
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
CONCURSO PÚBLICO PMP 04/2018

EDITAL CONCURSO PÚBLICO  04/2018

A  PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  PIRACICABA  faz  saber  que,  em vista  do  disposto  no  art.  37,  inciso  II  da
Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município de Piracicaba e Leis Municipais vigentes,
realizará Concurso Público de Provas,  para o preenchimento dos Empregos/Cargos Públicos criados no quadro de
Empregos/Cargos  da  Prefeitura  do  Município  de  Piracicaba.  O  presente  Concurso  Público  destina-se  aos
Empregos/Cargos e vagas previstas neste Edital, para o preenchimento efetivo de outras vagas que surgirem durante o
período de validade deste concurso público ou ainda para outras vagas que forem criadas.

1. DO CONCURSO PÚBLICO PMP 04/2018

1.1 - Os Empregos/Cargos públicos serão providos, pela C.L.T. - Consolidação das Leis do Trabalho e pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba – Lei Municipal nº 1972/72.

1.2 - A empresa responsável pela organização e realização do Concurso Público será a Caetanno Projetos e Assesso-
ria.

1.3 - O presente Concurso Público terá validade de 2 anos, a contar da data de publicação da homologação, podendo
ser prorrogado, a critério da Prefeitura do Município de Piracicaba, por igual período.

1.4 - Todas as publicações serão disponibilizadas nos sites caetanno.com.br/editais e www.piracicaba.sp.gov.br em
datas a serem informadas no site da empresa Caetanno Projetos e Assessoria, portanto é da inteira responsabilidade
dos candidatos o acompanhamento de todas as publicações.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Requisitos Gerais para a Contratação:

- Ter 18 (dezoito) anos completos no momento da contratação;
- Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, bem como nada
ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de suas atividades;
- Se  do  sexo  masculino,  possuir  até  a  data  da  convocação,  o  Certificado  de  Dispensa  do  Serviço  Militar  ou
Certificado de Reservista;
- Gozar de saúde física, mental e sensorial, estando esta condição em compatibilidade para assunção imediata para
desenvolver os seus trabalhos, e, de modo especial,  na data inadiável que se processará o obrigatório exame
médico (admissional), conforme comunicação expressa pelo  SESMT da Prefeitura Municipal de Piracicaba, para
com as funções que serão desempenhadas no exercício do emprego/função pública conforme às peculiaridades da
função em consonância com as determinações da(s) Secretaria(s) envolvidas no certame, observadas pelo PCMSO
e PPRA, comprovada em prévia inspeção médica oficial.;
- Não ter sofrido, no exercício de Emprego público, penalidade por prática de atos desabonadores;
- Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impossibilite acumulação de
cargos,  empregos e funções,  ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”,  inc. XVI,  do art.  37, da
Constituição Federal, inclusive no que concerne à compatibilidade de horários;
- Não ser aposentado por invalidez, não estar em idade de aposentadoria compulsória ou receber proventos de
aposentadoria  decorrentes  dos  artigos  40,  42  e  142,  ressalvados  os  casos  que  permitam a  acumulação  dos
proventos com a remuneração de cargos, empregos, funções, cargos eletivos e cargos em comissão, declarados
em lei de livre nomeação e exoneração, na forma da Constituição Federal;
- Não ter se submetido a processo de reabilitação/readaptação profissional e/ou ter sido reabilitado e/ou readaptado
profissionalmente,  decorrente  de constatação de invalidez laboral  para  o  emprego/função para a  qual  está  se
candidatando, por órgão de previdência pública do RGPS ou de qualquer Instituto de Previdência Oficial.
- A avaliação médica terá caráter eliminatório e obrigatoriamente obedecerá às indicações de incompatibilidades
física, mental e sensorial especificadas para o emprego/função, nos termos da Convenção 111 da Organização
Internacional  do  Trabalho  (OIT)  -  Artigo  1º,  item  2  “As  distinções,  exclusões  ou  preferências  fundadas  em
qualificações exigidas para um determinado emprego/função não são consideradas como discriminação”.
- Serão  consideradas  como  incompatibilidades  para  o  desempenho  do  emprego/função  as  decorrentes  da
impossibilidade da Prefeitura do Município de Piracicaba em providenciar, de pronto na ocasião da admissão, as
adaptações individuais específicas para que o candidato desempenhe adequadamente o emprego/função para o
qual se candidatou, não cabendo responsabilidade para o fornecimento de órteses, próteses e outros materiais e
meios necessários para se fazer entender, ler ou ir e vir.  Será considerado aprovado possibilitando a pertinente
contratação o candidato que obtiver a classificação como PLENAMENTE APTO ou APTO COM RESTRIÇÕES,
desde  que  constatada  a  compatibilidade  física,  mental  e  sensorial  para  o  exercício  das  atribuições  do
emprego/função a que se candidatou.
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- Aqueles que obtiverem a classificação de INAPTO pelo médico examinador singular, ratificados por outro e pelo
Coordenador do Serviço de Engenharia e Segurança no Trabalho da Prefeitura do Município de Piracicaba, serão
considerados eliminados do concurso sendo vedada a sua contratação.
- Dado o seu caráter eliminatório, o não comparecimento para realização dos Exames Médicos indicados nas datas
e  horários  agendados  pelo  SESMT e  comunicados  previamente  ao  candidato,  por  e–mail,  implicará  na  sua
eliminação do Concurso.
- A comunicação da aptidão e compatibilidade física, mental e sensorial para fins de autorização da posse será feita
diretamente entre SESMT-PMP e o departamento competente da SEMAD, via internet, e somente poderá ser feita
depois da emissão do respectivo ASO ADMISSIONAL com a aposição da assinatura do Coordenador do SESMT-
PMP, dispensando a disponibilização dos respectivos ASO’s aos candidatos.
- Não estar sujeito a impedimento legal que o impeça de exercer emprego/função pública.
- Atender as condições, escolaridade e requisitos prescritos para o emprego/função, conforme especificações a
serem definidas pela Prefeitura, visando compatibilidade física, mental e sensorial.
 - A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos exigidos, será solicitada por
ocasião da convocação, que antecede a contratação/nomeação.
- A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do candidato em
decorrência de sua habilitação no Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição.

