da prova objetiva, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
 
4.26 A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue, no 
final da prova, ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões. 
 
4.26.1 O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com 
caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, bem 
como assinar no campo apropriado. 
 
4.26.2 Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
 
4.26.3 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas 
ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
 
4.26.4 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do 
candidato.  
 
4.27 O candidato que tenha solicitado fiscal transcritor, provas em braile ou 
ampliada, deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos pelo fiscal designado para 
tal finalidade. 
 
4.28 O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da(s) prova(s) 
objetiva depois de transcorrido 01 (uma) hora de duração, levando consigo somente 
o material fornecido para conferência da prova objetiva realizada. 
 
4.28.1 Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será 
concedido tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão da 
prova objetiva ou procedendo à transcrição para a folha de respostas. 
 
4.29 Ao final da prova, o candidato deverá entregar o caderno de questões da prova 
objetiva e a folha de repostas ao fiscal da sala. 
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4.30 Os 03 (três) últimos candidatos presentes nas salas de aplicação da(s) prova(s) 
deverão aguardar o fechamento dos envelopes das provas e demais documentos e 
assiná-los. 
 
4.31 O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado, no site 
www.conscamweb.com.br, conforme Anexo VI – Cronograma do Concurso Público. 
 
4.32 O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no Mural da Prefeitura 
Municipal de Vargem Grande do Sul e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.vgsul.sp.gov.br, conforme Anexo VI – Cronograma do Concurso Público. 
 
4.33 Para realização da prova deverá ser observado, também, o Capítulo V – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, e o Capítulo VI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E 
DA HABILITAÇÃO. 
 
Da Prova Prática (somente para os cargos de: Motorista, Operador de Máquinas e 
Pedreiro)  
 
4.34 A convocação com data, horário e local para realização da prova prática 
ocorrerá para os 10 (dez) primeiros candidatos mais bem habilitados na prova 
objetiva para os cargos de Pedreiro e Operador de Máquinas, e para os 35 (trinta e 
cinco) primeiros candidatos mais bem habilitados na prova objetiva para o cargo de 
Motorista, e será divulgada no mural da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do 
Sul e nos sites vgsul.sp.gov.br e www.conscamweb.com.br, conforme Anexo VI – 
Cronograma do Concurso. 
 
4.34.1 Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições 
serão convocados. 
 
4.35 Os candidatos não receberão convocações individuais via ECT (Correio), 
portanto, é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das 
divulgações realizadas no mural da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, 
nos sites www.vgsul.sp.gov.br e www.conscamweb.com.br. 
 
4.36 Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de 
realização de Prova Prática em data, horário ou local diferente do estabelecido na 
Convocação. 
 
4.36.1 Não haverá segunda chamada ou repetição da prova prática, importando a 
ausência ou atraso do candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado.  
 
4.36.2 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas práticas em virtude de afastamento do candidato do local de 
prova. 
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4.37 Os candidatos convocados para a Prova Prática deverão apresentar-se na 
data, local e horário definido no Edital de Convocação da referida prova portando a 
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia nos termos da Lei nº 9.503/97) na 
categoria exigida para o cargo, e para o cargo de Pedreiro deverá apresentar 
documento original com foto, conforme item 4.13, “b” deste Edital. 
 
4.37.1 O candidato convocado para prova prática deve comparecer ao local 
designado no dia e horário previamente estabelecidos, com pelo menos 30 (trinta) 
minutos de antecedência. Após o horário estabelecido na convocação, não será 
aceito retardatário em hipótese alguma. 
 
4.38 Durante a realização da Prova Prática os candidatos ficarão terminantemente 
proibidos de utilizar qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, 
câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios 
do tipo data-bank, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, 
notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou 
gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência 
do local de prova. Caso o candidato seja flagrado fazendo a utilização destes 
materiais, será caracterizado como tentativa de fraude e implicará na eliminação do 
candidato deste Concurso Público. 
 
4.39 Serão desclassificados os candidatos que: 
 
a) não se apresentarem para a realização da Prova Prática; 
 
b) não possuírem a CNH na categoria exigida para o cargo de Motorista e Operador 
de Máquinas e para o cargo de Pedreiro não apresentarem documento conforme 
item 4.13, “b”; 
 
c) não puderem realizar a prova por qualquer que seja o motivo; 
 
d) retirar-se do local de prova sem autorização expressa do responsável pela 
aplicação; 
 
 e) candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova 
prática será desclassificado do Concurso Público, exceto para Motorista que será 
conforme Resolução nº 164/2004 do CONTRAN.  
 
4.40 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao aplicador todo o seu material de 
avaliação. 
 
Da Prova Prática de Motorista e Operador de Máquinas 
 
4.41 A Prova Prática visará avaliar por meio de demonstração prática os 
conhecimentos e as habilidades do candidato no desempenho das atividades 
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inerentes a função de acordo com a atribuição do cargo – Anexo I e Conteúdo 
Programático – Anexo II do Edital. 
 
4.41.1 Para realização da Prova Prática de Operador de Máquinas serão utilizadas a 
seguintes máquinas: uma Pá Carregadeira Volvo L-70D – Ano: 2002/2002 e 
Motoniveladora New Holland 140B - Ano 2014/2014, e, para o cargo de Motorista 
será utilizado um Caminhão Tanque (Pipa) Ford Cargo 1722-E / Ano: 2010/2010. Os 
critérios de avaliação serão feitos através do manuseio feito pelo candidato. 
 
Da Prova Prática de Pedreiro 
 
4.42 Na prova prática, o candidato deverá demonstrar seus conhecimentos sobre o 
uso adequado de materiais, equipamentos e ferramentas, demarcação da obra, 
materiais básicos de construção civil (areia, cimento, cal, pedra, etc.), nível e prumo, 
concretos e argamassas, fundações, alvenarias, lajes e materiais de acabamento e 
equipamentos de proteção individual – EPI’s. 
 
4.43 O candidato deverá estar vestido e calçado apropriadamente para a execução 
das tarefas propostas na Prova Prática. 
 
4.44 A Prova Prática será proposta as 5 (cinco) tarefas abaixo, sendo os candidatos 
orientados antes da execução sobre a especificação dos critérios de pontuação que 
obedecerão escala gradativa de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, totalizando, no máximo, 
100 (cem) pontos: 
 
a) Tarefa 1: Assentar blocos e tijolos. A avaliação será dentro de uma escala 
gradativa de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, observando aspectos como nivelamento, 
alinhamento, utilização de EPI's, utilização correta de materiais e equipamentos, 
entre outros. 
 
b) Tarefa 2: Assentar cerâmicas: A avaliação será dentro de uma escala gradativa 
de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, observando aspectos como nivelamento, 
alinhamento, utilização de EPI's, utilização correta de materiais e equipamentos, 
entre outros; 
 
c) Tarefa 3: Montar tubulações hidráulicas, (utilizando ferro e P.V.C.). A avaliação 
será dentro de uma escala gradativa de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, observando 
aspectos como manuseio e quantidades e tipos de materiais aplicados nas peças, 
utilização de EPI's, entre outros; 
 
d) Tarefa 4: Esquadrejar, uma determinada área. A avaliação será dentro de uma 
escala gradativa 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, observando aspectos como 
demarcação e alinhamento da área, utilização de EPI's, utilização correta de 
materiais e equipamentos, entre outros; 
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e) Tarefa 5: Identificar peças e ferramentas, quanto à “bitola” e nome correto dos 
mesmos. A avaliação será dentro de uma escala gradativa de 0 (zero) a 20 (vinte) 
pontos, sendo que cada item apontado corretamente pelo candidato, ocorrerá na 
atribuição de um grau na escala de pontuação. 
 
4.45 Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na aplicação dos testes, 
serão fornecidos pela banca examinadora. 
 
Da Prova de Títulos 
 
4.46 Todos os candidatos inscritos para os cargos de Educador Infantil, Professor de 
Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I, Professor de Ensino 
Fundamental II – Educação Física, Professor de Ensino Fundamental II – Língua 
Estrangeira – Inglês e Professor de Educação Especial deverão entregar seus 
títulos. 
 
4.46.1 A entrega, mediante recibo, será efetuada no mesmo dia da realização da 
Prova Objetiva em sala específica. 
 
4.46.2 O candidato que for protocolar os documentos da Prova de Títulos deverá 
entregá-los até às 13h00min para os cargos descritos no 1º e 3º períodos, e até as 
18h00min para os cargos descritos 2º e 4º períodos, conforme disposto no item 
2.2.1.2. Após esse horário, os documentos não serão aceitos. 
 
4.47 Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação dos títulos. 
 
TÍTULOS ACADÊMICOS 

Título Valor 
Unitário 

Comprovante 

 
 
STRICTU SENSU – Título de 
Doutor na Área em que concorre 
ou em área relacionada, 
concluído até a data da 
apresentação dos títulos. 

 
 
 
 
 

08 

- Diploma devidamente registrado ou 
Ata da apresentação da defesa de 
tese, ou declaração/certificado de 
conclusão de curso expedido por 
instituição oficial, em papel timbrado 
da instituição, contendo data, 
assinatura e nome do responsável 
pelo documento e reconhecido pelo 
MEC. 

 
 
STRICTU SENSU – Título de 
Mestre na área em que concorre 
ou em área relacionada, 
concluído até a data da 
apresentação dos títulos. 

 
 
 
 

05 

- Diploma devidamente registrado ou 
Ata da apresentação da dissertação 
de mestrado, ou 
declaração/certificado de conclusão 
de curso expedido por instituição 
oficial, em papel timbrado da 
instituição, contendo data, assinatura 
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e nome do responsável pelo 
documento e reconhecido pelo MEC. 

 
LATO SENSU – Certificado de 
Pós – Graduação – duração 
mínima de 360 horas, na área 
em que concorre ou em área 
relacionada, concluído até a data 
da apresentação dos títulos. 

 
 
 
 

02 

- Certificado de Pós Graduação, 
MBA, Especialização devidamente 
registrado pelo órgão expedidor, 
impresso em papel timbrado da 
instituição, contendo data, assinatura 
e nome do responsável pelo 
documento, local/livro de registro e 
reconhecido pelo MEC. 

 
4.48 A pontuação máxima da prova de títulos será de 15 (quinze) pontos, podendo o 
candidato apresentar apenas um título de cada grau de formação (Doutorado, 
Mestrado e Pós-Graduação lato sensu). 
 
4.49 Serão analisados apenas os títulos acadêmicos que contenham as cargas 
horárias dos cursos e forem apresentados em cópias autenticadas. 
 
4.50 Quando a documentação estiver relacionada a certificados ou diplomas de 
cursos, estes deverão ser apresentados mediante cópia frente e verso, devidamente 
autenticadas em cartório. 
 
4.51 Os títulos referentes à conclusão de cursos de pós graduação em nível de 
mestrado ou de doutorado deverão ser de cursos reconhecidos pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES do Ministério da 
Educação. 
 
4.51.1 Caso o candidato ainda não detenha a posse de seu diploma de mestrado 
e/ou doutorado, deverá apresentar em seu lugar a ata de dissertação e a ata de 
defesa de tese. 
 
