PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU
Rua Dezenove de Março, 480 – CNPJ 46.634.176/0001-04
FONE/FAX (014) 3766 9022

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018
EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES
Nº 02/2018

Luiz Carlos da Costa, Prefeito Municipal de Arandu Estado de São Paulo, torna
público, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições
para o Concurso Público, para contratação de cargos em provimento de Agente
Comunitário de Saúde-Microárea 06, Ajudante Geral, Assistente Social, Auxiliar de
Desenvolvimento
Infantil,
Bibliotecário,
Farmacêutico,
Fiscal
Tributário,
Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista, Médico Ortopedista, Médico Ginecologista, PEB
I, PEB II – Educação Física, PEB II – Educação Especial, Professor Assistente,
Psicólogo Clínico e Técnico de RX, providos pelo Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arandu/SP. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais
constantes do presente edital, elaborado em conformidade com os ditames da
Legislação Federal e Municipal vigente e pertinente. A organização, a aplicação e a
correção do Concurso Público serão de responsabilidade da empresa TAVARES E
SILVA CONCURSOS PÚBLICOS ME, CNPJ 13.325.143/0001-15, situada na Rua
Bahia, 796, Centro, ECHAPORÃ - SP CEP 19.830-000, cuja definição das regras são
as seguintes:
I – INSTRUÇÕES ESPECIAIS:
Cargos

Jornada Vagas Vencimentos
Valor
Requisitos
Semanal
R$
da
de
Inscriçã
Trabalho
o R$
Agente
40 horas
01
1.014,00
47,20 Ensino
Médio
Comunitário de
Completo e residir
Saúde-Microárea
no município na
06
microárea
indicada, na data
de
publicação
deste edital.
Ajudante Geral
44 horas
05
954,00
32,80 Ensino
+ 190,80
Fundamental
(20%
de
Incompleto
insalubridade
Somente para o
sobre o valor
sexo masculino.
do
salário
Mínimo).
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Assistente Social 30 horas

01

1.945,92

62,80

Auxiliar
de 40 horas
Desenvolvimento
Infantil
Bibliotecário
20 horas

01

1.146,39

62,80

01

1.404,71

62,80

Farmacêutico

40 horas

01

2.736,46

62,80

Fiscal Tributário

40 horas

01

1.033,77

47,20

Fonoaudiólogo

30 horas

01

1.945,92

62,80

Médico
Cardiologista

10 horas

01

62,80

Médico
Ortopedista

10 horas

01

Médico
Ginecologista

10 horas

01

PEB I

30 horas

03

2.736,46
+
190,80
(20%
de
insalubridade
sobre o valor
do
salário
Mínimo).
2.736,46
+
190,80
(20%
de
insalubridade
sobre o valor
do
salário
Mínimo).
2.736,46
+
190,80
(20%
de
insalubridade
sobre o valor
do
salário
Mínimo).
1.725,38

Ensino
superior
com registro no
órgão competente.
Habilitação
de
segundo grau para
magistério.
Ensino superior
com registro no
órgão competente.
Ensino superior
com registro no
órgão competente.
Ensino
Médio
Completo.
Ensino
superior
com registro no
órgão competente.
Curso Superior em
Medicina
com
especialização
e
registro no órgão
competente.

62,80

Curso Superior em
Medicina com
especialização e
registro no órgão
competente.

62,80

Curso Superior em
Medicina com
especialização e
registro no órgão
competente.

62,80

Curso Superior em
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PEB
II
– 30 horas
Educação Física

01

1.725,38

62,80

– 30 horas

01

1.895,12

62,80

Professor
30 horas
Assistente
Psicólogo Clínico 30 horas

01

1.294,66

62,80

01

1.945,92

62,80

Técnico de RX

01

1.337,82
+ 286,20
(30%
de
periculosidade
sobre o valor
do
salário
Mínimo).

47,20

PEB
II
Educação
Especial

24 horas

Pedagogia.
Curso
Superior,
Licenciatura Plena
com habilitação em
área
própria
correspondente.
Curso
Superior,
Licenciatura Plena
com habilitação em
área
própria
correspondente.
Curso Superior em
Pedagogia.
Curso Superior em
Psicologia
com
especialização em
Psicologia
da
Criança
e
do
Adolescente
e
registro no órgão
competente.
Curso Técnico em
Radiologia
e
registro no órgão
competente.

Obs: A Prefeitura Municipal de Arandu oferece auxílio vale alimentação no
valor de R$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais), conforme legislação municipal
em vigor.

As ruas que compõem a Microárea 06 encontra-se no Anexo II, no final do
Edital, após o Anexo I.
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1 – DAS INSCRIÇÕES

1.1 - Período: 24 de fevereiro de 2018 a 25 de março de 2018.
1.2 - Horário: 24h00min.
1.3 - As inscrições estarão abertas do dia 24 de fevereiro de 2018 a 25 de março
de

2018,

exclusivamente

pela

Internet,

através

do

site

www.primeconcursospublicos.com.br com a efetivação após pagamento do
respectivo boleto, que deverá ocorrer até o dia 26 de março de 2018.
1.4 - Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se de
modo a recolher o valor da taxa de inscrição somente após tomar conhecimento
dos requisitos necessários para o exercício do cargo público pretendido.
1.5 - Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) acessar o site www.primeconcursospublicos.com.br, durante o período de
inscrição.
b) localizar, no site, o "link" correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra e atentamente, o respectivo Edital;
d) preencher, total e corretamente, a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da ficha de inscrição;
f) os valores cobrados das inscrições para os cargos serão:

I- R$ 32,80 (Trinta e Dois Reais e Oitenta Centavos) para os Cargos de Nível
de Ensino Fundamental Incompleto.
II- R$ 47,20 (Quarenta e Sete Reais e Vinte Centavos) para os cargos de
Nível de Ensino Médio Completo e Ensino Técnico.
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III- R$ 62,80 (Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos) para os Cargos de
Nível de Ensino Superior Completo.
1.6 - A inscrição do candidato implicará na tácita e integral aceitação das
condições estabelecidas neste Edital e nas instruções específicas, das quais não
poderá alegar desconhecimento.
1.7 - A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do
candidato, desde que verificada falsidade de declarações ou informações
contidas no ato de inscrição.
1.8 – Não serão aceitas inscrições por procuração.
1.9 - Ao candidato fica atribuída total responsabilidade pelo preenchimento da
ficha de inscrição.
1.10 - Acompanhar datas das provas, horários e possíveis retificações do Edital.
1.11 - Candidatos que necessitarem de condições especiais para realização da
prova, deverão informá-las no momento da inscrição, para que a banca
examinadora possa verificar sua pertinência. Caso não o façam, perderão o
direito de exigir tais condições.
1.12 - As inscrições poderão ser prorrogadas por até 05 (cinco) dias úteis, por
necessidade de ordem técnica e/ou operacional;
1.13 – Eventual prorrogação das inscrições de que trata o item anterior será
publicada no Jornal “Jornal A Voz do Vale “, no site da Prefeitura Municipal
www.arandu.sp.gov.br

e

no

site

da

empresa

www.primeconcursospublicos.com.br.
1.14 - O candidato que efetuou o pagamento e não constar o nome na relação
de homologação das inscrições, deverá entrar em contato imediato com a Prime
Concursos, solicitando revisão do processo de inscrição, encaminhando o
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comprovante de pagamento até o dia 30/03/2018, através do e-mail
primeconcursospublicos@gmail.com.
2 – SÃO CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição
Federal.
2.2 - Ter até a data da posse idade mínima de 18 anos; gozar de boa Saúde
Física e Mental; estar no gozo dos direitos políticos e civis e, se do sexo
masculino, estar quite com o serviço militar, e com a justiça eleitoral.
2.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação deverá comprovar
que preenche todos os requisitos exigidos para o Cargo, constantes do presente
Edital, sob pena de perda do direito à vaga.
2.4 - Fichas de inscrição devidamente preenchida indicando o cargo em que se
pleiteia a vaga (somente uma);
2.5 - Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da Administração Pública
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios ou de empresa pública;
2.6 - Não registrar antecedentes civis ou criminais contra a Administração
Pública;
2.7 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração dos cargos,
seja qual for o motivo alegado.
2.8 - Se aprovado e nomeado o candidato, por ocasião da posse ou contratação
deverá apresentar, além dos documentos constantes no presente Edital, os
seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou
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procedido a justificação na forma da lei, quitação com o Serviço Militar, C.P.F.,
Prova de Escolaridade, 01 foto 3X4, declaração de não ocupa Cargo Público,
exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e
demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à
vaga.
2.9 - Não poderá ser contratado, o candidato que não apresentar toda a
documentação acima mencionada e as demais exigidas no ato da contratação.
3.0 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto
para o candidato que na forma do Decreto nº. 6.593/2008 estiver inscrito no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cad. Único – e
for membro de família de baixa renda.
Obs.- Os candidatos que se enquadrarem dentro das condições impostas pelo
do item 3.0, deverá protocolizar a documentação na Sede da Prefeitura
Municipal de Arandu/SP.
3.1 - Acompanhar datas das provas, horários e possíveis retificações do Edital.
3 – DAS PESSOAS COM NECESSIDADE ESPECIAIS - PNE