3. DOS EMPREGOS/CARGOS
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – VALOR DA TAXA: 50,00

NÚMERO
DE VAGAS

CARGO  /
EMPREGO

CÓDI-
GO

REGIME  DE
CONTRATAÇÃO

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

REFERÊNCIA  SALA-
RIAL / VALOR

LEI  MUNICIPAL DE
CRIAÇÃO DO CAR-
GO/EMPREGO

REQUISITOS  MÍNIMOS
PARA  O  PREENCHIMENTO
DA VAGA

1
Médico Clini-

co Geral
889 CLT 20 horas

14B  –  R$  4.029,27  +
abono  desempenho
de até 60%

6815/10

Ensino Superior Completo em
Ciências Médicas e registro no
CREMESP – Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado de
São Paulo

1
Médico Aten-
dimento Do-

miciliar
11140 CLT 40 horas

A-I  –  R$  10.216,09  +
abono  desempenho
de até 60%

8133/14

Curso  Superior  Completo  em
Ciências Médicas e registro no
CREMESP – Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado de
São Paulo

1
Médico Vete-

rinário
436 CLT 40 horas

14B  –  R$  4.029,27  +
abono  desempenho
de até 60%

4755/99

Curso  Superior  Completo  em
Medicina Veterinária e registro
no CRMV - Conselho Regional
de Medicina Veterinária.

4. CONDIÇÕES PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO:
a) Ser Brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal, em consonância com a lei Federal nº
6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro, e ainda, se de Nacionalidade Portuguesa, estar de acordo com os critérios contidos
no Decreto Federal nº 70436/72;
b) Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade (RG), com foto;
c) Efetuar o pagamento devido do valor da inscrição;
d) Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital;
e) Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII do artigo
37 da Constituição Federal e na Lei Federal 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para o Emprego/função no
Concurso  Público,  cujas  atribuições  sejam compatíveis  com a  sua  deficiência, nos  termos  da  Convenção  111  da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) - Artigo 1º, item 2 “As distinções, exclusões ou preferências fundadas em
qualificações exigidas para um determinado empego/função não são consideradas como discriminação”.

5. DAS INSCRIÇÕES
 5.1 - As inscrições serão realizadas através da INTERNET, conforme segue:
              
‘Site: Diretamente pelo candidato no site http://caetanno.com.br/editais     

Período de Inscrição: De 22 outubro de 2018 até as 23:59h de 05 de novembro de 2018.