4.52 O título de curso realizado no exterior somente será considerado válido se o 
documento estiver traduzido para o Português por tradutor juramentado e em 
conformidade com as normas estabelecidas na Resolução nº 01 de 03/04/2001 da 
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. 
 
4.53 No ato de entrega de títulos, o candidato deverá entregar, completamente 
preenchido (inclusive número de inscrição) e assinado 2 (duas) vias do formulário 
constante do Anexo III deste Edital, sob pena de não ter seus documentos recebidos 
pela banca. Juntamente com as 02 (duas) vias do formulário preenchido (anexo III), 
deverá ser apresentada uma cópia, autenticada em cartório, de cada título 
declarado. 
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4.54 Somente serão recebidos e analisados os documentos cujas cópias sejam 
autenticadas (que não serão devolvidas em hipótese alguma) e entregues no prazo 
estabelecido, e em conformidade com as regras dispostas neste Capítulo. 
 
4.55 Não serão recebidos/analisados os documentos originais e as cópias simples. 
 
4.56 É vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher todas 
as condições previstas neste capítulo. 
 
4.57 O protocolo da relação de títulos, com o recibo emitido pela CONSCAM 
Assessoria e Consultoria com assinatura do responsável pelo recebimento dos 
documentos, será entregue ao candidato após o recebimento. 
 
4.58 Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de 
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 
 
4.59 Em hipótese alguma, serão recebidos títulos apresentados fora do prazo, local 
e horário estabelecidos ou em desacordo com o disposto neste capítulo. 
 
4.60 Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na 
obtenção dos títulos constantes da tabela apresentada no Anexo III, o candidato terá 
anulada a respectiva pontuação e, comprovada a culpa do mesmo, será excluído do 
Concurso público. 
 
4.61 A análise dos títulos será feita pela CONSCAM Assessoria e Consultoria. 
 
4.62 Não serão computados como títulos, os certificados utilizados para ingresso no 
cargo. 
 
V – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO 
 
5.1 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. 
 
5.1.1 A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 
 
NP = NA x 100 
              TQ 
Onde: 
NP = Nota da prova 
NA = Número de acertos 
TQ = Total de questões da prova 
 
5.1.2 A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório. Serão aprovados 
os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta), exceto para os 
cargos de Pedreiro e Operador de Máquinas que serão aprovados os 10 (dez) 
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primeiros colocados e para o cargo de Motorista que serão aprovados os 35 (trinta e 
cinco) primeiros colocados para realização da prova prática. 
 
5.1.3 Os candidatos para os cargos de Pedreiro, Motorista e Operador de Máquinas 
que não forem convocados para realização da prova prática serão eliminados do 
concurso público e para os demais cargos serão eliminados os candidatos que não 
obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 
 
5.1.4 A Prova de Títulos será realizada para os candidatos classificados na prova 
objetiva para os cargos de Educador Infantil, Professor de Educação Infantil, 
Professor de Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II – Educação 
Física, Professor de Ensino Fundamental II – Língua Estrangeira – Inglês e 
Professor de Educação Especial. 
 
 
VI – DA PONTUAÇÃO FINAL 
 
6.1 A pontuação final dos candidatos classificados será a soma da nota obtida nas 
provas realizadas pelo candidato, conforme item V deste Edital. 
 
 
VII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
7.1 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da 
pontuação final. 
 
7.2 Em caso de igualdade da pontuação final serão aplicados, sucessivamente, os 
seguintes critérios de desempate ao candidato: 
 
a) com maior idade; 
 
b) que obtiver maior pontuação nas questões Específicas, se o caso; 
 
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática, se o caso. 
 
e) maior participação em júri. 
 
7.2.1 Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos 
envolvidos. 
 
7.3 Os candidatos classificados serão enumerados, por Cargo, em duas listas, 
sendo uma geral (todos os candidatos aprovados) e outra especial (candidatos 
deficientes aprovados), se for o caso. 
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VIII – DOS RECURSOS 
 
8.1 O prazo para interposição de recurso será nos prazos previstos no Anexo VI 
deste Edital. 
 
8.2 Em caso de interposição de recurso, o candidato deverá acessar o site 
www.conscamweb.com.br  fale conosco  escolher assunto: “Recurso” e: 
 
8.2.1 Escolher o tipo de recurso: 
 
a) Da Publicação do Edital; 
 
b) Da Divulgação da Lista de Inscritos; 
 
c) Da divulgação dos gabaritos e caderno de prova; 
 
d) Da divulgação da Classificação / Notas; 
 
e) Da divulgação da Nota de Títulos. 
 
8.2.2 Preencher os dados obrigatórios e enviar. Do envio, será emitido recibo 
eletrônico. 
 
8.2.3 Os recursos são enviados e recebidos eletronicamente, portanto, serão 
analisados somente os preenchidos corretamente. 
 
8.2.4 O recurso especificado no “caput” deste item não será aceito por meio de fac-
símile, email, protocolado, pessoalmente ou por qualquer outro meio, exceto o 
previsto neste Capítulo. 
 
8.3 Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado 
de forma individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão 
será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora. 
 
8.3.1 No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para 
habilitação. 
 
8.3.2 A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra o gabarito e 
contra o resultado das diversas etapas do Concurso Público será publicada no Mural 

http://www.bigadvice.com.br/
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da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e nos sites 
www.conscamweb.com.br e www.vgsul.sp.gov.br. 
 
8.3.3 O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos 
interpostos e, caso haja anulação ou alteração de gabarito, as provas serão 
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 
 
8.4 A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os 
candidatos presentes na respectiva prova. 
 
8.5 No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas 
do Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa 
seguinte. 
 
8.6 A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
8.7 O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não 
será conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar 
fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às instruções 
constantes no item 8.2. 
 
8.8 Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou 
pedido de reconsideração. 
 
8.9 Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se 
referem e no prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em 
prazo destinado a evento diverso daquele em andamento. O candidato que não 
interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências 
advindas de sua omissão. 
 
8.10 A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases 
deste Concurso Público. 
 
IX – DA NOMEAÇÃO 
 
9.1 A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação 
dos candidatos aprovados, observada a necessidade da Prefeitura Municipal de 
Vargem Grande do Sul e o limite fixado pela Constituição e Legislação Federal com 
despesa de pessoal. 
 

9.2 A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a 
expectativa de direito à nomeação. A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul 
reserva-se o direito de proceder às contratações em número que atenda ao 
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interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso 
Público. 
 

9.3 As contratações serão feitas nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Vargem Grande do Sul - SP, devendo o candidato: 

 
9.3.1 não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos; 
 
9.3.2 não ter sofrido, em exercício de função pública, penalidade por prática de atos 
desabonadores; 
 
9.3.3 gozar de boa saúde física e mental (atestado de saúde funcional); 

 
9.4. A convocação será realizada por meio de publicação no endereço eletrônico 
www.vgsul.sp.gov.br, no jornal de circulação local, e/ou por correspondência com 
Aviso de Recebimento, devendo o candidato apresentar-se à Prefeitura Municipal de 
Vargem Grande do Sul no prazo estabelecido. 

 
9.5. Não será permitido ao Candidato convocado para contratação no serviço 
público o adiamento da contratação; 

 
9.6. O candidato aprovado, quando convocado para ingresso, por meio que lhe 
assegure ciência do chamamento, notadamente por meio de carta ou e-mail 
cadastrado no momento da inscrição e de publicação em órgão de imprensa, de 
circulação local, terá prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contado da publicação 
na imprensa, para comparecimento no órgão indicado no chamamento, sob pena 
de caracterizar desistência irretratável à vaga. 

 
9.7. O candidato convocado, após demonstrar interesse na admissão, mediante 
assinatura do Termo de Manifestação de Interesse, que não apresentar os 
documentos necessários a nomeação (conforme relação a ser retirada na Divisão de 
Recursos Humanos), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, terá exaurido os direitos da 
sua habilitação no Concurso Público. 

 
9.8. A ausência do candidato no horário, dia e local de sua convocação o 
desclassificará para contratação, dando-se oportunidade ao candidato 
imediatamente seguinte à ordem de classificação do Concurso Público. 
 

9.9 Não se permitirá o ingresso no Serviço Público Municipal de candidato que seja 
aposentado de cargo, emprego ou função exercidos perante a União, Estado, 
Distrito Federal ou Município, inclusive Forças Armadas, recebendo proventos do 
erário público, em virtude da vedação da acumulação com vencimentos e salários da 
ativa, nos termos do parágrafo 10, do artigo 37 da Constituição Federal, de 
05/10/1988, ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso XVI, do mesmo 

http://www.vgsul.sp.gov.br/


           PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 

     ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 
Praça Washington Luís, nº 643, Vargem Grande do Sul-SP | CEP 13.880-000 

Fone: (19) 36419000 – 36419012 | site: www.vgsul.sp.gov.br 

 

disposto constitucional, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em 
lei de livre nomeação e exoneração. 
 

9.10 Os candidatos, no ato de posse, deverão apresentar os originais e cópias 
simples dos documentos e exames discriminados a seguir: 

 
9.10.1 O candidato, para a nomeação, deverá apresentar obrigatoriamente, sem 
exceção, todos os documentos e exames relacionados nos itens 9.11.1.1 a 
9.10.1.22, observando o disposto no item 9.8:  
 
9.10.1.1 Caderneta de vacinação dos filhos menores de 14 anos (frente e verso - 
cópia simples); 
 
9.10.1.2 Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia simples);  
 
9.10.1.3 Cartão de Inscrição no PIS/PASEP ou Cartão Cidadão (cópia simples);  
 
9.10.1.4 Carteira de Trabalho e Previdência Social (foto e qualificação civil - cópia 
simples);  
 
9.10.1.5 Carteira de Trabalho (original);  
 
9.10.1.6 Carteira Nacional de Habilitação (obrigatório se possuir – cópia simples);  
 
9.10.1.7 Cédula de Identidade - RG (cópia simples);  
 
9.10.1.8 Certidão de nascimento ou casamento do candidato (cópia simples), no 
caso de declaração de união estável apresentar juntamente com a certidão de 
nascimento; 
 
11.10.1.9 Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos (cópia simples);  
 
9.10.1.10. Certidão Estadual de Distribuição Cível - Expedida através do site do 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RESPECTIVO ESTADO, Ex: Estado de São Paulo 
deve ser solicitada no site www.tjsp.jus.br (documento com data de expedição de no 
máximo 90 dias do momento em que se der a nomeação); 
 
9.10.1.11 Certidão Estadual de Distribuição Criminal - Expedida através do site do 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RESPECTIVO ESTADO, Ex: Estado de São Paulo 
deve ser solicitada no site www.tjsp.jus.br ou alternativamente pelo site 
www.ssp.sp.gov.br (documento com data de expedição de no máximo 90 dias do 
momento em que se der a nomeação);  
 

http://www.tjsp.jus.br/
http://www.tjsp.jus.br/
http://www.ssp.sp.gov.br/
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9.10.1.12 Certidão de Quitação Eleitoral - Expedida pelo Cartório Eleitoral ou através 
do site www.tse.jus.br (original – com data de expedição de no máximo 90 dias do 
momento em que se der a nomeação);  
 