3.1 - A pessoa PNE que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhes são
facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei Nº
7.853/89 é assegurada o direito de inscrição para os Cargos do Concurso
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com as deficiências de que são
portadoras. Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de
20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de
5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada Cargo, individualmente,
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das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente
Concurso Público.
3.1.1 - Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada 01(uma) vaga para a pessoa com
deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga ficará
condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso
haja aumento do número de vagas para o cargo ou função.
3.1.2- Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas
categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal 3.298/99, e demais
legislações vigentes e pertinentes.
3.2 - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE,
estas serão preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da
ordem classificatória.
3.3 - As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no
Decreto Federal Nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do
Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se
refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia,
horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os
demais candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser
requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de
inscrição especial.
3.4 - O candidato deverá encaminhar no ato da inscrição Laudo Médico
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem
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como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de
adaptação de prova.
3.5 - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos
candidatos que não encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente
Edital o respectivo Laudo Médico, o qual deverá protocolizar o Laudo Médico na
Sede da Prefeitura Municipal de Arandu – SP, no setor de Recursos Humanos.
3.6 - O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções
constantes neste Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
3.7 - Ao ser convocado para investidura no Cargo, o candidato deverá se
submeter a exame médico oficial ou credenciado pela Prefeitura Municipal, que
terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou
não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do Emprego. Será
eliminado da lista de PNE o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de
Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de
classificação geral.
3.8 - Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, não
poderá justificar a concessão de readaptação do Cargo e de aposentadoria por
invalidez.
4 – DAS PROVAS E PRÍNCIPIOS
4.1 - O Concurso Público será realizado em uma única fase: – Fase 01 - Prova
Objetiva – Classificatória e Eliminatória, para os cargos de Agente
Comunitário de Saúde-Micro área 06, Ajudante Geral, Assistente Social, Auxiliar
de Desenvolvimento Infantil, Bibliotecário, Farmacêutico, Fiscal Tributário,
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Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista, Médico Ortopedista, Médico Ginecologista,
PEB I, PEB II – Educação Física, PEB II – Educação Especial, Professor
Assistente, Psicólogo Clínico e Técnico de RX e Fase 02 – Prova Prática para o
cargo de Ajudante Geral.
4.2 - A duração da prova será de 3h (três horas), já incluído o tempo para
preenchimento do cartão de respostas.
4.3- O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência
mínima de meia hora, munido de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS
ORIGINAL:
- Cédula de Identidade - RG;
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.603/97 (com
foto);
- Passaporte.
4.4 - As provas objetivas desenvolver-se-ão em forma de testes, através de
questões de múltipla escolha, na forma estabelecida no presente Edital.
4.5 - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de
alternativa correta ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas
para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos
os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.
4.6 - Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de
qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou
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similares, telefone celular, BIP, “MP3” ou qualquer material que não seja o
estritamente

necessário

para

a

realização

das

provas.

Os

aparelhos

“celulares”deverão ser desligados, o não desligamento do mesmo é passível de
desclassificação do concurso.
4.7 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato
não poderá, sob qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de
Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela
Comissão do Concurso Público.
4.8 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após
01h00min do horário previsto para o início da mesma e constante do presente
Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o cartão de respostas (Gabarito) e o
respectivo caderno de questões, será entregue ao candidato. Não serão
computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham
sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada.
5 – DAS COMPOSIÇÕES DAS PROVA
5.1 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE – SUPERIOR:

ASSISTENTE

SOCIAL,

BIBLIOTECÁRIO,

FARMACÊUTICO,

FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO ORTOPEDISTA,
MÉDICO GINECOLOGISTA, PSICÓLOGO CLÍNICO:

PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20

20
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PEB I, PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA, PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL,
PROFESSOR ASSISTENTE.

PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20

20

5.2 - NÍVEL DE ESCOLARIDADE – ENSINO MÉDIO COMPLETO:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-MICROÁREA 06 E AUXILIAR DE
DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO EM
MAGISTÉRIO):

PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20

20

FISCAL TRIBUTÁRIO:

PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20

20

TÉCNICO DE RX - CURSO TÉCNICO:

PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20

20
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5.3 - NÍVEL DE ESCOLARIDADE – ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

AJUDANTE GERAL:

PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

20

20

5.4 - A classificação final obedecerá à ordem decrescente de notas ou média.
5.5 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota maior ou
igual a 50% (cinquenta por cento) no total de 40 questões.
6 – DAS NORMAS
6.1 - LOCAL – DIA – A prova objetiva será realizada no dia 29 de Abril de 2018,
em dois horários, a saber: às 09hs00min para os cargos de Agente
Comunitário de Saúde-Microárea 06, Ajudante Geral, Assistente Social,
Bibliotecário, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista, Médico
Ortopedista, Médico Ginecologista, PEB I, PEB II – Educação Física,
Psicólogo Clínico e Técnico de RX e às 14hs00min, para os cargos de
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), Fiscal Tributário, PEB II –
Educação Especial, Professor Assistente, todos na Escola Prefeito José
Ferezim, localizada na Avenida Prefeito José Ferezim, nº 950, na Cidade de
Arandu/SP.
6.2 – Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas
localizadas na cidade, a empresa TAVARES E SILVA CONCURSOS PÚBLICOS
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LTDA ME (PRIME CONCURSOS PÚBLICOS) e a Prefeitura Municipal poderão
alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais
de uma data, cabendo aos candidatos à obrigação de acompanhar as
publicações oficiais através do site www.primeconcursospublicos.com.br e
www.arandu.sp.gov.br.
6.3

-

Será

disponibilizado

www.primeconcursospublicos.com.br

no
e

site
no

da
site

empresa
da

Prefeitura

contratada
Municipal

www.arandu.sp.gov.br com antecedência mínima de 3 (três) dias, o Edital de
Convocação para as Provas Objetivas,
6.4 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a
comunicação com outro candidato, nem utilização de livros, notas, impressos,
celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Examinadora do
Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do
restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado
inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, restabelecer critérios outros
para resguardar a execução individual e correta das provas.
6.5 - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das
provas, a candidata deverá levar um acompanhante, que terá local reservado
para esse fim e que será responsável pela guarda da criança.
6.6 - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a
realização das provas. Os candidatos deverão comparecer no mínimo meia hora
antes do horário marcado para o fechamento dos portões, que ocorrerá às
9hs00min para as provas do período da manhã e às 14hs00min para o
período da tarde. Após o fechamento dos portões não será permitida a entrada
de candidatos retardatários.
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6.7 - É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar as publicações
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público, os
quais serão afixados também nos quadros de aviso da Prefeitura, devendo ainda
manter atualizado seu endereço.
6.8- O gabarito da prova objetiva (escrita) será publicado no site da empresa
contratada www.primeconcursospublicos.com.br e no site da Prefeitura Municipal
www.arandu.sp.gov.br, no dia 02 de maio de 2018, após as 18hs00min.
6.9 – A classificação geral sairá no dia 25 de maio de 2018, através do site da
empresa contratada www.primeconcursospublicos.com.br e no site da Prefeitura
Municipal www.arandu.sp.gov.br, bem como no saguão da Prefeitura Municipal.
7 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

7.1 - Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão
fatores de preferência os seguintes:
a. Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003,
entre si e frente aos demais, dando-se preferência ao candidato de idade
mais elevada, considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento.
b. Maior idade, considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento.

7.2 - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os
critérios acima, o desempate se dará através do maior número de filhos.
8 – DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
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8.1 - A prova objetiva será de 40 questões objetivas com valor de 2,5 (dois e
meio) pontos, avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter
classificatório e eliminatório.
9 – DO RESULTADO FINAL

9.1 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova
objetiva, o resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos
na prova.
9.2 – O candidato que não atingir a nota mínima de 50 pontos estará
desclassificado do Concurso Publico.
9.3 – Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova prática, o resultado
final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva mais
a somatória da nota da prova prática, dividindo-se por dois.