Pagamento da Inscrição:

Para efetuar a inscrição, deverá acessar o site http://caetanno.com.br/editais e localizar o
Concurso Público PMP 04/2018, logo após encontrar o mesmo clique em “mais deta-
lhes”, após a página se carregar selecione a opção “realizar inscrição” e então preen-
cha corretamente todos os dados solicitados no Formulário de Cadastro e/ou da Inscri-
ção. Ao final deverá Gerar o Boleto e pagá-lo ATÉ O DIA SUBSEQUENTE AO TÉRMI-
NO DAS INSCRIÇÕES.
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5.2 - Os candidatos devem informar corretamente todos os dados solicitados no formulário de inscrição.

5.3 - Erros de digitação referentes ao número do CPF, RG, Data de Nascimento, entre outros dados pertinentes no ato
da inscrição, são de inteira responsabilidade do candidato.
5.4 - O candidato, ao efetivar a sua inscrição, manifesta ciência quanto à divulgação de seus dados em listagens e
resultados no decorrer do Concurso Público, como Nome Completo, número do documento de identificação (R.G), data
de  nascimento,  notas,  pontuações  e  desempenho  nas  fases  previstas,  condição  de  candidato  com deficiência  ou
afrodescendentes (se caso declarado no formulário de inscrição). Tendo em vista que essas informações são essenciais
para a publicidade dos atos inerentes ao Concurso Público, não caberão indagações posteriores neste sentido, ficando
cientes de que tais informações serão divulgadas por meio da internet, no site da  Caetanno Projetos e Assessoria
EIRELI EPP.

5.5 - Os candidatos que se inscreverem terão suas inscrições efetivadas somente mediante o correto preenchimento do
Formulário de Inscrição e o pagamento do Boleto Bancário até a data de vencimento do mesmo.

5.6 - O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado através do Boleto Bancário impresso pelo próprio candida-
to. O Boleto Bancário poderá ser pago em qualquer agência bancária, casa lotérica, terminal de autoatendimento ou net-
banking, até a data de vencimento do boleto.

5.7 - O candidato poderá reimprimir seu Boleto Bancário somente até o último dia das inscrições. Após esta data
os boletos não poderão ser reimpressos e a pré-inscrição cujo boleto não foi pago será automaticamente cance-
lada.

5.8 - Cada boleto bancário se refere a uma única inscrição e deverá ser quitado uma única vez, até a data de vencimento
e no valor exato constante no boleto bancário. Não haverá devolução da importância paga, ainda que constatada à maior
ou em duplicidade.

5.9 -  Não serão aceitas inscrições por via postal, e-mail, fac-símile, condicional ou fora do período estabelecido neste
Edital.

disponibilizado, bem como pela correta impressão do Boleto Bancário para pagamento do valor da inscrição. Portanto o
descumprimento das instruções para a inscrição implicará na não efetivação da inscrição.

5.11 - A empresa Caetanno Projetos e Assessoria EIRELI EPP e a Prefeitura do Município de Piracicaba não se
responsabilizam por solicitações de inscrições na MODALIDADE INTERNET não recebidas por dificuldades de ordem
técnica de computadores, falhas de comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação,
bem como qualquer outro fator externo ao site da Caetanno Projetos e Assessoria que impossibilite a correta confirma-
ção e envio dos dados para a solicitação da inscrição. Também não se responsabilizam por inscrições que não possam
ser efetivadas por motivos de impossibilidade de leitura documentos e/ou erros na leitura do código de barras do boleto
impresso pelo candidato, seja por dificuldades de ordem técnica dos computadores e/ou impressoras no momento da
correta impressão dos mesmos ou por ocorrência de rasuras no papel do boleto impresso, impossibilitando o pagamento
dos boletos na rede de atendimento bancário.

5.12 - Encerrado o prazo das inscrições, serão disponibilizados no site caetanno.com.br/editais e no site da Prefeitura de
Piracicaba www.piracicaba.sp.gov.br o Edital de Deferimento das Inscrições (contendo a relação dos candidatos que ti -
verem suas inscrições deferidas e indeferidas).
5.13  - Cabe  ao  candidato  verificar  no  Edital  de  Deferimento  das  Inscrições  e  na  Lista  Geral  de  Inscrições  Não
Confirmadas se a sua inscrição foi confirmada, e caso não tenha sido, deverá dentro do prazo de recurso administrativo,
apresentar  documentação comprobatória  do pagamento e providenciar  junto  ao banco  ou  estabelecimento em que
efetuou o pagamento, a compensação do valor pago.

6. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO COMO PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS
6.1 -  Às pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever no Concurso
Público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do emprego/função a ser preenchido, nos termos da
Convenção  111  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT)  -  Artigo  1º,  item  2  “As  distinções,  exclusões  ou
preferências fundadas em qualificações exigidas para um determinado emprego/função não são consideradas como
discriminação”.
6.2 - Em obediência aos dispostos no art. 37 § 1º e 2º, Lei Federal n° 7.853/89 e no Decreto Federal n.°3.298, de 20 de
Dezembro de 1999, e na Lei Municipal 6246/2008 e suas alterações, ser-lhe-á reservado o percentual de 5% (cinco por
cento) das VAGAS ABERTAS PARA O EMPREGO/FUNÇÃO a qual concorre, ou que vier a surgir durante a validade do
Concurso Público, sendo destinado ao candidato melhor classificado.
6.3 - Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência,
esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior de 0,5 (cinco
décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). 
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6.3.1 - Caso o percentual não atinja o decimal de 0,5 (cinco décimos), quando o Concurso Público indicar a existência de
5 (cinco) a 10 (dez) vagas, uma delas deverá ser preenchida obrigatoriamente por pessoa com deficiência. 

6.4 -  Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra correspondente a
corpo 24. O candidato que não solicitar condições especiais para a prova no prazo estabelecido, não a terá preparada
seja qual for sua alegação;
6.5 -  O candidato portador de necessidades especiais deve estar ciente de que sua condição física não é obstativa a
execução das atribuições inerentes ao emprego/função pretendido.
6.6 -  Não obsta à inscrição ou ao exercício da atividade a utilização de material  tecnológico de uso habitual  ou a
necessidade de preparação de ambiente físico.
6.7  -  PARA  CONCORRER  A  UMA  DAS  VAGAS  RESERVADAS,  O  CANDIDATO  DEVERÁ  ANEXAR pelo  site
http://caetanno.com.br/editais, DURANTE O PERÍODO DAS INSCRIÇÕES:

a) O Requerimento do Anexo V deste Edital,  declarando-se pessoa com deficiência, devidamente preenchido e
assinado conforme sua necessidade;
b) Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência.

6.8 - O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do Concurso Público, se confirmada tal situação,
em qualquer fase deste Concurso Público, sujeitando-se as consequências legais pertinentes.
6.9 - As pessoas com deficiência  participarão deste  Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que concerne: 

a) ao conteúdo das provas escritas;
b) à avaliação e aos critérios de aprovação; 
c) ao horário e ao local de aplicação das provas; 
d) à nota mínima exigida para os demais candidatos.