9.10.1.13 Certificado de Reservista – sexo masculino (cópia simples);  
 
9.10.1.14 Comprovante de endereço recente (cópia simples);  
 
9.10.1.15 Comprovante da escolaridade conforme consta dos Requisitos mínimos 
exigidos no item 1.2 deste Edital;  
 
9.10.1.16 Currículum devidamente preenchido, com a data da nomeação, no modelo 
disponível no site www.vgsul.sp.gov.br > Outras páginas> Área do servidor> 
Admissão (vedado preenchimento manual);  
 
9.10.1.17 Declaração de Bens deve ser apresentada a Declaração Anual de Imposto 
de Renda entregue a Receita Federal do Brasil do último exercício. Caso esteja 
dispensada da entrega junto à Receita Federal do Brasil, apresentar a Declaração 
de Bens, conforme modelo disponível no site www.vgsul.sp.gov.br => Outras 
Páginas => Área do Servidor => Modelo Declaração de Bens- Para quem está 
dispensado de entrega na RFB, preencher conforme modelo no anexo IV (vedado 
preenchimento manual); 
 
9.10.1.18 Declaração de que exerce ou não outro cargo ou cargo público e de que 
percebe ou não proventos de aposentadoria do regime Próprio da Previdência 
Social, em atendimento ao disposto no § 10, do Artigo 37, da Constituição Federal e 
da Emenda Constitucional Nº 20/98 (original – deverá ser firmada no momento da 
posse). Havendo alterações posteriores, a Declaração deverá ser atualizada;  
 
9.10.1.19 02 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais; 
 
9.10.1.20 Exame de Audiometria (original - com data de expedição de no máximo 90 
dias do momento em que se der a nomeação, para os cargos do magistério 
municipal e para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas);  
 
9.10.1.21 Exame de Eletrocardiograma com laudo para o candidato com 40 anos 
completos ou a completar durante o ano da nomeação (original – com data de 
expedição de no máximo 90 dias do momento em que se der a nomeação); 
 
9.10.1.22 Título Eleitoral (cópia simples);  
 
9.10.1.23 As cópias dos documentos a que se referem os itens 9.10.1.1 a 9.10.1.9; 
9.10.1.13 a 9.10.1.15 e 9.10.1.22, devem ser apresentadas separadamente, ou seja, 
cada documento numa única folha. NÃO UTILIZAR O VERSO DA FOLHA;  
 

http://www.tse.jus.br/
http://www.vgsul.sp.gov.br/
http://www.vgsul.sp.gov.br/
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9.11 O candidato terá exaurido os direitos de sua habilitação, neste Concurso 
Público, não entrar em exercício do cargo para o qual foi contratado, dentro do prazo 
legal. 
 
X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, 
oportunamente divulgado no Mural da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do 
Sul e nos sites www.conscamweb.com.br e www.vgsul.sp.gov.br.  
 
10.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e 
documentos do candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado deste 
Concurso Público e embora tenha obtido aprovação, levará a sua eliminação, sem 
direito a recurso, sendo considerados nulos os atos decorrentes da sua inscrição. 
 
10.3 A CONSCAM Assessoria e Consultoria não se responsabiliza por quaisquer 
cursos, textos e apostilas referentes a este Concurso Público. 
 
10.4 O candidato que necessitar atualizar seus dados pessoais e/ou endereço 
residencial, poderá fazê-lo conforme item 5.18 deste edital, até a data de publicação 
da homologação dos resultados, e após esta data, junto a Prefeitura Municipal de 
Vargem Grande do Sul, localizada na Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem 
Grande do Sul – SP - Fone: (19) 3641-9012, ou enviar a documentação via SEDEX 
com AR, para o mesmo endereço, aos cuidados da Comissão Organizadora do 
Concurso Público nº 001/2017. 
 
10.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas e 
horários de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar 
rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais 
publicações no Mural da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e nos sites 
www.conscamweb.com.br e www.vgsul.sp.gov.br. 
 
10.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso 
Público ouvida a CONSCAM Assessoria e Consultoria. 
  
10.7 A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da 
inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de 
ordem administrativa, cível ou criminal. 
 
10.8 Caberá à Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul a homologação deste 
Concurso Público. 
  

http://www.vgsul.sp.gov.br/


           PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 

     ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 
Praça Washington Luís, nº 643, Vargem Grande do Sul-SP | CEP 13.880-000 

Fone: (19) 36419000 – 36419012 | site: www.vgsul.sp.gov.br 

 

10.9 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e 
alterações posteriores não serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso 
Público. 
 
10.10 As informações sobre o presente Concurso Público serão prestadas pelo 
email contato@conscamweb.com.br (colocar no assunto: Concurso Público nº 
01/2017 do Município de Vargem Grande do Sul - SP), sendo que após a 
classificação definitiva, as informações serão de responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Vargem Grande do Sul. 
 
10.11 A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e a CONSCAM Assessoria e 
Consultoria se eximem das despesas decorrentes de viagens e estadas dos 
candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de 
documentos/objetos esquecido ou danificados no local ou sala de prova(s). 
 
10.12 A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e a CONSCAM Assessoria e 
Consultoria não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato 
decorrentes de: 
 
a) endereço não atualizado; 
 
b) endereço de difícil acesso; 
 
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou 
endereço errado do candidato; 
 
d) correspondência recebida por terceiros. 
 
10.13 A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e a CONSCAM Assessoria e 
Consultoria não emitirão Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a 
própria publicação documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
 
10.14 Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste 
Concurso Público serão divulgados no Mural da Prefeitura Municipal de Vargem 
Grande do Sul e nos sites www.conscamweb.com.br e www.vgsul.sp.gov.br, sendo 
de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.  
 
10.15 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá 
como referência o horário oficial de Brasília. 
 
10.16 Decorridos 90 dias da data da homologação e não caracterizando qualquer 
óbice, é facultada a incineração da(s) prova(s) e demais registros escritos, 
mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros 
eletrônicos. 

mailto:contato@conscamweb.com.br
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10.17 Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura 
Municipal de Vargem Grande do Sul poderá anular a inscrição, prova(s) ou 
contratação do candidato, verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no 
Certame. 
 
10.18 O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público 
quando não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua 
desistência por escrito. 
 
10.19 Salvo as exceções previstas no presente edital, durante a realização de 
qualquer prova e/ou fase deste Concurso Público não será permitida a permanência 
de acompanhantes, terceiros ou candidatos que realizaram ou realizarão prova e/ou 
fase nos locais de aplicação, seja qual for o motivo alegado. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
 

Vargem Grande do Sul, 01 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 
 

Amarildo Duzi Moraes 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 
São atribuições gerais dos servidores públicos municipais ocupantes dos cargos 
previstos nesta lei, além das que lhes cabem em virtude do desempenho de seu 
cargo, a das que decorrem, em geral, da sua condição de servidor público: 

 Executar as atribuições específicas do seu cargo e os trabalhos de que forem 
incumbidos de forma eficaz e eficiente; 

 Executar as tarefas afins e complementares as suas atribuições específicas; 

 Responsabilizar-se pela guarda, conservação e manutenção dos materiais, 
ferramentas ou equipamentos necessários ao desempenho de suas atividades ou 
que lhes forem confiados e, em geral, daquelas pertencentes à municipalidade; 

 Zelar pelos equipamentos e bens públicos em geral e, particularmente pelo seu local 
de trabalho; 

 Garantir, por todos os meios ao seu alcance, o cumprimento das atividades 
permanentes, das metas e dos objetivos básicos da unidade administrativa em que 
estiver lotado e dos princípios gerais de Administração, visando a eficácia e 
eficiência do serviço público; 

 Cumprir as determinações superiores, representando, imediatamente, quando forem 
manifestamente ilegais; 

 Representar aos superiores sobre irregularidades de que tenha conhecimento; 

 Atender, com preferência a qualquer outro serviço, as requisições de documentos, 
papéis, informações ou providências, destinadas a defesa da Fazenda Municipal; 

 Apresentar relatório ou resumo de suas atividades, nas hipóteses e prazos previstos 
em lei, regulamento ou regimento; 

 Manter observância às normas legais e regulamentares; 

 Participar de treinamentos e/ou cursos de capacitação voltados à sua área de 
atuação;  

 Atender com presteza: 
 O público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas aquelas cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e da administração; 
 A expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimentos de 

situações de interesse pessoal; 

 Representar contra ilegalidade ou abuso de poder. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Exerce atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante 
ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. 
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ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 
população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 

 Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; 

 Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, 
visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o          
planejamento da equipe; 

 Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; 

 Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

 Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de 
agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações 
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a 
equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; 

 Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe;  

 Cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à 
prevenção e ao controle da malária e da dengue; 

 Executar outras tarefas correlatas e aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
EDUCADOR INFANTIL 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Atua nas unidades de Educação Infantil realizando serviços de atendimento em 
período integral, para turmas da primeira etapa da educação básica, em suas 
necessidades diárias, cuidando da higiene, alimentação, repouso e recreação. 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

 Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, 
pensamento e interação; 

 Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do 
desenvolvimento infantil; 

 Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas 
necessidades básicas de higiene, alimentação e repouso atendidas de forma 
adequada; 

 Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia; 

 Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade 
atendida e ampliar o acesso aos bens socioculturais e artísticos disponíveis; 

 Colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade; 

 Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de 
desenvolvimento infantil; 

 Interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual atua, para a 
construção coletiva do projeto político-pedagógico; 
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 Participar de atividades de qualificação proporcionadas pela Administração 
Municipal; 

 Auxiliar as atividades das crianças na creche, incentivando as brincadeiras em 
grupo como, brincar de roda, de bola, pular corda e outros jogos, para estimular o 
desenvolvimento físico e mental das mesmas; 

 Orientar as crianças quanto às condições de higiene, auxiliando no banho, vestir, 
calçar, pentear e guardar seus pertences, para garantir seu bem-estar; 

 Auxiliar nas refeições, alimentando as crianças ou orientando sobre o 
comportamento à mesa; 

 Controlar os horários de repouso das crianças, preparando a cama e ajudando-as 
na troca de roupa, para assegurar o seu bem-estar e a saúde; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITOS: 

 Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em 
Educação Infantil. 

 

 
ENFERMEIRO – ESF 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Realiza assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos 
indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou 
nos demais espaços.comunitários (escolas, associações, etc), em todas as fases 
do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade. 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever 
medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas 
pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão; 

 Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; 

 Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS 
e da equipe de enfermagem; 

 Contribuir e participar das atividades de educação permanente do Auxiliar de           
Enfermagem - ESF e Auxiliar em Saúde Bucal - ESFSB;  

 Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF; 

 Efetuar e registrar todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências          
verificadas em relação ao paciente, anotando em prontuários; 

 Executar outras tarefas correlatas e aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITO: 
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 Graduação em Enfermagem, com diploma devidamente registrado pelo órgão 
competente e registro no respectivo conselho de classe. 