10 - DA PROVA PRÁTICA
10.1 – Para a prova prática (Ajudante Geral-Masculino), os candidatos
devidamente classificados (que atingirem no mínimo 50 % da prova objetiva),
serão convocados, por meio de editais de convocação, nos veículos de
publicação (site, mural e jornal), logo após a publicação da classificação final das
provas escritas.
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11. DAS MATÉRIAS

11.1 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos
são as seguintes:

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
LINGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos
fonemas –Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos –
Divisão silábica.
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas.
ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica –
Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas
– As regras especiais – Hiatos – Ditongos. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação
das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das palavras –
Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição –
CLASSIFICAÇÃO E FLEXÃO DAS PALAVRAS: Substantivo – Artigo – Adjetivo –
Numeral – Pronome – Verbo - Adverbio – Preposição – Conjunção - Interjeição.
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração –
Termos Acessórios da Oração – Período - Coordenação e Subordinação –
Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação –
Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação.
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso
da Crase – Interpretação e análise de Textos. ESTILÍSTICA: Figuras de
linguagem – Vícios de Linguagem.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
ASSISTENTE SOCIAL: Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); Constituição Federal de 1988 (Da Ordem Social – Assistência Social); - Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993 (Consolidada até a lei nº
12.470/2011); - Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; - Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA/1990 – 2ª Edição – versão atualizada; - Lei
Nº 12010, de 03 de agosto de 2009 (altera o ECA); - PNI – Política Nacional do
Idoso/1994; - Estatuto do Idoso; -Lei Nº 12.435 de 06 de julho de 2011; Orientações técnicas – Centro de Referência de Assistência Social – CRAS –
Brasília – 2009; - Orientações técnicas sobre o PAIF – vol.1 – O Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, segundo a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais; - SCFV – Serviço de Convivência e
Fortalecimento

de

vínculos

–

–

MDS

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/servicos/convivencia-efortalecimento-de-vínculos; - Norma Operacional Básica da Assistência Social –
NOB SUAS/2005; - Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB
RH/2006.

BIBLIOTECÁRIO:
1. Conceitos básicos de Biblioteconomia e Ciência da Informação; 2. Ética
profissional; 3. Biblioteca Pública, Biblioteca Escolar, Biblioteca Universitária,
Biblioteca

Especializada;

4.

Planejamento

do

espaço

físico;

5.

Estabelecimento de políticas para o desenvolvimento de coleções: seleção,
aquisição e descarte; 6. Avaliação de coleções; 7. Tipologia, fatores e critérios
que afetam a formação e desenvolvimento dos acervos; 8. Intercâmbio entre
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bibliotecas; 9. Direitos autorais; 10. Conservação e restauração de documentos;
11. Tipologia e finalidade das fontes bibliográficas; 12. Critérios de avaliação de
obras de referência em geral; 13. Utilização de fontes de informação:
enciclopédias, dicionários, ementários, bibliografias, diretórios, anais, guias
bibliográficos; 14. Normas técnicas para a área de documentação: referência
bibliográfica (ABNT – NBR 6023); 15. Indexação: conceito, definição, linguagens
documentárias, descritores, processos de indexação, tipos de indexação; 16.
Resumos e índices: tipos e funções; 17. Classificação Decimal Universal (CDU):
estrutura, princípios e índices principais e emprego das tabelas auxiliares.
Catalogação

(AACR-2),

catalogação

descritiva,

entradas

e

cabeçalhos;

catalogação de multimeios: DVD, CD-ROM, fitas de vídeo e fitas cassetes; 18.
Planejamento e elaboração de bibliografia Técnicas de pesquisa, recuperação e
disseminação

da

informação;

19.

Comutação

bibliográfica.

ISBD;

20.

Catalogação cooperativa: programas nacionais e internacionais. Controle
Bibliográfico Universal. Conversão retrospectiva. Conceito do FRBR – Requisitos
Funcionais para Registros Bibliográficos; 21. Tipologia das Linguagens
Documentárias:

sistemas

de

classificação

bibliográfica

e

classificações

facetadas. CDD e CDU; 22. Indexação: conceitos, características e linguagens;
23. Descritores, cabeçalhos de assunto, vocabulário controlado e Tesaurus; 24.
Leis de incentivo à Cultura: Rouanet, Audiovisual, Mendonça; 25. Bibliotecas
digitais.

19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU
Rua Dezenove de Março, 480 – CNPJ 46.634.176/0001-04
FONE/FAX (014) 3766 9022

FARMACÊUTICO:
1.

Política Nacional de Medicamentos. 2. Farmácia hospitalar: Conceitos.

Estrutura física, organizacional e administrativa da farmácia hospitalar. 3.
Medicamentos controlados, genéricos, excepcionais, padronização. 4. Uso
racional de medicamentos: conceitos e estratégias. 5. Boas práticas de
distribuição

de

produtos

farmacêuticos.

6.

Absorção,

distribuição,

farmacocinética, biotransformação e excreção de drogas. 7. Avaliação
econômica: custo-benefício, custo-utilidade e custo-efetividade. 8. Vias de
administração de medicamentos. 9. Cálculos farmacêuticos. 10. Farmacologia e
suas ciências: noções de ensaios biológicos; vias de administração e
manipulação de formas farmacêuticas magistrais e oficinais; absorção,
distribuição e eliminação de fármacos; biodisponibilidade e bioequivalência de
fármacos; mecanismos moleculares de ação das drogas. 11. Fármacos e suas
ações nos sistemas orgânicos: Conceitos básicos das drogas que atuam no
organismo: princípio de ação de medicamentos e interação medicamentosa. 12.
Reações adversas a medicamento e incompatibilidade medicamentosas. 13.
Farmacotécnica: Manipulação de medicamentos, produção de antissépticos e
Desinfetantes. 14. Cálculo e preparo de soluções. 15. Controle de qualidade. 16.
Preparo diluição e padronização de soluções. 17. Farmacovigilância. 18.
Antibióticos e Quimioterápicos: conceituação: agentes produtores e classificação.

FONOAUDIÓLOGO:
Audição: Anatomia e fisiologia da audição; Desenvolvimento normal da audição e
da linguagem; Avaliação auditiva no adulto e na criança; Inspeção do meato
acústico externo, audiometria, emitância acústica (fundamentos, técnicas,
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interpretação de resultados, patologias, conduta e discussão de casos); Triagem
auditiva em escolares; Avaliação eletro fisiológica- EOA, BERA; Processamento
auditivo central; Aparelhos auditivos: Princípios gerais na indicação, seleção e
adaptação de aparelhos auditivos. Voz: Anatomia e fisiologia dos órgãos
envolvidos na fonação; Desenvolvimento da fonação; Avaliação perceptual e
acústica da voz; Atuação fonoaudiológica nas disfonias funcionais; Atuação
fonoaudiológica nas disfonias presentes na infância e terceira idade; Atuação
fonoaudiológica nas disfonias neurológicas; Atuação fonoaudiológica nas
sequelas de cirurgia de cabeça e pescoço. Linguagem: Desenvolvimento da
linguagem oral na criança; Desenvolvimento da linguagem escrita; Percepção
auditiva e de fala. Fundamentos da linguística: Atuação fonoaudiológica nos
distúrbios de linguagem escrita; Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e
linguagem

relacionados

ao

crescimento

e

desenvolvimento;

Atuação

fonoaudiológica nos distúrbios de fala e linguagem relacionados ás lesões
cerebrais. Motricidade Oral: Crescimento maxilofacial; Amadurecimento das
funções

orofaciais;

Sistema

estomatognático;

Aleitamento

materno

no

desenvolvimento da motricidade oral; Acompanhamento fonoaudiológico em
pacientes portadores de fissura lábio palatal; Disfagiaavaliação e tratamento.

MÉDICO

CARDIOLOGISTA

-

MÉDICO

GINECOLOGISTA

E

MÉDICO

do

Aparelho

ORTOPEDISTA
1.

Doenças

do

Aparelho

Cardiovascular.

2.

Doenças

Respiratório. 3. Pneumonias. 4. Transfusões de sangue e derivados. 5. Doenças
do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 6. Afecções Doenças do Aparelho
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Digestivo. 7. Doenças Renais e do Trato Urinário. 8. Doenças Endócrinas e do
Metabolismo.

9.

Doenças

Hematológicas

e

Oncológicas.

10.