6.10  -  Não havendo candidatos portadores de deficiência classificados em número suficiente para ocupar as vagas
reservadas,  seja  pela  falta  de  candidatos,  por  reprovação no  Concurso  Público  ou  por  não  enquadramento  como
deficiente na perícia médica, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e preenchidas pelos
demais candidatos classificados, observada a ordem de classificação. 
6.11 - Após a realização das provas do concurso público, serão elaboradas três listas de classificação, contendo a
primeira,  somente  a  classificação  dos  portadores  de  deficiência,  a  segunda,  somente  a  classificação  das  pessoas
afrodescendentes e, a terceira, a classificação de todos os candidatos.
6.12 - À medida que forem sendo oferecidas as vagas, a Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP convocará, para o seu
provimento, os candidatos pela ordem de classificação. Em caso de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de
validade do Concurso Público, aplicar-se-á a mesma regra e proporcionalidade previstas na legislação vigente.
6.13 - A pessoa com deficiência que no ato de inscrição não declarar essa condição ou ainda não enviar o Laudo
Médico, não será considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado
tal opção no ato da inscrição on-line. Neste caso não poderá impetrar recurso em favor de sua situação posteriormente.
6.14 - O fornecimento do laudo médico e da cópia simples do CPF é de responsabilidade exclusiva do candidato. A
Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP e a empresa Caetanno não se responsabilizam por qualquer tipo de extravio que
impeça a chegada dessa documentação a seu destino. Ressaltamos que a documentação fornecida por meio digital não
será devolvida e será utilizada apenas durante esse concurso. 
6.15 - As pessoas com deficiência, aprovadas e habilitadas na fase preliminar, se convocadas para contratação, serão
avaliadas  por  uma  equipe  multidisciplinar  nomeada  pela  Prefeitura  Municipal  de  Piracicaba/SP que  atestará  a
compatibilidade  física,  mental  e  sensorial  para  com  as  atividades  exercidas  no  emprego/função  com  o  grau  e
especificidade da deficiência declarada.
6.16 -  Será considerada como deficiência àquela conceituada na medicina especializada de acordo com os padrões
mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de capacitação laboral de acordo com as exigências do
padrão médio previstos pela Profissiografia.
6.17 -  Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva ou outros passíveis de
correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos, notadamente os de ordem estética.
6.18 - Considera-se deficiência/incapacidade a redução efetiva e acentuada da competência de integração social da
pessoa, aquela que requer a necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que possa
receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser
exercida, podendo ser classificada em três categorias, a saber, física, mental ou sensorial e, ainda, aquelas que se
enquadram nas categorias discriminadas na Lei  Municipal  nº  6.246/08 e art.  4º  do Decreto Federal  nº  3.298/1999,
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004 e a Súmula STJ nº 377 (“o portador de visão monocular tem direito de
concorrer,  em  concurso  público,  às  vagas  reservadas  aos  deficientes”),  em  associação  ao  que  se  descreve
especificamente para cada tipo de deficiência, nos respectivos itens deste documento.
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6.19 - A Deficiência Física será analisada por avaliação médica objetiva por equipe designada pela Prefeitura Municipal
de Piracicaba, que poderá ser por perícia direta ou indireta, obedecendo os critérios mínimos elencados nas Leis e
Decretos  vigentes  na  época  da  publicação  do  edital  de  concurso,  como  sendo aquelas  que  afetam membros,  ou
segmentos corporais, acarretando limitação funcional não superada, como a seguir: 

a) Ostomia; 
b) Nanismo; 
c) Paraplegia; 
d) Monoparesia; 
e) Triplegia;
f) Hemiparesia; 
g) Paraparesia; 
h) Tetraplegia;
i) Triparesia;
j) Monoplegia; 
k) Tetraparesia; 
l) Hemiplegia;
m) Paralisia cerebral; 
n) Amputação ou ausência de membro; 
o) Limitação funcional dos membros inferiores e/ou superiores com deformidade congênita ou adquirida, sendo que
tal deformidade não é somente de origem estética, mas efetivamente resulta em dificuldade para o desempenho das
funções  do  membro  ou  segmento  corporal  deformado,  representando  uma  perda  ou  anormalidade  que  gera
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão médio considerado normal para o ser humano,
ainda que de forma parcial.