 
ENGENHEIRO CIVIL 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil, relativos à construção em 
geral, sistemas de água e esgoto e outros, estudando característica e preparando 
planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e 
orientar a construção, manutenção e reparo das obras mencionadas e assegurar 
os padrões técnicos exigidos; 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 Proceder à avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o 
projeto e examinando as características do terreno disponível; 

 Calcular os esforços e deformações previstos na obra projetada, ou que afetem a 
mesma, consultando tabelas e efetuando comparações levando em consideração 
fatores com, carga calculada, pressões de área, resistência aos ventos e 
mudanças de temperaturas, dentre outras. 

 Consultar outros especialistas, como engenheiros, mecânicos, eletricistas, 
químicos e arquitetos, trocando informações relativas ao trabalho a ser 
desempenhado; 

 Elaborar projetos da construção, preparando plantas e especificações da obra, 
indicando tipos e qualidade dos materiais, equipamentos e mão de obra 
necessária, efetuando um cálculo aproximado dos custos, para apresentação, 
aprovação e previsão; 

 Preparar o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e 
outros subsídios que se fizerem necessário, dirigindo à execução dos projetos, 
acompanhando e orientando; 

 Vistoriar em obras e projetos, aprovação de plantas e documentos, emissão de 
pareceres, participação em comissões e atividades afins; 

 Executar outras tarefas correlatas e aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITO: 

 Graduação em Engenharia com diploma devidamente registrado pelo órgão 
competente, especialização na área Civil e registro no respectivo conselho de 
classe. 

 
FISIOTERAPEUTA 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Trata meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, sequelas de 
acidentes vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, 
cinesioterapia e demais técnicas especiais de reeducação muscular, para obter o 
máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. 
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ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes 
musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e 
movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e das 
atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; 

 Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, sequelas 
de acidentes vasculares-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de 
traumatismos raqui-medulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurágenas e de 
nervos periféricos, miopias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como 
cinesioterapia, para reduzir ao mínimo as consequências dessas doenças; 

 Atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para 
possibilitar sua movimentação ativa e independente; 

 Ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos 
respiratórios e cardiovasculares, orientando e treinando o paciente em exercícios 
ginásticos especiais, para promover correções de desvios de postura e expansão 
respiratória e a circulação sanguínea; 

 Fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas 
psíquicos, treinando-os de forma sistemática, para promover a descarga ou 
liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; 

 Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-
os na execução de tarefas, para possibilitar a execução correta dos exercícios 
físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; 

 Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando 
informes, documentos e pareceres, para avaliação da política de saúde; 

 Executar outras tarefas correlatas e aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITO: 

 Graduação em Fisioterapia, com diploma devidamente registrado pelo órgão 
competente e registro no respectivo conselho de classe. 

 
FONOAUDIÓLOGO 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Elabora e executa atividades relacionadas à problemas ou deficiências da 
comunicação oral e ao seu tratamento, assessora as áreas da educação, 
promoção social e saúde quanto à identificação e encaminhamento de casos e 
outras atividades afins; 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 Avaliar as deficiências identificadas, realizando exames fonéticos, da linguagem, 
e outras técnicas para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutica; 
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 Assessorar profissionais de outras áreas na identificação de problemas da 
comunicação oral e na determinação do encaminhamento para reabilitação; 

 Preparar informes, documentos e programas especiais de treinamento em 
assuntos de fonoaudiologia; 

 Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento da voz, da fala, da 
linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros; 

 Executar outras tarefas correlatas e aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITO: 

 Graduação em Fonoaudiologia, com diploma devidamente registrado pelo órgão 
competente e registro no respectivo conselho de classe. 

 
INSPETOR DE ALUNOS 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Fiscaliza e orienta os estudantes, dentro do período de permanência nos 
estabelecimentos de ensino, para manter a ordem e disciplina estabelecida. 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 Exercer em estabelecimentos de ensino, vigilância em torno do comportamento 
de estudantes, nos locais de estudo, de trabalhos escolares, de recreação e nas 
imediações; 

 Orientar e assistir os interesses e comportamentos dos alunos, fora da sala de 
aula, para os ajustamentos dos mesmos ao convívio e recreação escolar; 

 Manter a disciplina e o respeito às regras prescritas pelo estabelecimento, 
controlando e orientando os educandos; 

 Atender às solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina da 
classe quando da ausência dos mesmos, para colaborar no processo educativo; 

 Auxiliar na organização e realização de comemorações e outras atividades; 

 Zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo material 
utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para 
proporcionar ambiente adequado à formação física, mental e intelectual dos 
alunos; 

 Auxiliar nas tarefas de portaria, guarda e proteção dos alunos, prestando 
primeiros socorros em caso de acidentes; 

 Executar outras atribuições previstas no Regimento Interno do Estabelecimento 
de Ensino; 

 Executar outras tarefas correlatas e aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITO: 

 Ensino Médio Completo ou equivalente; 

 Conhecimentos básicos de informática. 
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MÉDICO DA SAÚDE PÚBLICA 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Planeja, controla e executa as ações de atendimento primário de saúde. Efetua 
exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e realiza outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem estar do 
paciente. 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 Realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamento médico, bem como 
intervenções de pequenas cirurgias, aplicando recursos da medicina preventiva 
ou curativa; 

 Desenvolver atividades de educação em saúde pública, junto ao paciente e a 
comunidade; 

 Participar das ações de vigilância epidemiológica; 

 Executar outras tarefas correlatas e aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITO: 

 Graduação em Medicina, com diploma devidamente registrado pelo órgão 
competente e registro no respectivo conselho de classe. 

 
MOTORISTA 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Dirige e conserva veículos automotores, da frota da Administração Pública, tais 
como automóveis, caminhões, carretas, ônibus, micro-ônibus, peruas escolares, 
ambulâncias, peruas e picapes, manipulando os comandos de marcha, direção e 
demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas determinados 
de acordo com as normas de trânsito e segurança do trabalho e as instruções 
recebidas, para efetuar o transporte de materiais, pessoas, pacientes e 
estudantes. 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 Inspecionar o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis 
de combustível, água e óleo do cárter, testando freios, parte elétrica e outros 
mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento; 

 Verificar os itinerários, o número de viagens e outras instruções de trânsito e a 
sinalização, visando o cumprimento das normas estabelecidas, adotando as 
medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anormalidade, para 
garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; 

 Dirigir corretamente automóveis, caminhões, carretas, ônibus, micro-ônibus, 
peruas de transporte escolar, picapes, ambulâncias e demais veículos 
pertencentes à frota municipal, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, 
recolhendo e transportando pessoas, cargas, materiais, animais e equipamentos 
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em locais e horas determinadas, realizando viagens nas imediações bem como 
intermunicipais e interestaduais, conduzindo-os em segurança conforme 
itinerários estabelecidos; 

 Operar os mecanismos específicos dos caminhões, tais como basculante, munck, 
coletor de lixo, etc., obedecendo às normas de segurança no trabalho; 

 Zelar pela documentação da carga e do veículo, verificando sua legalidade e 
correspondência aos volumes transportados, para apresentá-la às autoridades 
competentes, quando solicitada, nos postos de fiscalização; 

 Controlar a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos 
documentos recebidos, para atender corretamente o usuário; 

 Efetuar reparos de emergência no veículo, para garantir o seu funcionamento; 

 Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para 
assegurar o seu perfeito funcionamento e conservação; 

 Manter a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso; 

 Transportar material de construção em geral, ferramentas e equipamentos para 
obras em andamento, assegurando a execução dos trabalhos; 

 Efetuar o transporte de terra para serviços de terraplanagem, construção de 
aterros ou compactação de estradas para pavimentação, acionando dispositivos 
para bascular o material; 

 Transportar produtos perigosos, inflamáveis, corrosivos, dentre outros; 

 Efetuar anotações das viagens realizadas, pessoas, equipamentos e materiais 
transportados, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo 
normas estabelecidas; 

 Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da 
prefeitura, para permitir sua manutenção e abastecimento; 

 Ficar à disposição, em plantão contínuo, para dirigir ambulância no transporte de 
doentes; 

 Operar os equipamentos de apoio das ambulâncias, inclusive o sistema de rádio; 

 Aplicar produtos para higienização e assepsia da ambulância, no caso de 
transporte de pessoas com doenças contagiosas;  

 Participar de treinamentos e/ou cursos de capacitação voltados à sua área de 
atuação;  

 Executar outras tarefas correlatas e aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITO: 

 Ensino fundamental incompleto (mínimo 5º ano ou equivalente); 

 Carteira Nacional de Habilitação da categoria D ou E. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Opera máquinas de médio e grande porte (moto niveladora, trator de esteira, 
carregadeira, retroescavadeira, etc.), manipulando, acionando ou manejando os 
dispositivos de marcha, direção, translação, corte e elevação, para nivelar 
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terrenos, para compactar, escavar e remover solos, como terra, pedras, cascalhos 
e materiais análogos, bem como içar, deslocar e transportar cargas diversas, nas 
obras da administração direta, indireta e autárquica. 

 
 
 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 Abastecer e manobrar a máquina, acionando o motor, manipulando os comandos 
de marcha e direção, de translação, de corte e elevação, das máquinas em geral; 

 Avançar, retroceder, deslocar, erguer, carregar, descarregar, movimentar, 
empurrar, rebaixar, escavar e levantar, acionando os pedais e alavancas para 
posicionar o mecanismo, segundo as necessidades do trabalho; 

 Executar a manutenção da máquina, lubrificando-a e efetuando pequenos 
reparos, para mantê-la em boas condições de funcionamento; 

 Participar de treinamentos e/ou cursos de capacitação voltados à sua área de 
atuação;  

 Executar outras tarefas correlatas e aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITO: 

 Ensino fundamental incompleto (mínimo 5º ano ou equivalente); 

 Carteira Nacional de Habilitação da categoria D ou E. 
 
PEDREIRO 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Executa trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por 
desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos 
pertinentes do ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 Executar serviços de alvenaria e revestimentos, bem como acabamentos nobres; 

 Assentar ladrilhos, cerâmicas, azulejos, tijolos, esquadrias, batentes, etc; 

 Rebocar com massa fina e grossa, assentar aparelhos sanitários e demais peças 
utilitárias ou ornamentais; 

 Marcar terrenos e supervisionar a abertura de alicerces e fundações; 

 Zelar pelos equipamentos, materiais e ferramentas próprias do serviço; 

 Executar outras tarefas correlatas e aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITO: 

 Ensino fundamental incompleto (mínimo 5º ano ou equivalente). 
 
PROCURADOR  
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
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 Coordena e controla as atividades relativas aos assuntos jurídicos da 
municipalidade e sobre eles se pronuncia. Examina os efeitos e as repercussões 
dos atos jurídicos dos quais a administração direta, indireta e autárquica participa.  

 Elabora propostas e implementação de ações visando o aperfeiçoamento dos 
instrumentos jurídicos do município.  

 Elabora estudos e pesquisas e propõe linhas de ação em relação aos impactos 
em decorrência das legislações estaduais e federais. Propõe e fundamenta vetos 
a projetos de lei da Câmara Municipal.  