Doenças

Neurológicas. 11. Doenças Psiquiátricas. 12. Doenças Infecciosas. 13. Doenças
Dermatológicas. 14. Doenças Oculares. 15. Doenças do Nariz, Ouvido e
Garganta. 16. Ginecologia e Obstetrícia. Saúde Pública. 17. Organização de
Sistemas de Serviços de Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa
Saúde da Família (PSF). 18. Atenção Primária à Saúde (APS). 19. Prevenção,
diagnóstico e tratamento de doenças/problemas frequentes: diabete, infecções
de vias aéreas, hipertensão, depressão, ansiedade, infecções urinárias,
gastroenterite,

doenças

sexualmente

transmissíveis.

20.

Identificação

e

abordagem de riscos para morbimortalidade em doenças frequentes. 21.
Imunizações. 22. Saúde da Criança: aleitamento materno, desnutrição,
gastroenterite aguda, infecções respiratórias agudas. 23. O papel da educação
em saúde nos diferentes níveis de intervenção do processo saúde-doença: a)
promoção da saúde. B) prevenção de doenças. C) tratamento. D) recuperação Prevenção em traumas no trânsito e por violência interpessoal. 24. Prevenção
nas doenças ocupacionais. 25. Princípios da medicina geriátrica. 26. Uso de
drogas (tabaco, álcool, maconha, cocaína, sedativos e excitantes do SNC,
alucinógenos). 27. Sistema de registro, notificações de doenças, atestados. 28.
Vigilância epidemiológica. 29. Vigilância sanitária. 30. Epidemiologia. 31. Bases
clínicas epidemiológicas das condutas médicas. 32. Medidas de frequência de
doenças, medidas de associação. 33. Rastreamento de doenças. 34. Testes
Diagnósticos: Sensibilidade e especificidade. 35. Delineamentos de pesquisas.
36. Identificação e/ou controle de erros aleatórios e sistemáticos em pesquisa
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epidemiológica. 37. Validação. 38. Principais indicadores da saúde da população
brasileira. 39. Ética Profissional. 40. Legislação correlata.

PEB I E PROFESSOR ASSISTENTE:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Professor de Educação Básica – PEB I
Reflexões sobre alfabetização; Concepções de linguagem e escrita; As relações
entre ensino e aprendizagem na sala de aula; A Metodologia nas áreas do
conhecimento; A importância do jogo na educação; Análise e interpretação de
textos; A leitura, A Literatura Infantil – 1º ao 5º ano; O comportamento infantil – 7
a 10 anos; A criança e as normas escolares; Planejamento, Currículo,
Conteúdos; Proposta Construtivista; Avaliação e Progressão Continuada e Plano
Nacional de Educação. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos. Parecer CNE/CEB nº
11/2010- Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove
anos. Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental.
Brasília.

MEC/SEF.

1.997.

FERREIRO,

Emília

&

TEBEROSKY,

Ana.

Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas. FERREIRO, Emília.
Alfabetização em Processo. São Paulo: Cortez. FERREIRO, Emília. Reflexões
sobre Alfabetização. São Paulo: Cortez. LERNER, Délia. Ler e escrever na
escola: o real, o possível e o necessário. WEISZ, Telma. O diálogo entre o
ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Título II - dos Direitos e
Garantias Fundamentais capítulo I - dos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos Capítulo II - dos Direitos Sociais Capítulo III - da Educação, da Cultura
e do Desporto Seção I- da Educação.
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Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - dispõe sobre o Estatuto da
Criança do Adolescente – ECA: Título I - das Disposições Preliminares Capítulo
II - do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade Capítulo IV - do Direito à
Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer (Arts. 53 ao 59) Capítulos V - do
Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho. Lei Federal nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996 - estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 - Promulga a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.
PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL:
Conhecimentos Específicos Professor de Educação Básica – PEB I Reflexões
sobre alfabetização; Concepções de linguagem e escrita; As relações entre
ensino e aprendizagem na sala de aula; A Metodologia nas áreas do
conhecimento; A importância do jogo na educação; Análise e interpretação de
textos; A leitura, A Literatura Infantil – 1º ao 5º ano; O comportamento infantil – 7
a 10 anos; A criança e as normas escolares; Planejamento, Currículo,
Conteúdos; Proposta Construtivista; Avaliação e Progressão Continuada e Plano
Nacional de Educação. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos. Parecer CNE/CEB nº
11/2010- Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove
anos. Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental.
Brasília.

MEC/SEF.

1.997.

FERREIRO,

Emília

&

TEBEROSKY,

Ana.

Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas. FERREIRO, Emília.

24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU
Rua Dezenove de Março, 480 – CNPJ 46.634.176/0001-04
FONE/FAX (014) 3766 9022

Alfabetização em Processo. São Paulo: Cortez. FERREIRO, Emília. Reflexões
sobre Alfabetização. São Paulo: Cortez. LERNER, Délia. Ler e escrever na
escola: o real, o possível e o necessário. WEISZ, Telma. O diálogo entre o
ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Título II - dos Direitos e
Garantias Fundamentais capítulo I - dos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos Capítulo II - dos Direitos Sociais Capítulo III - da Educação, da Cultura
e do Desporto Seção I- da Educação.
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - dispõe sobre o Estatuto da
Criança do Adolescente – ECA: Título I - das Disposições Preliminares Capítulo
II - do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade Capítulo IV - do Direito à
Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer (Arts. 53 ao 59) Capítulos V - do
Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho.
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDB Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto
de 2009 - Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de
março de 2007.
PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA:
Contextualização sócio–política da Educação Física. Esporte na escola (teoria e
prática conscientizadora), A cultura popular, o lazer e a Educação Física escolar
na escola de Ensino Fundamental, O jogo: Característica sócio – afetivas,
motoras e cognitivas, Jogo cooperativo, O Ensino da Educação Física no Ensino
Fundamental: Procedimentos metodológicos, Seleção de conteúdos,
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VOLEIBOL: - Regras, sistema Operacional, Sistemas Ofensivos, Regulamento,
Competição,

Histórico.

BASQUETEBOL:

-

Regras

e

Regulamentos,

Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos, Histórico. HANDEBOL:
- Regras, Competições, Sistemas de ataque e defesa Histórico. ATLETISMO: Regras, Provas: corridas, saltos, arremessos, Competições: Jogos Regionais –
Abertos – Olimpíadas, Materiais. NATAÇÃO: - Regras, Estilos, Largadas,
Viradas, Índices Técnicos, revezamento, Jogos Regionais – Abertos –
Competições – Olimpíadas. FUTEBOL DE SALÃO: - Regas, Regulamentos,
Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. FUTEBOL: - Regras,
Competições, Regulamentos, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. DAMA
E XADREZ: - Regras e Regulamentos, Competições, Histórico. BIBLIOGRAFIA
SUGERIDA: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
curriculares Nacionais. Secretaria de Educação fundamental – Brasília:
MEC/SEF,1.997. v.7. BROTTO, Fábio Otuzi, Jogos cooperativos: se o
importante é competir o fundamental é cooperar. São Paulo: Cepeusp, 1.995.
CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil – a história que não se
conta. Campinas: Papirus, 1.991. COLETIVO DE AUTORES: Metodologia do
ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1.991. FREIRE, João Batista.
Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo:
Scipione, 1.989. (Pensamento e Ação no Magistério – fundamentos para o
Magistério). MARCELINO, Nelson Carvalho. Laser e educação. Campinas:
Papirus, 1.990. SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Educação Fundamental.
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta curricular de
educação física – 1o grau. 4 ed. São Paulo: SE/CENP, 1.991. ..A prática
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pedagógica – Educação Física – 1o grau – 5a a 8a séries. São Paulo: SE/CENP,
1.993. v.1.

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

LINGUA PORTUGUESA: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal
e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de
tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. Redação (confronto
e reconhecimento de frases corretas e incorretas). Intelecção de texto.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICRO ÁREA 06:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Aleitamento Materno: Objetivos e importância. Nutrição infantil e de gestantes.
Vacinação Infantil: Principais vacinas e calendário de vacinação do Estado de
São Paulo. Prevenção e tratamento das diarreias. Processo Saúde Doença.
Cadastramento

familiar

e

territorial:

finalidade.

Atribuições

do

Agente

Comunitário de Saúde. Estatuto do Idoso. Noções de ética; Programas do
Ministério da Saúde; Saúde da mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto;
Saúde do idoso; Pré Natal; Estatuto do idoso; Doenças sexualmente
transmissíveis (Aids, Hepatite B e C, Sífilis e HPV); Doenças crônicas
(hipertensão, diabetes, hanseníase e tuberculose);

Endemia, epidemia e

pandemia: definições da vigilância epidemiológica; Alimentação e Nutrição;
Direitos da gestante e da nutriz; Cuidados básicos com o recém-nascido;
Dengue; Métodos contraceptivos; Doenças mais Comuns na Infância; Puberdade
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Adolescência; Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II);
Lei n. 8.080, 19 de setembro de 1990; Lei nº 8.142, 28 de dezembro de 1990;
Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002; Portaria nº 2436 de 21 de setembro
de 2017; Lei nº 11350/06 – Agente Comunitário.

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI):
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Professor de Educação Básica – PEB I Reflexões sobre alfabetização;
Concepções de linguagem e escrita; As relações entre ensino e aprendizagem
na sala de aula; A Metodologia nas áreas do conhecimento; A importância do
jogo na educação; Análise e interpretação de textos; A leitura, A Literatura
Infantil – 1º ao 5º ano; O comportamento infantil – 7 a 10 anos; A criança e as
normas escolares; Planejamento, Currículo, Conteúdos; Proposta Construtivista;
Avaliação

e

Progressão

Continuada

e

Plano

Nacional

de

Educação.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de nove anos. Parecer CNE/CEB nº 11/2010- Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos. Parâmetros
Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental.
Brasília.

MEC/SEF.

1.997.

FERREIRO,

Emília

&

TEBEROSKY,

Ana.

Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas. FERREIRO, Emília.
Alfabetização em Processo. São Paulo: Cortez. FERREIRO, Emília. Reflexões
sobre Alfabetização. São Paulo: Cortez. LERNER, Délia. Ler e escrever na
escola: o real, o possível e o necessário. WEISZ, Telma. O diálogo entre o
ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Título II - dos Direitos e
Garantias Fundamentais capítulo I - dos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos Capítulo II - dos Direitos Sociais Capítulo III - da Educação, da Cultura
e do Desporto Seção I- da Educação. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de
1990 - dispõe sobre o Estatuto da Criança do Adolescente – ECA: Título I - das
Disposições Preliminares Capítulo II - do Direito à Liberdade, ao Respeito e à
Dignidade Capítulo IV - do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
(Arts. 53 ao 59) Capítulos V - do Direito à Profissionalização e à Proteção no
Trabalho. Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Decreto Federal nº 6.949, de 25
de agosto de 2009 - Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York,
em 30 de março de 2007.

FISCAL TRIBUTÁRIO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Sistema Tributário Nacional. Princípios constitucionais tributários. Competência
legislativa. Limitações da competência tributária. Fontes do direito tributário.
Hierarquia das normas. Vigência e aplicação da legislação tributária no tempo e
no espaço. Incidência, não incidência, imunidade, isenção e deferimento.
Interpretação e integração da legislação tributária. Obrigação tributária.
Obrigação principal e acessória. Fato gerador. Efeitos, validade ou invalidade
dos atos jurídicos; consequências. Sujeitos ativo e passivo da obrigação
tributária: contribuinte e responsável. Solidariedade. A imposição tributária e as
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convenções

particulares.

Responsabilidade

tributária:

Capacidade
sucessores,

tributária.
terceiros,

Domicílio

tributário.

responsabilidade

nas

infrações, responsabilidade dos diretores e gerentes das pessoas jurídicas de
direito privado por dívidas sociais. Crédito tributário: constituição, lançamento,
natureza jurídica. Caráter vinculado da atividade de lançamento. Modalidades de
lançamento. Garantias e privilégios do crédito tributário. Suspensão, extinção e
exclusão do crédito tributário. Administração tributária: fiscalização, sigilo, auxílio
da força pública, excesso de exação. Dívida ativa: inscrição, presunção de
certeza e de liquidez, consectários. Certidões negativas. Tributos em espécie:
impostos,

taxas,

contribuições

de

melhoria,

empréstimos

compulsórios,

contribuições sociais. Evasão e elisão tributárias. Noções dos processos
administrativo e judicial tributários. Noções de crimes contra a ordem tributária.
Lei nº 8.666/93, Lei 4.320/64, Lei de Execução Fiscal (nº 6.830/80), Código
Tributário Nacional, Constituição Federal do Brasil, Título VI (Artigo 145 ao Artigo
169).

TÉCNICO DE RX:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos sobre os princípios físicos dos raios
X: Estrutura e propriedades físico-químicas dos átomos; Tipos de radiações;
Geradores de raios X; Tubos de raios X e seus principais componentes;
Mecanismo da produção dos raios X; Interação dos raios X com a matéria e
atenuação da radiação; Fatores que modificam o espectro dos raios X; Fatores
que atuam na qualidade da imagem: filtros, grades, chassis, ecrans
intensificadores, filmes radiográficos e processadora de filmes; Proteção
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radiológica: Conceitos de efeitos biológicos da radiação; Taxa de exposição e
área exposta; Radiossensibilidade celular: especificidade, tempo de latência,
reversibilidade, transmissibilidade e limiar; Meios de proteção e Normas de
proteção radiológica segundo a legislação brasileira; Princípios físicos de
tomografia computadorizada e suas principais indicações; Anatomia humana:
noções gerais de anatomia de todo o corpo; Técnicas radiológicas, posições
usadas e principais indicações. Ênfase em Saúde Coletiva. Leis Orgânicas da
Saúde Pública – Leis Federais n.º 8.080/90, 8.142/90 e Decreto nº 7.508/2011.

PARA O CARGO DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

AJUDANTE GERAL:
PORTUGUÊS:
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes:
emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e
verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. Redação (confronto e reconhecimento
de frases corretas e incorretas). Intelecção de texto.

MATEMÁTICA:
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação
e divisão. Problemas envolvendo as quatro operações. Sistema métrico decimal.
Medidas de tempo. Sistema Monetário brasileiro (dinheiro). Porcentagens.
Sistema de numeração romano. Mínimo Múltiplo comum e máximo divisor
comum. Regras de três simples e compostas.
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12 – DAS ATRBUIÇÕES DO CARGO
CARGO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICRO ÁREA 06
Desempenho de funções inerentes ao atendimento à saúde e integrar as equipes
do PACs e PFS, realizar atividades de prevenção de doenças e promoção da
saúde, por meio de ações educativas em saúde nos domicílios e coletividades,
em conformidades com as diretrizes do SUS, e estender o acesso às ações e
serviços de informação e promoção social e de proteção da cidadania; utilizar de
instrumentos para diagnostico demográfico e sócio cultural da ccomunidade;
promover ações de educação para a saúde individual e coletiva;
registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde,
de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular à
participação
da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; realizar
visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à
família; prestar informações, preencher fichas e formulários integrantes da
documentação das famílias atendidas pelo programa; arquivar e manter em
condições ideais de conservação toda a documentação que fizer parte do PSF;
participar em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas
que provocam a qualidade de vida; executar outras tarefas correlatas.

CARGO – AJUDANTE GERAL - MASCULINO
Efetuar serviços de varrição, capinação, roçada, jardinagem e outros das vias
públicas; recolher o lixo e entulho e colocar no caminhão; efetuar a manutenção
e conservação de jardins: irrigar e preparar a terra, podar plantas, arbustos e
árvores, plantar mudas; limpeza e higienização das praças, jardins, logradouros,
máquinas, equipamentos e veículos da Municipalidade; separar os materiais
recicláveis provenientes da coletiva de lixo, fazer a prensa dos materiais e
carrega-los até o aterro sanitário; abrir e fechar covas no cemitério conforme
normas especificadas; lavar, limpar e lubrificar veículos; zelar pela guarda e
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conservação dos equipamentos e materiais utilizados; executar atividades
correlatas. Desempenho de funções inerentes a manutenção e conservação do
calçamento das vias e logradouros públicos, desenvolvendo atividades como:
realizar atividades de colocação, alinhamento e fixação de calçamento; preparo
da base para a colocação do calçamento; realizar serviços de recuperação e
reparos no calçamento das vias e logradouros públicos; colocação e meio-fio e
construção de muros; preparar transportar e preparar o material utilizado no
calçamento; auxiliar na remoção dos materiais não consumidos; zelar pelo
material de uso sob sua guarda; executar outras atividades inerentes ao cargo.