 Representa a municipalidade em juízo ou fora dele. 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 Promover diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam 
subsídios à formulação de políticas, diretrizes e planos relacionados à área 
jurídica; 

 Prestar assistência jurídica, quando solicitado, aos diversos órgãos e representá-
los em juízo ou órgãos governamentais, estatais e privados, acompanhando, 
inclusive, a atuação desse órgão onde e quando couber; 

 Representar e defender os interesses da administração direta, indireta e 
autárquica, ativa e passivamente, perante qualquer instância, juízo, tribunal 
judiciário ou administrativo, em todo feito ou procedimento em que a instituição 
seja parte como autora, ré, assistente, oponente ou litisconsorte, assim como 
junto a qualquer repartição pública federal, estadual, municipal, autarquias, 
entidades estaduais ou sociedade de economia mista ou privada; 

 Examinar e pronunciar-se sobre atos de negociação, rescisão e celebração de 
convenções, contratos, acordos, ajustes e outros, inclusive trabalhistas e 
sindicais, representando-os em juízo; 

 Analisar, elaborar e propor anteprojetos de leis, decretos e regulamentos 
relacionados às atividades da administração direta, indireta e autárquica.  

 Propor e fundamentar vetos a projetos de leis da câmara; 

 Executar outras tarefas correlatas e aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITO: 

 Graduação em ciências jurídicas com diploma devidamente registrado pelo órgão 
competente e registro no respectivo conselho de classe. 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Ministra aulas nas classes de educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os 
níveis, etapas e modalidades. 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

 Planejar e preparar aulas obedecendo aos currículos disciplinares e métodos de 
aplicação recomendados; 
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 Acompanhar o rendimento dos alunos quanto ao aprendizado, observando as 
causas de possíveis problemas, envidando esforços para resolvê-los ou 
encaminhando o aluno ao setor competente; 

 Promover a socialização do aluno para o exercício pleno da cidadania; 

 Manter o bom nível de relacionamento com os pais de alunos e colegas de 
trabalho; 

 Participar dos eventos desenvolvidos pela unidade escolar; 

 Zelar pelo local de trabalho, bem como pelos materiais utilizados, para execução 
de suas atividades; 

 Zelar pelo bem estar do aluno durante o seu turno de trabalho; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITOS 

 Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, com habilitação específica 
e/ou certificado de especialização, na área da necessidade. 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Ministra aulas nas classes de Educação Infantil para turmas de 4 (quatro) a 5 
(cinco) anos de idade. 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

 Planejar e preparar aulas obedecendo aos currículos disciplinares e métodos de 
aplicação recomendados; 

 Acompanhar o rendimento dos alunos quanto ao aprendizado, observando as 
causas de possíveis problemas, envidando esforços para resolvê-los ou 
encaminhando o aluno ao setor competente; 

 Promover a socialização do aluno para o exercício pleno da cidadania; 

 Manter o bom nível de relacionamento com os pais de alunos e colegas de 
trabalho; 

 Participar dos eventos desenvolvidos pela unidade escolar; 

 Zelar pelo local de trabalho, bem como pelos materiais utilizados, para execução 
de suas atividades; 

 Zelar pelo bem estar do aluno durante o seu turno de trabalho; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITOS: 

 Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em 
Educação Infantil. 
 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA 
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 Ministra aulas nas classes de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e anos iniciais 
da Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

 Planejar e preparar aulas obedecendo aos currículos disciplinares e métodos de 
aplicação recomendados; 

 Acompanhar o rendimento dos alunos quanto ao aprendizado, observando as 
causas de possíveis problemas, envidando esforços para resolvê-los ou 
encaminhando o aluno ao setor competente; 

 Promover a socialização do aluno para o exercício pleno da cidadania; 

 Manter o bom nível de relacionamento com os pais de alunos e colegas de 
trabalho; 

 Participar dos eventos desenvolvidos pela unidade escolar; 

 Zelar pelo local de trabalho, bem como pelos materiais utilizados, para execução 
de suas atividades; 

 Zelar pelo bem estar do aluno durante o seu turno de trabalho; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUSITOS 

 Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior. 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II (Educação Física e Língua 
Estrangeira - Inglês) 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

 Ministra aulas nas classes de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação 
de Jovens e Adultos – EJA, nos conteúdos curriculares que compõe a grade 
curricular que exigirem o professor especialista, admitida também a atuação do 
docente nas disciplinas de educação física, arte e língua estrangeira-inglês, nas 
classes de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano. 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

 Planejar e preparar aulas obedecendo aos currículos disciplinares e métodos de 
aplicação recomendados; 

 Acompanhar o rendimento dos alunos quanto ao aprendizado, observando as 
causas de possíveis problemas, envidando esforços para resolvê-los ou 
encaminhando o aluno ao setor competente; 

 Promover a socialização do aluno para o exercício pleno da cidadania; 

 Manter o bom nível de relacionamento com os pais de alunos e colegas de 
trabalho; 

 Participar dos eventos desenvolvidos pela unidade escolar; 

 Zelar pelo local de trabalho, bem como pelos materiais utilizados, para execução 
de suas atividades; 

 Zelar pelo bem estar do aluno durante o seu turno de trabalho;  
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 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITOS 

 Licenciatura Plena com habilitação correspondente ao conteúdo específico ou 
equivalente. 
 

 
TÉCNICO EM FARMÁCIA 

 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Executa tarefas diversas nas unidades de saúde, consistentes na separação e 
entrega de medicamentos, insumos e produtos afins, de acordo com a prescrição 
e receita médica, assim como na reposição de estoque na farmácia, além de, 
desenvolver as atividades de acordo com as boas práticas de manipulação e 
dispensação, sob supervisão direta do farmacêutico. 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 Conhecer os princípios básicos da Política Nacional de Medicamentos, da Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica e os Princípios e Diretrizes do SUS; 

 Conhecer a legislação farmacêutica vigente, bem como as normas e legislações 
próprias para a assistência farmacêutica; 

 Ter conhecimentos básicos acerca da ação, atividade e reações adversas dos 
diferentes medicamentos; 

 Ter conhecimentos referentes aos direitos do consumidor/usuário, e demais 
legislações que regem o âmbito farmacêutico; 

 Auxiliar nas ações de educação em saúde, a respeito do uso racional de 
medicamentos em nível individual e coletivo; 

 Conhecer e executar as Boas Práticas de Dispensação de Medicamentos; 

 Conhecer e executar as normas das Boas Práticas de Recebimento e de 
Armazenamento de medicamentos sob supervisão do farmacêutico; 

 Atender e orientar os usuários, sob supervisão do farmacêutico; 

 Conhecer e identificar variações das características macroscópicas dos 
medicamentos; 

 Conhecer o uso dos produtos antissépticos, desinfetantes e esterilizantes; 

 Executar balanços e inventários periódicos de medicamentos, sob supervisão do 
farmacêutico; 

 Reportar-se ao farmacêutico de referência para orientação sobre as questões 
técnicas da área farmacêutica; 

 Executar outras tarefas correlatas e aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITO: 

 Ensino médio completo ou equivalente; 

 Curso técnico em Farmácia, com registro no respectivo conselho de classe. 
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TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 

 Realiza intervenção terapêutica ocupacional, compreendendo abordagem e/ou          
condutas baseadas em critérios avaliativos com eixo referencial, pessoal, familiar, 
coletivo e social, com enfoque cognitivo, perceptivo, sensorial, motor, funcional, 
laborativo, afetivo e social. 

 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: 

 Elaborar diagnóstico terapêutico ocupacional, compreendido como avaliação                 
cinética-ocupacional, sendo esta um processo pelo qual, por meio de metodologia 
e técnicas terapêuticas ocupacionais, são analisadas e estudadas as alterações 
psico-físico-terapêuticas ocupacionais; 

 Prescrever, baseado no constatado na avaliação cinética-ocupacional, as 
condutas          próprias da Terapia Ocupacional, qualificando-as e quantificando-
as; 

 Elaborar testes específicos para avaliar níveis de capacidade funcional e sua          
aplicação; 

 Programar as Atividades da Vida Diária (AVD) Atividades de Vida Prática (AVP), e 
outras a serem assumidas e exercidas pelo cliente, e orientar e supervisionar a 
execução dessas atividades, seja em estabelecimentos de atenção à saúde como 
em domicílio; 

 Orientar a família do cliente e a comunidade quanto às condutas terapêuticas          
ocupacionais a serem observadas para a aceitação do cliente em seu meio, 
reduzindo a desvantagem comparativa com os demais; 

 Promover a adaptação dos meios e materiais disponíveis, pessoais e ambientais 
para desempenho funcional do cliente (incluindo adaptações do ambiente 
doméstico ou de trabalho); 

 Propiciar a adaptação ao uso de órtese e próteses, quando observada a 
necessidade do cliente, ampliando seu desempenho funcional; 

 Utilizar com emprego de atividades dos métodos específicos para educação ou           
reeducação de função de sistemas do corpo humano; 

 Reavaliar sistematicamente o cliente para fins de reajustes ou alterações das 
condutas terapêuticas próprias empregadas, adequando-as à evolução da 
metodologia adotada; 

 Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere a programas ligados a 
doenças          crônicas e/ou que, comprovadamente, deixem sequelas funcionais: 

 Dirigir serviços de Terapia Ocupacional em estabelecimentos públicos, 
autárquicos e mistos; 

 Assessorar órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos ou mistos no campo 
da           Terapia Ocupacional; 

 Dar parecer terapêutico ocupacional nas áreas de sua abrangência; 

 Participar de equipe multidisciplinar no processo de recuperação e inserção social 
do cliente; 
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 Participar de equipe de diagnósticos, quando na atuação em Saúde Mental; 

 Executar outras tarefas correlatas e aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 
FORMAÇÃO/REQUISITO: 

 Graduação em Terapia Ocupacional, com diploma devidamente registrado pelo 
órgão competente e registro no respectivo conselho de classe. 

 
 
 

 
 

ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
Cargos de Ensino Fundamental 
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Significado das palavras. Identificação 
de vogais e consoantes. Escritas corretas.  
 
Matemática: Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 
Juro simples. Sistema métrico. Razão e proporção. Problemas. 
 
Cargos de Ensino Médio e Superior 
Língua Portuguesa: Leitura e análise do texto: compreensão e significado 
contextual das palavras e expressões do texto; interpretação do texto; gêneros e 
tipologias textuais. Fonética e Fonologia: ortografia; acentuação gráfica. Morfologia: 
as classes de palavras. Sintaxe: frase, oração, período; termos essenciais da 
oração; termos integrantes da oração (objeto direto, indireto, complemento nominal); 
termos acessórios da oração. Conjunções coordenativas (relação de sentido entre 
as conjunções e as orações do texto); conjunções subordinativas adverbiais (relação 
de sentido entre as conjunções e as orações do texto); concordância verbal e 
nominal. Suplemento ou Apêndice: crase; pontuação; funções do QUE e do SE; 
figuras de linguagem; vícios de linguagem. 
 
Matemática: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; 
Álgebra: sequências, conceitos, operações com expressões algébricas; Equações e 
Inequações; Relações e funções; Geometria: elementos básicos, conceitos 
primitivos, representação geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, 
superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e 
temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e 
construção de tabelas e gráficos; Matrizes; Progressão Aritmética / Geométrica; 
Noções de probabilidade. 
 
Conhecimentos Específicos 
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- Agente Comunitário de Saúde 
Definição, histórico, aspectos biológicos do vetor: transmissão, ciclo de vida, biologia 
do vetor: ovo, larva, pupa e habitat, medidas de controle: mecânico e químico, área 
de risco. Febre Amarela, Zoonoses, imunização, Leishmaniose, Leptospirose, visitas 
domiciliares, educação ambiental, saúde pública e saneamento básico, Hantavirose, 
Hepatites, avaliação de risco ambiental e sanitário. 
 
 
 
- Educador Infantil 
ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos. Campinas, Ed. 
Papirus, 2005. BRASIL. Ministério da Educação. Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria da 
Educação Fundamental – Brasília: MEC/SEF 1998. ______. Ministério da Educação. 
Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das 
crianças. Brasília: MEC/SEB, 2009. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf _____. Ministério da 
Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para 
educação infantil. Brasília: MEC/SEB, 2010. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579:ed 
ucac ao-infantil&Itemid=1152. ______. Ministério da Educação. Conselho Nacional 
de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB n.º 5 de 17 de 
dezembro de 2009 – Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. ______.Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros 
nacionais de qualidade para a educação infantil – Volume 1. MEC/SEB, 2006. 
HOFFMANN. Jussara. Avaliação e educação infantil: um olhar sensível e reflexivo 
sobre a criança. Porto Alegre: Mediação, 2014. 
 
- Enfermeiro – ESF  
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; Políticas de Saúde: Constituição 
da República Federativa do Brasil - Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade 
Social, Título VIII da Ordem Social; Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 
8.142/90; Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde de 05/11/2002, Portaria nº 
1863/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Portaria nº 1864/GM do Ministério 
da Saúde de 29/09/2003, Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde-
Portaria Federal 399/GM de 22/02/06, Estratégia Saúde da Família; Processo 
Saúde/Doença; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Programa Nacional 
de Imunização; Administração dos Serviços de Enfermagem; Programas do 
Ministério da Saúde (site:www.saúde.gov.br) : Tuberculose, Hanseníase, Saúde do 
Trabalhador, Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Saúde do Adulto e Doenças 
Sexualmente Transmissíveis; Vigilância Epidemiológica: doenças de notificação 
compulsória; Métodos de Desinfecção e Esterilização; Técnicas Básicas de 
Enfermagem; Enfermagem em Pronto Socorro: Princípios para o Atendimento de 
Urgência e Emergência; Assistência de Enfermagem a pacientes portadores de 
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doenças do aparelho respiratório, digestivo, cardiovascular, locomotor e esquelético, 
nervoso, ginecológico e obstétrico, urinário, dos distúrbios hidroeletrolíticos e 
metabólicos e psiquiátricos. Cuidados de Enfermagem em Atendimento Pré- 
Hospitalar em emergências cardio vasculares, respiratórias, metabólicas, 
ginecológicas e obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e no trauma. 
 
- Engenheiro Civil 
Planejamento Urbano. Legislação Federal: Proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional. Parcelamento de solo urbano. Contratos e licitações: contratos, 
aditivos contratuais, especificações técnicas, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520 e 
Decreto nº 3.555/2000. Estatuto das Cidades. Política Nacional de Mobilidade 
Urbana. Novo Código Florestal Brasileiro. Legislação Estadual: parcelamento do 
solo urbano. Geologia aplicada à Engenharia. Resistência dos Materiais. Topografia. 
Urbanismo. Hidráulica. Materiais de Construção: propriedades, ensaios tecnológicos. 
Tipos de materiais. Teorias das Estruturas. Estradas e pavimentação. Hidrologia 
aplicada. Mecânica dos Solos. Estruturas em concreto armado, aço e madeira. 
Estruturas em concreto Pré-Moldado e Protendido. Fundações: investigação do solo, 
ensaios tecnológicos, propriedades, tipos de fundações. Planejamento de análise de 
orçamento, custos diretos e indiretos, encargos sociais, quantificação de insumos e 
serviços. Saneamento urbano. Equipamentos Urbanos. Gerenciamento da 
Construção Civil. Cadastro Fiscal Imobiliário. 
 
-Inspetor de Aluno 
Informática: Utilização do Sistema Operacional Windows (XP, 7 e 8). Configurações 
Básicas do Windows (Xp, 7 e 8). Aplicativos Básicos (bloco de notas, calculadora, 
Paint, WordPad). Textos Microsoft Word (2010) Planilha Eletrônica Excel (2010). 
Recursos Básicos e utilização do Adobe Reader (Adobe Reader). Configuração de 
Impressoras. Noções básicas de Internet (Internet Explorer a partir da versão 6.0) 
Noções básicas de Correio Eletrônico – Outlook. 
 
-Fisioterapeuta 
Fisioterapia Neurofuncional. Fisioterapia DermatológicaGalvanopuntura. Fisiologia 
articular do membro inferior. Fisioterapia gerontológica. Fisioterapia músculo-
esquelética (Manguito rotador, fibromialgia, cadeias musculares, pata de ganso, 
lesão de bankart, músculo tibial). Fisioterapia do trabalho. Fisioterapia motora. 
Fundamentos de fisioterapia. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e 
procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular, cinesiologia e 
biomecânica. Técnicas básicas em cinesioterapia motora, manipulações e 
cinesioterapia respiratória. Análise da marcha, técnicas de treinamento em 
locomoção e deambulação. Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos 
fisiológicos da mecanoterapia, hidroterapia, massoterapia, eletroterapia, 
termoterapia superficial e profunda e crioterapia. Prescrição e treinamento de 
órteses e próteses. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia, semiologia e procedimentos 
fisioterápicos. 
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-Fonoaudiólogo 
Programa de Saúde de Família. Trabalho em equipe multiprofissional. Código de 
ética da Fonoaudiologia. Fonoaudiologia na saúde pública. Abordagem do 
desenvolvimento humano. Crescimento e desenvolvimento das estruturas e funções 
dos órgãos fonoarticulatórios. Comunicação verbal e não verbal. Linguagem e 
comunicação no Idoso. Alterações de memória no idoso. Dominância cerebral e 
linguagem. Classificação, avaliação e tratamentos das afasias. Reabilitação nas 
seguintes patologias: acidente vascular cerebral, doenças da unidade motora, 
doenças degenerativas do sistema nervoso central, neoplasias. Diagnóstico e 
reabilitação do déficit auditivo; audiologia; processamento auditivo central. Avaliação 
e tratamento dos distúrbios da deglutição na população neonatal, pediátrica e 
adulta/disfalgia. Gagueira. Respiração: tipo, capacidade, coordenação 
pneumofônica. Ressonância. Avaliação da motricidade oral. Distúrbio articulatório. 
Fissuras. Paralisia cerebral. Avaliação e tratamento das disfonias. Fonoaudiologia 
escolar. 
 
-Médico da Saúde Pública 
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases 
da implantação. 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. 
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Programa de 
Saúde da Família – PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de 
notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Portaria 
336 GM/MS. Lei Federal nº 10.216/2001. Art. 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 
nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8.142 de 28/12/90. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 
2011. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de 
outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Portaria Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma 
Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Lei Nº 8.069/90. 
 
- Motorista 
I – Prova Objetiva: Técnicas de Primeiros Socorros; - Instrumentos e ferramentas; - 
Conhecimentos operacionais de eletricidade de autos; - Noções básicas de: 
mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos de 
veículos leves e pesados; - Conhecimento de sistema de funcionamento dos 
componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, 
condições de freio, pneus, etc; - Diagnósticos de falhas de funcionamento dos 
equipamentos; - Lubrificação e conservação do veículo; - Código de Trânsito 
Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação 
Complementar; - Resoluções do CONTRAN. 
II - Prova Prática: 
- Noções de segurança, no posto de trabalho; 
- Noções de higiene e limpeza no posto de trabalho; 
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- Verificação de equipamentos obrigatórios e condições do veículo antes da saída;  
- Condução no trânsito;  
- Condução do veículo;  
- Obediência às Leis do trânsito e noções básicas de mecânica. 
 
- Operador de Máquinas 
I - Prova Objetiva: 
Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção 
hidráulica). Sistemas de freios: funcionamento de freios , freios mecânicos, sistema 
hidráulicos, cilindros. Suspenção: molas e amortecedores; rodas e pneus. Desgaste 
de pneus. Geometria de eixo. Motores a explosão: tipos de motores (elementos 
essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção; 
bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, freio-motor, 
graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática com máquinas 
e equipamentos. Código de Trânsito (artigos: 26 a 71, 80 a 90, 91 a 95, 144, 161 a 
255 e artigos 256 a 268), direção defensiva, primeiros socorros, cargas perigosas, 
placas de sinalização, equipamentos obrigatórios, Código de Trânsito Brasileiro, 
manutenção e reparos no veículo/máquina, avarias sistema de aquecimento, freios, 
combustão, eletricidade, controle quilometragem/combustíveis/lubrificantes. 
Conservação e limpeza do veículo/máquina, condições adversas, segurança, 
instrumentos e controle, procedimento de operações, verificações diárias, 
manutenção periódica, ajustes, diagnóstico de falhas, engrenagens. 
II - Prova Prática: 
- Noções de segurança, no posto de trabalho; 
- Noções de higiene e limpeza no posto de trabalho; 
- Verificação de equipamentos obrigatórios e condições do equipamento antes da 
saída;  
- Condução no trânsito;  
- Condução do equipamento;  
- Operação dos acessórios do equipamento;  
- Obediência às Leis do trânsito e noções básicas de mecânica. 
 
-Pedreiro 
Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s. Conhecimentos 
técnicos da área, uso adequado de materiais e equipamentos. Conhecimentos sobre 
demarcação da obra; materiais básicos de construção civil (areia, cimento, cal, 
pedra, etc.); equipamentos e ferramentas; nível e prumo; concretos e argamassas; 
fundações; alvenarias; lajes; materiais de acabamento; impermeabilização e 
medidas. 
 