CARGO – ASSISTENTE SOCIAL
Planejar, coordenar, controlar e avaliar programas e projetos na área do Serviço
Social aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; Elaborar e /ou participar de
projetos de pesquisas, visando à implantação e ampliação de serviços
especializados na área de desenvolvimento comunitário; Participar no
desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar junto à equipe de
saúde a situação social do indivíduo e sua família; Fornecer dados sociais para a
elucidação de diagnóstico médico e pericial; Diagnosticar e tratar problemas
sociais que impeçam comunidades, grupos e indivíduos de atingirem um nível
satisfatório de saúde; Desenvolver atividades que visem à promoção, proteção e
a recuperação da saúde da população, ocupando-se das aplicações sociais,
culturais, econômicas, que influem diretamente na situação saúde, através da
mobilização e desenvolvimento das potencialidades humanas e sociais;
Mobilizar recursos da comunidade para que sejam devidamente utilizados e para
que possam proporcionar os benefícios necessários à população; Prover,
adequar e capacitar recursos humanos institucionais e/ou comunitários,
necessários para à realização de atividade na área do Serviço Social; Participar
de programas de treinamento de pessoal técnico e auxiliar para o
desenvolvimento das ações de educação em saúde;
Executar outras atividades inerentes ao exercício do cargo.
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CARGO – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI)
Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da
escola; atender os alunos em horários de entrada e saída dos períodos,
intervalos de aulas, recreio e refeições, na higiene pessoal e locomoção, sempre
que necessário, e nos horários estabelecidos pela equipe diretora; auxiliar na
organização, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; zelar pela
segurança e bem-estar dos alunos; V. proporcionar momentos de recreação às
crianças; informar à equipe diretora sobre as condutas dos alunos, comunicando
ocorrências e eventuais enfermidades; colaborar no atendimento ao público,
inclusive encaminhando pais e munícipes à secretaria da escola. Auxiliar os
professores em aula, nas solicitações de material escolar ou de assistência aos
alunos.

CARGO – BIBLIOTECÁRIO
Administrar, organizar e dirigir bibliotecas e centros de documentação ou de
informação;
Planejar e executar a política de seleção e de aquisição de material bibliográfico
e não bibliográfico; orientar, coordenar, supervisionar e executar os serviços de
catalogação e classificação de documentos; planejar e executar serviços de
referência bibliográfica; organizar e revisar fichários, catálogos e índices, através
de processos manuais ou automatizados, possibilitando o armazenamento,
busca e recuperação de informação; compilar bibliografias gerais ou específicas,
utilizando processos manuais ou mecanizados; elaborar e organizar vocabulário
controlado para fins de indexação; executar serviços de disseminação de
informações, conforme o perfil de interesse do usuário, elaborando publicações
correntes ou não, promovendo sua distribuição e circulação; manter intercâmbio
com as demais bibliotecas e/ou centros de documentação ou de informação;
coordenar, supervisionar e executar estudos e trabalhos que se relacionem com
as atribuições do cargo; planejar e executar a implantação de sistemas de
informação e automação de bibliotecas; planejar atividades que estimule o hábito
de leitura; participar do processo de editoração de publicações oficiais,
organizando e/ou normatizando; acessar bases de dados referenciais ou
bibliográficas; fornecer dados estatísticas e apresentar relatórios de suas
atividades; emitir pareceres sobre assuntos de sua área de competência; e
executar outras atividades compatíveis com o cargo.
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CARGO – FARMACÊUTICO
- Desempenhar funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais
e farmacopéicas; fiscalização profissional sanitária; participar da elaboração e ou
fazer cumprir normas e disposições gerais relativas ao armazenamento, controle
de estoque e distribuição de medicamentos, germicidas e produtos correlatos,
garantindo sua qualidade e otimizando a terapia medicamentosa; participar de
discussões técnicas para seleção e aquisição de medicamentos, germicidas e
produtos correlatos, garantindo sua qualidade e otimizando a terapia
medicamentosa; elaborar manuais de procedimentos, manuais técnicos,
formulários e lista de medicamentos, buscando normatizar e operacionalizar o
funcionamento da assistência farmacêutica, criando padrões técnicos e
sanitários de acordo com a legislação; gerir racionalmente recursos materiais e
humanos, de forma a dar garantia de qualidade aos serviços prestados na área
de medicamentos; atender os receituários médicos, observando a legalidade da
receita, avaliando a compatibilidade física e química, bem como averiguando a
dose, via de administração, duração do tratamento e dose cumulativa dos
medicamentos prescritos; informar de forma clara e compreensiva, sobre o modo
correto de administração dos medicamentos, alertando sobre reações adversas
e interações medicamentosas com alimentos e/ou produtos ingeridos
concomitantemente; atuar na promoção da educação dos profissionais de saúde
e de pacientes; atuar como fonte de informação sobre medicamentos aos outros
profissionais de saúde; participar de equipe multidisciplinar, colaborando na
elaboração, execução e avaliação de programas de saúde publica; executar
funções como: reconstituição de medicamentos, preparo de misturas
intravenosas e nutrição parentenal, fracionamento de doses, produção de
medicamentos, e outras atividades passíveis de serem realizadas e atribuições
do farmacêutico; atuar junto a central de esterilização na orientação de
processos de desinfecção e esterilização de materiais; atuar em farmácia clinica;
participar como membro de comissões de sua competência como: comissão de
farmácia e terapêutica, padronização de medicamentos, comissão de controle de
infecção hospitalar, licitações e pareceres técnicos; atuar no controle de
qualidade de águas de consumo humano, residuárias e controle de operações
de estação de tratamento de águas e esgotos domésticos e industriais de
piscinas, praias e balneários, desde a coleta de amostras, análises físico
químicas e microbiológicas, até emissão e assinatura de laudos e pareceres
técnicos; executar e ou supervisionar análises físico-químicos, sensoriais,
microscópicas, toxicológicas, microbiológicas, fitoquímicas, ensaios biológicos e

35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU
Rua Dezenove de Março, 480 – CNPJ 46.634.176/0001-04
FONE/FAX (014) 3766 9022

outras, fazendo uso de metodologias e equipamentos necessários; atuar em
farmácia homeopática, desde que devidamente habilitado; programar,
supervisionar, inspecionar, bem como responder tecnicamente pela realização
de exames laboratoriais, controle de qualidade de insumos de natureza
biológica, química e física, emitindo laudos, pareceres e diagnósticos; fazer
pesquisas quantitativas e qualitativas em amostras de materiais, dos exames
requisitados; coordenar , executar e supervisionar atividade específicas do
laboratório de análises clínicas, desde a coleta do material para análise, até
entrega do laudo final ao cliente; executar e/ou supervisionar análises
hematológicas, sorológicas, bacteriológicas ,parasitológicas, coprológicas e
outras, utilizando-se de aparelhos e técnicas específicas; assumir
responsabilidades pelos laudos dos exames realizados no laboratório,
assinando-os, oferecendo assim maior credibilidade e segurança ao requisitante;
orientar a distribuição de atividades para a equipe auxiliar, além de supervisionar
a utilização e manipulação corretas dos materiais e equipamentos, observando
cuidados relativos à higiene e segurança, garantindo qualidade do serviço;
assessorar a elaboração de projetos de construção e montagem de áreas
específicas; prever, prover e controlar materiais e equipamentos, emitindo
opinião técnica em sua aquisição; participar da equipe multidisciplinar,
colaborando na elaboração de programas de saúde pública; zelar por sua
segurança e de terceiros, bem como pela conservação e manutenção de
materiais e equipamentos de seu ambiente de trabalho; participar em comissões
técnicas e auditorias, com fins diversos, emitindo laudos e pareceres de sua
competência; participar efetivamente da política de saúde do município , através
dos programas implantados pela secretaria municipal de saúde; desempenhar
outras tarefas afins.

CARGO – FISCAL TRIBUTÁRIO
Exercer tarefas na área de fiscalização de tributos municipais junto a
administração pública municipal; Fiscalizar o cumprimento da legislação
tributária, orientando o contribuinte quanto à aplicação da legislação; Executar
atividades externas necessárias ao levantamento ou arbitramento da receita
bruta dos contribuintes para o lançamento dos tributos; Realizar quaisquer
diligências no cumprimento de suas atribuições, inclusive em serviços de
plantão; Lavrar termo de início de ação fiscal, notificações, intimações, auto de
infração, aplicação de multas; Realizar levantamento de serviço fiscal básico,
verificar e analisar livros contábeis e outros documentos auxiliares à fiscalização;
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Emitir documentos necessários à ação fiscal, inclusive relatórios de controle e
acompanhamento, inscrição, cancelamento e alteração de razão social; Informar
e dar parecer para decisão superior em processos e relatórios à ação fiscal,
inclusive quando objeto de mandatos de segurança e ações jurídicas em geral;
Realizar diligenciais para fins de conferência de processos e reclamações por
parte dos munícipes.
Executar outras atividades inerentes ao exercício do cargo.