-Procurador 
Direito Constitucional: 1. Constitucionalismo. 2. Conceito, sentido e classificação das 
Constituições. 3. Poder constituinte. 4. Modificação formal da Constituição: poder 
reformador e suas limitações; emendas à Constituição. 5. Modificação informal da 
Constituição: mutações constitucionais. 6. Princípios constitucionais: conceito; 
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natureza jurídica; aplicação e funções. 7. Eficácia e aplicabilidade das normas 
constitucionais. 8. Controle de constitucionalidade de atos normativos. 9. Direitos e 
garantias fundamentais. 10. Remédios constitucionais. 11. Organização política do 
Estado: Federação brasileira (componentes, repartição de competências e 
intervenções federal e estadual). 12. Os Municípios: Lei Orgânica Municipal; 
autonomia; natureza jurídica; criação; competência; organização política e 
administrativa; fiscalização financeira e orçamentária; regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões. 13. Organização administrativa do Estado: 
Administração Pública (noção, princípios, normas e organização); servidores 
públicos civis e militares (regime jurídico constitucional). 14. Organização funcional 
do Estado: princípio da separação dos poderes; funções típicas e atípicas de cada 
poder. 15. Poder Legislativo: organização; atribuições;imunidade parlamentar; 
processo legislativo, espécies normativas e fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária. Poder Executivo: atribuições; responsabilidade. Poder Judiciário: 
composição; distribuição de competência e organização. 
Direito Administrativo: 1. Conceito de Direito Administrativo. 2. Administração Pública 
Direta e Indireta. 3. Descentralização e Desconcentração. 4. Órgãos da 
Administração Pública. 5. Princípios da Administração Pública. 6. Os Poderes 
Administrativos: Poder vinculado e poder discricionário; Poder hierárquico; Poder 
Disciplinar; Poder Regulamentar; Poder de Polícia. 7. Atos Administrativos: conceito; 
requisitos; atributos; classificação; espécies; motivação; validade e invalidade; 
revogação; controle jurisdicional. 8. Contratos administrativos: conceito; 
peculiaridade; formalização; normas regedoras; instrumento e conteúdo; cláusulas; 
execução; alteração; inexecução e rescisão; espécies. 9. Licitações –normas legais 
e constitucionais aplicáveis. 10. Serviços Públicos: conceito e classificação; formas e 
meios para a prestação dos serviços públicos; Serviços concedidos, permitidos e 
autorizados. 11. Autarquias. 12. Empresas Públicas. 13. Sociedade de economia 
mista. 14. Fundações instituídas pelo Poder Público. 15. Convênios e consórcios 
administrativos. 16. Lei das Concessões. 17. Agências Reguladoras. 18. Parceria 
Público-Privada - PPP. 19. Organizações Sociais -OSCIP. 20. Agentes Públicos: 
conceito e categoria. 21. Agentes Administrativos. 22. Servidores públicos: cargos e 
função; Carreira; Provimento; Concurso; Efetividade; Estabilidade; Regime Jurídico 
dos servidores públicos; Princípios constitucionais pertinentes aos servidores 
públicos; Direitos e garantias dos servidores públicos; Deveres e proibições dos 
servidores públicos; Responsabilidades dos servidores públicos; Penalidades; 
Processo Administrativo Disciplinar. 23. Os Bens Públicos: conceito, classificação e 
regime. 24. Intervenção no Domínio Econômico: Intervenção na propriedade; 
desapropriação; servidão administrativa; tombamento; requisição e ocupação 
provisória; limitação administrativa da propriedade. 25. Responsabilidade Civil das 
Pessoas Jurídicas de Direito Público: fundamento constitucional; Fundamento 
doutrinário; Ação regressiva. 26. Controle da administração pública: conceito, tipos e 
formas de controle; controle interno; controle legislativo; controle judiciário (mandado 
de segurança, ação popular, ação civil pública e improbidade administrativa). 27. 
Prescrição administrativa. 



           PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 

     ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 
Praça Washington Luís, nº 643, Vargem Grande do Sul-SP | CEP 13.880-000 

Fone: (19) 36419000 – 36419012 | site: www.vgsul.sp.gov.br 

 

Direito Civil: 1. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: vigência, 
aplicação, interpretação e integração das leis; conflito das leis no tempo; eficácia da 
lei no espaço. 2. Pessoas naturais: existência; personalidade; capacidade; nome; 
estado; domicílio; direitos da personalidade; ausência. 3. Pessoas jurídicas: 
constituição; extinção; domicílio; sociedades de fato, grupos despersonalizados, 
associações; sociedades, fundações; desconsideração da personalidade jurídica; 
responsabilidade. 4. Bens: diferentes classes. 5. Ato jurídico: fato e ato jurídico. 6. 
Negócio jurídico: disposições gerais; classificação, interpretação; elementos; 
representação, condição; termo; encargo; defeitos do negócio jurídico; validade, 
invalidade e nulidade do negócio jurídico; simulação. 7. Atos jurídicos: lícitos e 
ilícitos. 8 Prescrição e decadência. 9. Prova. 10. Obrigações: características; 
obrigações de dar; obrigações de fazer e de não fazer; obrigações alternativas; 
obrigações divisíveis e indivisíveis; obrigações solidárias; obrigações civis e 
naturais,obrigações de meio, de resultado e de garantia; obrigações de execução 
instantânea, diferida e continuada; obrigações puras e simples, condicionais, a termo 
e modais; obrigações líquidas e ilíquidas; obrigações principais e acessórias; 
transmissão das obrigações; adimplemento e extinção das obrigações; 
inadimplemento das obrigações. 11. Contratos: contratos em geral; disposições 
gerais; extinção; espécies de contratos regulados no Código Civil.12. Atos 
unilaterais. 13. Responsabilidade civil. 14. Preferências e Privilégios Creditórios. 15. 
Empresário. 16. Direito de Empresa: estabelecimento. 17. Posse. 18. Direitos reais: 
propriedade; superfície; servidões; usufruto; uso; habitação; direito do promitente 
comprador. 19. Direitos reais de garantia. 
Processo Civil (NCPC): Parte Geral: Livro I - Das Normas Processuais Civis, Livro II 
- Função Jurisdicional, Livro III - Dos Sujeitos do Processo, Livro IV - Dos Atos 
Processuais e Parte Especial: Livro I - Do Processo de Conhecimento e 
Cumprimento de Sentença até o art. 692 e Livro II - Do Processo de Execução até 
art. 910. 
 
-Professor 
LEGISLAÇÃO (para todos Professores) 
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – 1988. (Artigos 5º, 6º; 205 a 
214)  
 _____. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
do Adolescente – ECA (Artigos 1º a 6º; 15 a 18; 60 a 69) 
_____. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB  
_____. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004. Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (anexo o Parecer CNE/CP nº 3/2004) 
______. RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2010. Define Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (anexo o Parecer CNE/CEB nº 
7/2010) 
_____. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012. Estabelece Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (anexo o Parecer CNE/CP nº 8/2012)  
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_____. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na 
perspectiva da educação inclusiva. Brasília, MEC/SEESP, 2008. Disponível em: 
\pdf/politicaeducespecial.pdf\. 
_____. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: 
\<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ttransversais.pdf\ 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (para Educador Infantil e Professores) 
HOFFMANN, Jussara.  Avaliação mediadora - uma prática em construção da pré-escola 
à universidade.  3ª. Edição, Porto Alegre, Mediação, 1993.  
LERNER,Delia.  Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto 
Alegre, Artmed, 2.002. 
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento - plano de ensino-aprendizagem e 
projeto   educativo:elementos metodológicos para elaboração e realização.  São Paulo, 
Libertad, 1995. 
WEISZ, Telma – O diálogo entre o ensino e a aprendizagem.  2ª edição, São Paulo, 
Ática, 2004. 

 
-Professor de Educação Infantil 
ANTUNES, Celso.  As inteligências múltiplas e seus estímulos. Campinas, Ed. Papirus, 
2005. 
BRASIL. Ministério da Educação. Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria da Educação Fundamental – 
Brasília, MEC/SEF 1998. 
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares 
nacionais para educação infantil. Brasília: MEC/SEB, 2010. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579:educac 
ao-infantil&Itemid=1152. 
______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de 
Educação Básica. Resolução CNE/CEB n.º 5 de 17 de dezembro de 2009 – Fixa as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
______.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. 
- HOFFMANN. Jussara. Avaliação e educação infantil: um olhar sensível e reflexivo 
sobre a criança. Porto Alegre, Mediação, 2014.  

 
-Professor de Ensino Fundamental I 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Introdução. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
_______.Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
_______.Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 LERNER. Délia. Ler e Escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Fseb%2Farquivos%2F&h=YAQFSI8vkAQEqTuAcTLjipo6AhypYyJXnim_N9rCR4zai8g&s=1


           PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 

     ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 
Praça Washington Luís, nº 643, Vargem Grande do Sul-SP | CEP 13.880-000 

Fone: (19) 36419000 – 36419012 | site: www.vgsul.sp.gov.br 

 

SANTOS,C. F; MENDONÇA, M & CAVALCANTE, M.C.B. Diversidade textual: os 
gêneros na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica 2007.                                                                      
Disponível em http://www.nigufpe.com.br/wp-
content/uploads/2012/09/Diversidade_Livro.pdf 
 
-Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. Física. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 PALMA, A. Atividade física, processo saúde-doença e condições socioeconômicas. 
Revista Paulista de Educação Física, v. 14, n.1, p. 97-106, 2000. 
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física /Coord. Maria Inês 
Fini. – São Paulo: SEE, 2008. 

 
-Professor de Ensino Fundamental II – Língua Estrangeira - Inglês 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 
1998. 
 KERN, Richard. Literacy and language teaching. Oxford, Oxford University Press, 2000. 
KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: Aspectos cognitivos da leitura. Campinas, Pontes, 
2008.  
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Língua estrangeira moderna (LEM) – 
Inglês. In: Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, códigos e suas tecnologias. 2. 
ed.,São Paulo: SE, 2012.  
Disponível em: www.rededosaber.sp.gov.br 
 

-Professor de Educação Especial 
ARANHA, M.S.F. Projeto Escola Viva: garantindo o acesso e permanência de todos os 
alunos na escola: necessidades educacionais especiais dos alunos / Maria Salete Fábio 
Aranha. – Brasília, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2005. 
 BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Avaliação para identificação das 
necessidades educacionais especiais. Brasília: MEC/SEESP, 2002. 
_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Marcos Políticos 
Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, 
MEC/SEEESP,  2010. 
VERUSSA, E. Tecnologia assistiva para o ensino de alunos com deficiência: um estudo 
com professores do ensino fundamental. 2009.96 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade Júlio de Mesquita Filho - Faculdade de Filosofia de Marilia. 
 
-Técnico em Farmácia 
Recebimento, entrada e qualidade das matérias-primas farmacotécnicas. 2. Técnicas 
gerais de limpeza, assepsia e descontaminação do local de trabalho. 3. Princípios 
básicos de farmacologia (absorção, distribuição, metabolismo e eliminação de 
fármacos). 4. Tipos de medicamentos: vias de administração, posologia, formas e 
concentração. 5. Principais classes terapêuticas: anti-hipertensivo, antissépticos, 
diuréticos, anticoagulantes, analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, ansiolíticos, 
antidepressivos, antivirais, antibióticos. 6. Biossegurança (riscos em laboratório; 
equipamentos de proteção individual e coletiva; manuseio, controle e descarte de 

http://www.nigufpe.com.br/wp-content/uploads/2012/09/Diversidade_Livro.pdf
http://www.nigufpe.com.br/wp-content/uploads/2012/09/Diversidade_Livro.pdf
http://www.rededosaber.sp.gov.br/
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produtos; Biossegurança em medicamentos e correlatos). 7. Nomenclatura de fármacos 
e conceitos em farmácia e drogarias. 8. Lei 9.787/1999 e Decreto Lei 3.181/1999. 9. 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Resoluções: RDC 67/2007 e RDC 87/2008, 
RDC 20/2011, RDC 22/2014. 10. Portarias: 06/1999 e 344/1998. 
 