CARGO – FONOAUDIÓLOGO
Planejar e executar programas de prevenção auditiva; detectar, atender e
encaminhar a clientela, na área de comunicação, tanto oral como escrita;
desenvolver, programar e supervisionar treinamento de linguagem, fala, voz,
compreensão do pensamento verbalizado; prestar orientações aos familiares e
corpo docente, sobre atitudes e responsabilidades na educação e/ ou
reabilitação do educando; executar exames fonéticos de linguagem, audiometria
e outros procedimentos apropriados, visando ao diagnóstico de limiares
auditivos, além do estabelecimento do plano de sonoterapia; demonstrar
técnicas de empostação de voz e respiração, orientando os treinamentos
foniátricos, auditivos, de dicção e organização do pensamento expresso em
palavras, objetivando a reeducação ou reabilitação do cliente; detectar, pela
avaliação, as deficiências de comunicação do cliente tais como: fala, linguagem,
voz, audição, leitura e escrita; participar da equipe multidisciplinar, colaborando
na elaboração de programas de saúde pública; Zelar por sua segurança e de
terceiros, bem como pela conservação e manutenção de materiais e
equipamentos de seu ambiente de trabalho; participar em comissões técnicas e
auditorias, com fins diversos, emitindo laudos e pareceres de sua competência;
participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas
implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; desempenhar outras tarefas
afins.
CARGO – MÉDICO CARDIOLOGISTA
Executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação da saúde,
seja individual ou coletiva; efetuar os atos médicos para os quais está
capacitado; prescrever, orientar e supervisionar terapêutica indicada,
acompanhando evolução e usando o sistema de referência e contra referência;
interpretar resultados de exames solicitados, a fim de emitir diagnóstico preciso;
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proceder à notificação de doenças de notificação compulsória; participar da
equipe multidisciplinar, auxiliando na elaboração do diagnóstico de saúde,
objetivando o estabelecimento de prioridades em atividades já implantadas e
outras a serem implantadas; manter sempre atualizadas as anotações no
prontuário do cliente, anotando o que ele refere, diagnóstico, conduta e evolução
da doença; prescrever terapia medicamentosa, orientando dosagem e via de
administração; emitir laudos e pareceres a si pertinentes, quando da participação
em auditorias e comissões técnicas; atender determinações legais, emitindo
atestados, conforme a necessidade de cada caso; colaborar, participando na
adequação e ou elaboração de programas de saúde, objetivando sistematização
e melhora na qualidade dos serviços prestados ( ações de saúde desenvolvidas);
orientar equipe técnica- assistencial nas atividades que lhes forem delegadas;
participar em ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do
trabalhador; zelar por sua própria segurança e de terceiros, bem como pela
preservação e conservação de materiais e equipamentos de seu ambiente de
trabalho; atender necessidades da rede de saúde, na execução de suas
atividades, obedecendo a diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de
Saúde, com a finalidade de fazer melhoria na qualidade dos serviços; participar
efetivamente da política de saúde do Município, através dos programas
implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; efetuar atendimento nos
serviços próprios da Secretaria e no domicílio; respeitar o código de ética
médica; contribuir para a valorização do sistema único de saúde; desempenhar
outras tarefas afins.
CARGO – MÉDICO ORTOPEDISTA
Executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação da saúde,
seja individual ou coletiva; efetuar os atos médicos para os quais está
capacitado; prescrever, orientar e supervisionar terapêutica indicada,
acompanhando evolução e usando o sistema de referência e contra referência;
interpretar resultados de exames solicitados, a fim de emitir diagnóstico preciso;
proceder à notificação de doenças de notificação compulsória; participar da
equipe multidisciplinar, auxiliando na elaboração do diagnóstico de saúde,
objetivando o estabelecimento de prioridades em atividades já implantadas e
outras a serem implantadas; manter sempre atualizadas as anotações no
prontuário do cliente, anotando o que ele refere, diagnóstico, conduta e evolução
da doença; prescrever terapia medicamentosa, orientando dosagem e via de
administração; emitir laudos e pareceres a si pertinentes, quando da participação
em auditorias e comissões técnicas; atender determinações legais, emitindo
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atestados, conforme a necessidade de cada caso; colaborar, participando na
adequação e ou elaboração de programas de saúde, objetivando sistematização
e melhora na qualidade dos serviços prestados ( ações de saúde desenvolvidas);
orientar equipe técnica- assistencial nas atividades que lhes forem delegadas;
participar em ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do
trabalhador; zelar por sua própria segurança e de terceiros, bem como pela
preservação e conservação de materiais e equipamentos de seu ambiente de
trabalho; atender necessidades da rede de saúde, na execução de suas
atividades, obedecendo a diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de
Saúde, com a finalidade de fazer melhoria na qualidade dos serviços; participar
efetivamente da política de saúde do Município, através dos programas
implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; efetuar atendimento nos
serviços próprios da Secretaria e no domicílio; respeitar o código de ética
médica; contribuir para a valorização do sistema único de saúde; desempenhar
outras tarefas afins.
CARGO – MÉDICO GINECOLOGISTA
Executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação da saúde,
seja individual ou coletiva; efetuar os atos médicos para os quais está
capacitado; prescrever, orientar e supervisionar terapêutica indicada,
acompanhando evolução e usando o sistema de referência e contra referência;
interpretar resultados de exames solicitados, a fim de emitir diagnóstico preciso;
proceder à notificação de doenças de notificação compulsória; participar da
equipe multidisciplinar, auxiliando na elaboração do diagnóstico de saúde,
objetivando o estabelecimento de prioridades em atividades já implantadas e
outras a serem implantadas; manter sempre atualizadas as anotações no
prontuário do cliente, anotando o que ele refere, diagnóstico, conduta e evolução
da doença; prescrever terapia medicamentosa, orientando dosagem e via de
administração; emitir laudos e pareceres a si pertinentes, quando da participação
em auditorias e comissões técnicas; atender determinações legais, emitindo
atestados, conforme a necessidade de cada caso; colaborar, participando na
adequação e ou elaboração de programas de saúde, objetivando sistematização
e melhora na qualidade dos serviços prestados ( ações de saúde desenvolvidas);
orientar equipe técnica- assistencial nas atividades que lhes forem delegadas;
participar em ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do
trabalhador; zelar por sua própria segurança e de terceiros, bem como pela
preservação e conservação de materiais e equipamentos de seu ambiente de
trabalho; atender necessidades da rede de saúde, na execução de suas
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atividades, obedecendo a diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de
Saúde, com a finalidade de fazer melhoria na qualidade dos serviços; participar
efetivamente da política de saúde do Município, através dos programas
implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; efetuar atendimento nos
serviços próprios da Secretaria e no domicílio; respeitar o código de ética
médica; contribuir para a valorização do sistema único de saúde; desempenhar
outras tarefas afins.
CARGO – PEB I
Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação às
ciências) na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino
fundamental. Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos;
participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo
com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e
pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.
Para o desenvolvimento das atividades utilizam constantemente capacidades de
comunicação.
Desenvolvem trabalho junto a crianças, adolescente e adulto, em comunidades
com contextos culturais e sociais diversificados, em escolas e instituições de
ensino das redes federal, estadual, municipal e privada, ONGs etc., como
estatutários ou empregados com carteira assinada. Trabalham de forma
individual e em equipes, sob supervisão, predominantemente em zonas urbanas,
tanto em espaços especialmente destinados ao ensino, como em ambientes
improvisados, em horários regulares e variáveis. Em algumas atividades, alguns
profissionais podem estar sujeitos a condições especiais de trabalho, como
permanência em posições desconfortáveis por períodos prolongados, exposição
a ruídos e ao desgaste proveniente do uso intensivo da voz.
Ministrar aulas
Preparar aulas
Efetuar registros burocráticos pedagógicos
Participar na elaboração do projeto pedagógico
Planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais
Avaliar os alunos
Atuar em reuniões administrativas e pedagógicas
Organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.
Comunicar-se.
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CARGO – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA
Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação às
ciências)na educação infantil nas quatro primeiras séries do ensino fundamental.
Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na
elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes
educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam
eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento
das atividades utilizam constantemente capacidades de comunicação.
Desenvolvem trabalho junto a crianças, adolescente e adulto, em comunidades
com contextos culturais e sociais diversificados, em escolas e instituições de
ensino das redes federal, estadual, municipal e privada, ONGs etc., como
estatutários ou empregados com carteira assinada. Trabalham de forma
individual e em equipes, sob supervisão, predominantemente em zonas urbanas,
tanto em espaços especialmente destinados ao ensino, como em ambientes
improvisados, em horários regulares e variáveis. Em algumas atividades, alguns
profissionais podem estar sujeitos a condições especiais de trabalho, como
permanência em posições desconfortáveis por períodos prolongados, exposição
a ruídos e ao desgaste proveniente do uso intensivo da voz.
Ministrar aulas
Preparar aulas
Efetuar registros burocráticos pedagógicos
Participar na elaboração do projeto pedagógico
Planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais
Avaliar os alunos
Atuar em reuniões administrativas e pedagógicas
Organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.
Comunicar-se