-Terapeuta Ocupacional 
Ética profissional e responsabilidade. Trabalho em equipe. Informações sobre atividades 
multi e interdisciplinares em saúde. Saúde coletiva e do trabalho. Tópicos em saúde 
mental e reforma psiquiátrica e rede de reabilitação psicossocial. Modelos de atenção 
em saúde e a atuação do Terapeuta Ocupacional na saúde pública. A inserção no 
trabalho das pessoas em situação de desvantagem. Saúde mental da criança. 
Reabilitação psicossocial, física e inclusão. Atividades e recursos terapêuticos em 
terapia ocupacional. Transformação e adaptação de recursos materiais e ambientais. 
Fundamentos de Terapia Ocupacional: Conceituação. Histórico e evolução. Objetivos 
gerais. Modelos em Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional nas disfunções físicas. 
Princípios básicos do tratamento; Avaliação; Objetivos; Seleção e análise de atividades; 
Programa de tratamento; Cinesiologia aplicada (grupos de ação muscular, tipos de 
tratamento muscular, tipos de movimento); Reeducação muscular; facilitação 
neuromuscular, proprioceptiva (princípios, técnicas básicas); Tratamento da 
coordenação (causas de incoordenação); Tipos de preensão; Mobilização das 
articulações, causas de rigidez articular, finalidades do tratamento, lesões articuladas, 
contraturas e aderências, determinação da mobilidade articular; Atividades da vida 
diária: AVDs (no leito, na cadeira de rodas, transferências, higiene, alimentação, 
vestuário, deambulação e transporte); Atividades de vida prática: AVPs; próteses, 
órteses e adaptações (finalidades e tipos); Terapia Ocupacional aplicada às condições 
neuro musculoesquelético: Terapia Ocupacional Neurológica: Terapia Ocupacional 
Neuropediátrica; Terapia Ocupacional Reumatológica; Terapia Ocupacional 
Traumatoortopédica; Terapia Ocupacional Geriátrica e Gerontológica. Terapia 
Ocupacional em psiquiatria e Saúde Mental: Principais enfermidades e/ou transtornos: 
Objetivo de Terapia Ocupacional e estratégias de intervenção nas: oligofrenias; psicoses 
orgânicas; esquizofrenias; psicoses afetivas; transtornos de personalidade; neuroses; 
alcoolismo; abuso de fármacos e drogas; distúrbios psicossomáticos; terapia 
ocupacional e a reabilitação psicossocial. Temas Transversais. 
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ANEXO III 
 

FORMULÁRIO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS 
 

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP – Concurso Público 001/2017 
 

 
NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________ 
 
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________ RG: _________________________________ 
 
CARGO PRETENDIDO: ___________________________  
 

Título Comprovante Marque com X 

 

 

STRICTU SENSU – Título de 

Doutor na Área em que concorre 

ou em área relacionada, 

concluído até a data da 

apresentação dos títulos. 

- Diploma devidamente registrado 

ou Ata da apresentação da defesa 

de tese, ou declaração/certificado 

de conclusão de curso expedido 

por instituição oficial, em papel 

timbrado da instituição, contendo 

data, assinatura e nome do 

responsável pelo documento e 

reconhecido pelo MEC. 

 

 

 

STRICTU SENSU – Título de 

Mestre na área em que concorre 

ou em área relacionada, 

concluído até a data da 

apresentação dos títulos. 

- Diploma devidamente registrado 

ou Ata da apresentação da 

dissertação de mestrado, ou 

declaração/certificado de conclusão 

de curso expedido por instituição 

oficial, em papel timbrado da 

instituição, contendo data, 

assinatura e nome do responsável 

pelo documento e reconhecido pelo 

MEC. 

 

 

LATO SENSU – Título de Pós – 

Graduação – duração mínima de 

432 horas/aula (que equivale a 

360 horas cheias), na área em 

que concorre ou em área 

relacionada, concluído até a data 

da apresentação dos títulos. 

- Diploma ou Certificado de Pós 

Graduação, MBA, Especialização 

devidamente registrado pelo órgão 

expedidor, impresso em papel 

timbrado da instituição, contendo 

data, assinatura e nome do 

responsável pelo documento, 

local/livro de registro e reconhecido 

pelo MEC. 

 

 
Nº de folhas anexas:__________  
 
Assinatura do candidato: ____________________________  
 
Data: __/__/2018 
 

 
Obs.: Preencher duas vias, sob pena de não ter o título recebido 

pela banca examinadora. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE BENS  
(Item 9.10.1.17 do Edital) 
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ANEXO V 
 

DESCRIÇÃO E MAPA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

 

ESF IX - “DR. LAURO CORSI” - JARDIM IRACEMA 

DESCRIÇÃO DA ÁREA: 
Jardim Iracema, Jardim Paraíso II, parte do Jardim Paraíso I, e parte da Vila Santa 
Terezinha, sendo a área contornada na seguinte forma: o lado ímpar da Rua dos 
Paulistas compreendendo os números 207 a 1325, a área contornada pelo lado 
ímpar da Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres dos números 401 a 405, 
continuando pelo lado par da Rua Santo Antônio dos números 50 a 98, bem como o 
lado par da Rua Assunta Romano Felipe dos números 160 a 370, continuando pela 
Rua Aparecido Procópio Machado, depois Rua Ângelo Buzato, contornando pela 
Rua Felipe Moisés Felipe, seguindo pelo lado ímpar da Avenida Expressa Antônio 
Bolonha compreendendo os números 351 a 451, fechando assim, o contorno da 
área. 

 
 

*Área destacada em Azul 
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ESF XIII – “DR. NABIL ZARIF” – VILA SANTA TEREZINHA 

DESCRIÇÃO DA ÁREA: 
Parte da Vila Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, parte do Centro e parte 
da Vila Santana, sendo a área contornada na seguinte forma: lado par da Rua dos 
Paulistas compreendendo os números 546 a 1330, Rua Manoel Gomes Casaca de 
235 a 610, lado par da Rua Alcino Alves Rosa compreendendo os números 94 a 
378, lado par da Rua Florianópolis compreendendo os números 250 a 472, lado par 
da Rua Duque de Caxias 1562 a 1628, lado par da Rua do Rosário compreendendo 
os números 22 a 140, lado par da Rua Hermeti Piochi compreendendo as quadras 
251 e 378, lado par da Rua Capitão Zeca Ribeiro compreendendo os números163 a 
900, lado par da Rua Prudente de Moraes compreendendo a quadra 184 e 
numeração de 58 a 68, Rua Assunta Romano Felipe compreendendo os números 71 
a 171 (lado par do 120 a 144 e lado ímpar do 71 a 171), quadra 370 (localizada na 
Av. Ivo Rodrigues c/ travessa Assunta Romano Felipe), lado ímpar da Rua Santo 
Antônio compreendendo os números 5 a 129, finalizando pelo lado par da Rua 
Capitão Belarmino Rodrigues Peres compreendendo o número 440. 

 
*Área destacada em Amarelo 
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ESF XIV – “DR. NABIL ZARIF” – VILA SANTANA 

DESCRIÇÃO DA ÁREA: 
Parte da Vila Santana, Jardim São Luís, Jardim Mariúcha e Jardim Brasília, sendo a 

área contornada na seguinte forma: Avenida Pérola da Mantiqueira compreendendo 

as quadras 450 e 448, lado ímpar da Rua Alcino Alves Rosa compreendendo os 

números 57 a 295, lado ímpar da Rua Florianópolis compreendendo os números 211 

a 495, Rua Duque de Caxias compreendendo o lado ímpar dos números 1547 a 

1863 e lado par dos números 1664 a 1920, lado ímpar da Rua do Rosário 

compreendendo os números 25 a 149, lado ímpar da Avenida Hermeti Piochi de 

Oliveira compreendendo os números 37 a 479, lado par da Avenida São João 

compreendendo os números 126 a 770, Rua São Jorge compreendendo números 

pares e ímpares, Rua Iolanda Maria Milan de Oliveira compreendendo as quadras 

369 e 399, lado par da Rua Pitangueiras até o número 630, Rua José Carlos da 

Cunha compreendendo as quadras 412 e 430, Rua Alvino Bassan compreendendo a 

quadra 450 e finalizando pela Avenida Etore Cerva compreendendo a quadra 450. 

 

*Área destacada em Azul 
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ANEXO VI 
 

CRONOGRAMA 
 

PROCEDIMENTO DATAS 

Publicação do Edital 01/12/2017 

Inscrições 06/12/2017 a 20/12/2017 

Término do Prazo do Período de Inscrição e disponibilização do 
boleto 

20/12/2017 (16h) 

Data limite para pagamento das inscrições 21/12/2017 

Divulgação da Relação de Candidatos  05/01/2018 

Prazo de Recursos com relação aos candidatos Inscritos 
 

08, 09 e 10/01/2018 

Divulgação da Retificação da Relação dos Candidatos Inscritos 
(se houver) Inscritos e Indicação do Local e Horário da 
realização das Provas 

 
17/01/2018 

Realização das Provas Objetivas do 1º e 2º Períodos 28/01/2018 
Divulgação do caderno de questões das Provas Objetivas do 1º 
e 2º Períodos 

29/01/2018 

Divulgação de Gabarito das Provas Objetivas do 1º e 2º 
Períodos 

29/01/2018 

Prazo de Recursos com relação ao Gabarito das Provas 
Objetivas do 1º e 2º Períodos 

30, 31/01 e 01/02/2018 

Realização das Provas Objetivas do 3º e 4º Períodos 04/02/2018 
Divulgação do caderno de questões das Provas Objetivas do 3º 
e 4º Períodos 

05/02/2018 

Divulgação de Gabarito das Provas Objetivas do 3º e 4º 
Períodos 

05/02/2018 

Prazo de Recursos com relação ao Gabarito das Provas 
Objetivas do 3º e 4º Períodos 

06, 07 e 08/02/2018 

Divulgação do Julgamento dos Recursos 21/02/2018 

Divulgação da Retificação e Homologação do Gabarito (se 
houver) e da Nota da Prova Objetiva 

27/02/2018 

Prazo de Recurso da Nota da Prova Objetiva 28/02 e 01 e 02/03/2018 

Homologação da Nota da Prova Objetiva e Convocação para 
realização da Prova Prática 

08/03/2018 

Realização da Prova Prática 18/03/2018 

Divulgação da Nota da Prova Prática e da Prova de Títulos 22/03/2018 

Prazo de Recurso da divulgação das Notas da Prova Prática e 
da Prova de Títulos 

23, 26 e 27/03/2018 

Publicação da Retificação e/ou Homologação do Resultado 
Final e Publicação da Homologação do Concurso Público 

04/04/2018 

* As datas acima poderão sofrer alterações com prévia divulgação. 
 
** Todas as divulgações referentes ao Concurso Público serão realizadas no Mural da 
Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.vgsul.sp.gov.br. As publicações serão realizadas no Jornal GAZETA DE VARGEM 
GRANDE. 

http://www.bigadvice.com.br/