CARGO – PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação às
ciências)na educação infantil nas quatro primeiras séries do ensino fundamental.
Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na
elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes
educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam
eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento
das atividades utilizam constantemente capacidades de comunicação.
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Desenvolvem trabalho junto a crianças, adolescente e adulto, em comunidades
com contextos culturais e sociais diversificados, em escolas e instituições de
ensino das redes federal, estadual, municipal e privada, ONGs etc., como
estatutários ou empregados com carteira assinada. Trabalham de forma
individual e em equipes, sob supervisão, predominantemente em zonas urbanas,
tanto em espaços especialmente destinados ao ensino, como em ambientes
improvisados, em horários regulares e variáveis. Em algumas atividades, alguns
profissionais podem estar sujeitos a condições especiais de trabalho, como
permanência em posições desconfortáveis por períodos prolongados, exposição
a ruídos e ao desgaste proveniente do uso intensivo da voz.
Ministrar aulas
Preparar aulas
Efetuar registros burocráticos pedagógicos
Participar na elaboração do projeto pedagógico
Planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais
Avaliar os alunos
Atuar em reuniões administrativas e pedagógicas
Organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.
Comunicar-se

CARGO – PROFESSOR ASSISTENTE
Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação às
ciências) na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino
fundamental. Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos;
participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo
com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e
pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.
Para o desenvolvimento das atividades utilizam constantemente capacidades de
comunicação.
Desenvolvem trabalho junto a crianças, adolescente e adulto, em comunidades
com contextos culturais e sociais diversificados, em escolas e instituições de
ensino das redes federal, estadual, municipal e privada, ONGs etc., como
estatutários ou empregados com carteira assinada. Trabalham de forma
individual e em equipes, sob supervisão, predominantemente em zonas urbanas,
tanto em espaços especialmente destinados ao ensino, como em ambientes
improvisados, em horários regulares e variáveis. Em algumas atividades, alguns
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profissionais podem estar sujeitos a condições especiais de trabalho, como
permanência em posições desconfortáveis por períodos prolongados, exposição
a ruídos e ao desgaste proveniente do uso intensivo da voz.
Ministrar aulas
Preparar aulas
Efetuar registros burocráticos pedagógicos
Participar na elaboração do projeto pedagógico
Planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais
Avaliar os alunos
Atuar em reuniões administrativas e pedagógicas
Organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.
Comunicar-se.
CARGO – PSICPÓLOGO CLÍNICO
Emitir diagnóstico, psicológico e social, através da avaliação da clientela alvo,
usando para tanto recursos técnicos e metodológicos apropriados, prestando
atendimento, acompanhamento e/ou encaminhamento a outras especialidades;
participar da equipe multidisciplinar em programas e ações comunitárias de
saúde, objetivando integrar as ações desenvolvidas; planejar, orientar,
coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar as estratégias de intervenção
psicossocial, partindo das necessidades da clientela identificada; executar
atendimento psicossocial através de psicoterapia em sessões grupais ou
individualizadas; atuar em pesquisa da psicologia, em relação à saúde, trabalho
e educação, entre outros aspectos; participar em ações de assessoria, prestando
consultoria e emitindo parecer dentro da perspectiva de sua área de atuação;
participar de auditorias e comissões técnicas, emitindo laudos e pareceres que
lhe forem pertinentes; participar do programa de saúde mental, exercendo
atividades comunitárias, objetivando a capacitação e esclarecimentos; atuar
junto ao setor de recursos humanos, na área de recrutamento e seleção de
pessoal, bem como acompanhando, treinando e reciclando servidores; zelar por
sua segurança e de terceiros, bem como pela preservação e manutenção de
materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; participar na elaboração
de normas e rotinas, a fim de obter a dinamização e padronização dos serviços;
participar da efetivamente da política de saúde do município , através dos
programas implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; desempenhar
outras tarefas afins.
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CARGO – TÉCNICO DE RX
Fazer exames radiológicos especializados acionando aparelho de raios-X para
atender a requisições médicas ou para elucidar diagnósticos, supervisionar a
realização de exames radiológicos simples, observando as técnicas da execução
ou as próprias chapas radiográficas, analisar chapas radiográficas, utilizando um
negatoscópio, para elaborar o relatório elucidativo, elaborar rotinas para preparo
de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado, para prevenir
complicações e intercorrências; realizar outras tarefas ligadas ao cargo.
13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os
princípios, normas e condições do Concurso Público, estabelecidas no presente
Edital e na legislação municipal e federal pertinente.
13.2 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de
documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do
Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração.
13.3 - A TAVARES E SILVA CONCURSOS PÚBLICOS ME, bem como o órgão
realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos,
textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso.
13.4 – Todo e qualquer recurso caberá à TAVARES E SILVA CONCURSOS
PÚBLICOS ME, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação do ato, mediante
requerimento a ser protocolado pelo próprio candidato no setor competente da
Prefeitura Municipal de Arandu-SP (Departamento de Recursos Humanos), que
deverá conter o nome do candidato, RG, número de inscrição, cargo para o qual
se inscreveu e as razões recursais.

44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU
Rua Dezenove de Março, 480 – CNPJ 46.634.176/0001-04
FONE/FAX (014) 3766 9022

13.5 - Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por via
eletrônica, devendo ser digitado ou datilografado e estar embasado em
argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de questões da
prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação
plausível.
13.6 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão
indeferidos sem julgamento de mérito. A Comissão examinadora constitui última
instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo
recurso adicional pelo mesmo motivo.
13.7 - Após o ato de Homologação do Concurso Público, as Folhas de
Respostas serão digitalizadas, podendo após serem incineradas. Estas serão
mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco
anos.
13.8 - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para
correspondência, junto ao órgão realizador, após o resultado final.
13.9 - A validade do presente Concurso Público será de “2” (Dois) anos, contado
da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual
período, a critério da Prefeitura Municipal de Arandu- SP.
13.10 - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá
rigorosamente à ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação,
direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão
chamados conforme as necessidades locais, a critério do Município de AranduSP.
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13.11 – Os casos que porventura estejam omissos a este Edital, será
resolvido pela Prefeitura Municipal de Arandu - SP, juntamente com a
Comissão Julgadora do Concurso.

Arandu/SP, 23 de fevereiro de 2018.

Luiz Carlos da Costa
Prefeito Municipal de Arandu/SP.
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ANEXO I – DOS TÍTULOS:
O Concurso Público constará de provas objetivas e títulos, somente para os
cargos de Nível de Ensino superior.
Nenhum documento para contagem de pontos, nos termos deste inciso, poderá
ser anexado ao processo após o encerramento das inscrições.
Será computado somente como título, Pós-Graduação – 01 pontos, Mestrado –
3,0 pontos e Doutorado – 05 pontos.

A contagem dos títulos não poderá exceder a 08 (Oito) pontos.
Será computado somente como título conforme quadro abaixo:
Os candidatos que possuírem Títulos conforme preceitua o presente
Edital, deverão protocolar durante o período de inscrição, cópia
autenticada do Titulo na Prefeitura Municipal de Arandu/SP.
Títulos

Pontuaç
ão
Atribuída

Diploma de conclusão de Curso de Doutorado
05
Diploma de conclusão de Curso de Mestrado
03
Diploma de conclusão de Curso de Especialização
(mínimo de 360 horas), em nível de pós-graduação, 01
específico para a área na qual concorre.

Nº.
Máximo
de
Docume
ntos
1
1
1

Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação com
as atribuições das funções do Concurso Público. Os cursos de Mestrado e
Doutorado não poderão ser contados cumulativamente.
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ANEXO II – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MICROÁREA 06
Somente poderão se inscrever para estes cargos, os candidatos que residirem nas ruas
abaixo até a data de publicação deste edital, ou seja, até o dia 23 de fevereiro de 2018.
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