6.20 - A Deficiência Visual será analisa por avaliação médica objetiva pela equipe designada pela Prefeitura Municipal
de Piracicaba, que poderá ser por perícia direta ou indireta, obedecendo os critérios mínimos elencados nas Leis e
Decretos vigentes na época da publicação do edital de concurso, sem prejuízo da necessidade do candidato apresentar
dois (2) Laudos Médicos emitidos por especialistas em Oftalmologia, cuja data do atestamento não ultrapasse a de
sessenta (60) dias anteriores ao da data de publicação do edital de concurso, considerando que será deficiência visual
em que a acuidade visual for igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção com lentes e/ou cujo
campo visual seja inferior a 20º (tabela de Snellen). Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade
visual, passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
6.21 - A Deficiência Auditiva será analisa por avaliação médica objetiva pela equipe designada pela Prefeitura Municipal
de Piracicaba, que poderá ser por perícia direta ou indireta, obedecendo os critérios mínimos elencados nas Leis e
Decretos vigentes na época da publicação do edital de concurso, sem prejuízo da necessidade do candidato apresentar
dois (2) exames de Audiometria Bera que comprovem os índices definidos pela legislação, cuja data do atestamento não
ultrapasse a de sessenta (60) dias anteriores ao da data de publicação do edital de concurso, e mais dois (2) Laudos
Médicos emitidos por profissionais especialistas na área de Otorrinolaringologia, diferentes e que não tenham relação
com aqueles que realizaram o exame audiométrico citado, cuja data do atestamento não ultrapasse a de sessenta (60)
dias  anteriores  ao  da  data  de  publicação  do  edital  de  concurso  e  que  façam  referência  específica  aos  exames
Audiométricos Bera que serão apresentados,  considerando que será deficiência auditiva (DA) comprovada,  aquela
superior à média apurada de 41 dB, considerando a possibilidade de melhora com uso de Otofone, nas frequências
indicadas na forma da Lei, Decretos, e Normas Técnicas da Prefeitura Municipal de Piracicaba (SEMPEM/SESMT).
6.22 - A Deficiência Mental, desde que em grau leve, será analisa por avaliação médica objetiva pela equipe designada
pela Prefeitura Municipal de Piracicaba, que poderá ser por perícia direta ou indireta, obedecendo os critérios mínimos
elencados nas Leis e Decretos vigentes na época da publicação do edital de concurso, sem prejuízo da necessidade do
candidato apresentar dois (2) Laudos Médicos emitidos por especialistas em psiquiatria, cujo atestamento do grau seja
dado  explicitamente,  cuja  data  do  atestamento  não  ultrapasse  a  de  sessenta  (60)  dias  anteriores  ao  da  data  de
publicação  do  edital  de  concurso,  considerando  que  OBRIGATORIAMENTE  DEVE  SER DO  TIPO  LEVE  E  QUE
GUARDE COMPATIBILIDADE PARA A FUNÇÃO QUE EXERCERÁ,  desde  que  resguardado o  risco  comum para
condutas que garantam os cuidados para si e/ou terceiros como consta no Código Internacional de Doenças – CID [F70 -
Retardo mental leve. Amplitude aproximada do QI entre 50 e 69. Muitos adultos serão capazes de trabalhar e de manter
relacionamento social satisfatório e de contribuir para a sociedade].
6.23 - A compatibilidade entre a deficiência/incapacidade e as atribuições do emprego/função, será também aferida em
perícia  oficial  pela  municipalidade,  quando  dos  exames  admissionais  e  se  houver  conclusão  médica  de  NÃO
CONFORMIDADE E/OU INAPTIDÃO PARA O EMPREGO/FUNÇÃO, por dois médicos, referendadas pelo Coordenador
Geral do SESMT, será critério de eliminação.
6.24 - Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção aos limites médicos daqueles que
são observados à da média da população em geral e que não acarretem limitação de desempenho funcional, segundo
os padrões clinicamente estabelecidos pela boa prática médica de reabilitação física/profissional.
6.25 - O candidato que não enviar o laudo médico, ou o fizer fora do prazo, não concorrerá às vagas reservadas
aos deficientes.
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6.26 - A compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do emprego/função será aferida em perícia oficial
quando dos exames admissionais.
6.27 - Os candidatos com deficiência visual (cegueira ou baixa visão) deverão realizar suas provas em braile ou prova
ampliada.  O candidato que desejar utilizar reglete e punção ou máquina de datilografia braile, deverá atender o disposto
constante nos itens acima.
6.28 - A relação com os nomes dos candidatos que tiverem o atendimento especial deferido será divulgada na internet,
no endereço eletrônico da empresa Caetanno e publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba, na ocasião da
divulgação do edital de deferimento das inscrições.
6.29 - O candidato disporá de 02 (dois) dias úteis, a partir da divulgação da relação citada acima, para contestar o
indeferimento. Após o período, não serão aceitos pedidos de revisão.

7. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO COMO PESSOA AFRODESCENDENTE.
7.1  - Às  pessoas  afrodescendentes  serão  reservadas  20%  (vinte  por  cento)  das  vagas  oferecidas  para  cada
emprego/função, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do Concurso
Público, conforme Lei Municipal nº 6.246/08, alterada pela Lei Municipal nº 8.546/16, e suas regulamentações, sendo
que no ato da inscrição, o candidato deverá declarar no formulário de inscrição esta condição para fins de concorrer a
referida reserva de vagas.
7.2  - Na hipótese  de quantitativo  fracionado para  o  número  de vagas reservadas a candidatos  negros,  esse  será
aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou
diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).
7.3  - A  PESSOA afrodescendente que  assim  se  autodeclarar  no  ato  da  inscrição  também concorrerá  às  vagas
destinadas  a  atender  essas  cotas.  Essas  pessoas  DEVEM  ENCAMINHAR,  DEVIDAMENTE  PREENCHIDO  E
ASSINADO,  O  REQUERIMENTO  DISPONÍVEL  NO  ANEXO  VI  DESTE  EDITAL, através  do  site:
http://caetanno.com.br/editais  .   
7.4 - A relação com os nomes dos candidatos inscritos como afrodescendentes que tiverem suas inscrições deferidas e
indeferidas será divulgada no site  da empresa Caetanno e no site  www.piracicaba.sp.gov.br  e no Diário  Oficial  do
Município PIRACICABA, por ocasião da publicação do edital de deferimento das inscrições.
7.5 - O candidato poderá impetrar recurso administrativo contra o indeferimento de sua inscrição ou da condição de
afrodescendente, na forma a ser especificada no respectivo Edital de Concurso. O candidato que, no ato da inscrição,
não declarar essa condição, não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
7.6 - Os candidatos afrodescendentes participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos
no que diz respeito ao conteúdo e avaliação das provas e demais requisitos exigidos para a participação no certame.
7.7 -  A publicação do resultado final  do Concurso será feita  em 3 listas,  contendo a primeira,  a  classificação dos
candidatos com deficiência; a segunda, a classificação dos afrodescendentes; e a terceira, a classificação geral de todos
os candidatos.
7.8  -  As vagas reservadas nos  termos da lei  ficarão  liberadas se  não  houver  ocorrido  inscrições  no  concurso  ou
aprovação de candidatos optantes da cota de afrodescendentes.
7.9 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso.

8. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO

8.1 - Para TODOS Empregos/Cargos, o presente Concurso Público será composto da seguinte fase:
a) Prova Escrita

9. DA PROVA ESCRITA
9.1 - As provas objetivas serão realizadas na cidade de PIRACICABA-SP. Os candidatos serão informados quanto ao
local de provas através de Edital de Convocação para as Provas a ser publicado no Diário Oficial do Município e na
internet no endereço eletrônico da contratada e da Prefeitura Municipal de Piracicaba.
9.2 - A PROVA ESCRITA ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER DIA 09 de DEZEMBRO de 2018 no turno VESPERTINO,
das 14:00h as 18:00h. 
9.3 - Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e local a serem divulgados de
acordo com as informações constantes acima.
9.4 - Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.
9.5 -  Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento etc.,
deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas em formulário específico.
9.6 - A alteração da condição de candidato portador de deficiência ou optante da raça negra somente será efetuada na
hipótese de que o dado expresso pelo candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente nas listas
disponibilizadas no endereço eletrônico da empresa contratada, desde que o candidato tenha cumprido todas as normas
e exigências constantes no Edital.
9.7 - O candidato que não entrar em contato com a empresa contratada, no prazo mencionado, será o único responsável
pelas consequências ocasionadas pela sua omissão.
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9.8 - Serão submetidos à prova escrita todos os candidatos, conforme as vagas especificadas no Anexo I deste Edital. 
9.9 - As provas ocorrerão pontualmente nos horários definidos de acordo o item 9.2, na cidade de Piracicaba - SP, em
locais a serem definidos e divulgados em momento oportuno. 
9.10 -  O candidato  deverá  comparecer ao local  de  realização das Provas,  com no mínimo,  30  (trinta)  minutos de
antecedência, portando documento de identidade original, comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta,
lápis preto nº 02 e borracha macia.
9.11 - Só poderão ausentar-se do recinto de provas, depois de decorridos 01 hora do início das mesmas.
9.12 - O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identificação.
9.13 - É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no
local, data e horário determinado, com todos os custos sob sua responsabilidade.
9.13 - O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas só será permitido no horário estabelecido, mediante
a apresentação do Documento de Identidade Oficial (original), preferencialmente o usado na inscrição.
9.15  - O  documento  de  identificação  deverá  estar  em  perfeitas  condições,  de  forma  a  permitir,  com  clareza,  a
identificação do candidato e sua assinatura. Não serão aceitos como documentos de identificação: CPF (CIC), certidões
de nascimento, títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo, sem foto), carteira de estudante, carteira funcional
sem valor de identidade, nem cópias de documentos de identificação, ainda que autenticados, ou protocolos de entrega
de documentos.
9.16 - Serão considerados documentos de identidade: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade
expedida  pela  Secretaria  de  Segurança,  pelas  Forças  Armadas,  pela  Polícia  Militar,  pelo  Ministério  das  Relações
Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal,  valem como
documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da
Lei n.º 9.503/97).
9.17 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de identidade
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência policial
com data de no máximo 30 dias antes da data de realização das provas, bem como outro documento que o identifique.
Nesta  ocasião  poderá ser  submetido  à  identificação  especial,  compreendendo coleta  de assinaturas em formulário
próprio de ocorrências.
9.18 - A identificação especial  poderá ser exigida do candidato,  cujo documento de identificação apresente dúvidas
relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
9.19 - O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, na forma definida acima, não poderá
fazer as provas e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
9.20 - Será excluído deste Concurso Público o candidato que:

a) Não apresentar documento de identificação exigida;
b) Não devolver a folha de respostas cedida para realização das provas;
c) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
d) Ausentar-se da sala no período das provas sem acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de
permanência estabelecido ou portando caderno de questões ou folha de resposta;
e) For colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente, por escrito ou
através de equipamentos eletrônicos;
f) Tumultuar a realização das provas, podendo responder legalmente pelos atos ilícitos praticados;
g) Fizer anotações de informação relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
h) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões e nas folhas de respostas;
i) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer
etapa do Concurso Público;
j) Constatado, após as provas por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o
candidato utilizado processo ilícitos, sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do Concurso
Público;
k) Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades
presentes e/ou com candidatos;

9.21 - Não será permitido ao candidato permanecer no local das provas com aparelhos eletrônicos ligados (bip, telefone
celular, relógio do tipo data bank, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). Caso o candidato leve
algum aparelho eletrônico, o mesmo deverá estar desligado e em caso de aparelho telefone celular retirar a bateria (se
possível) e colocar debaixo da carteira. O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato,
caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude.
9.22 - É proibido ao candidato permanecer com armas no local de realização das provas, ainda que detenha o porte
legal de arma, sob pena de sua desclassificação.
9.23 - Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de
máquinas calculadoras ou similares, anotações, impressos, livros ou qualquer outro material de consulta.
9.24 - Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados.
9.25 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem acompanhamento de fiscal, após ter
assinado a lista de presença.
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9.26 - O candidato,  ao terminar a prova, entregará ao fiscal,  acompanhada da folha de respostas,  seu caderno de
questões.
9.27- Não haverá segunda chamada para as provas.  O não comparecimento a  quaisquer das provas resultará  na
eliminação automática.
9.28 - Não haverá,  por  qualquer  motivo,  prorrogação do tempo previsto  para aplicação  das provas  em virtude de
afastamento de candidato da sala de provas.
9.29 - A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.
9.30 - Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao
médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for
necessário.
9.31 - Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá
retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público.
9.32 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante,
que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta
condição que não levar acompanhante, não realizará as provas.
9.33 - No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas
e/ou  pelas  autoridades  presentes,  informações  referentes  ao  conteúdo  das  provas  e/ou  critérios  de
avaliação/classificação.
9.34 - As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de leitura ótica.
9.35 - As respostas das provas objetivas deverão ser transcritas a caneta esferográfica de tinta azul ou preta para a
Folha de Respostas, que é o único documento válido para correção eletrônica. Não haverá substituição da Folha de
Respostas ou de qualquer outro material, exceto por ocorrência de responsabilidade exclusiva da Administração ou da
organização  do  Concurso  Público,  sendo  da  responsabilidade  exclusiva  do  candidato  os  prejuízos  advindos  de
marcações feitas incorretamente, emenda ou rasura, ainda que legível e serão consideradas ERRADAS, as questões
não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
9.36 -
 A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas (gabarito) implicará na eliminação automática
do mesmo.9.37 - Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em
caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim no ato da inscrição. Nesse caso, se deferido o
seu pedido, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado pela coordenação do
Concurso Público.
9.38 - Será aplicada Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
9.39 - A realização das Provas, está incluída o tempo para distribuição e orientações sobre as provas e o preenchimento
da Folha de Respostas, terá duração de 04(quatro) horas.
9.40 - Prova Objetiva contendo 45 (quarenta e cinco) questões com 05 opções de respostas  (A-B-C-D-E) cada, com
apenas uma opção correta.
9.41 - No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade de prova trocada, ou anormalidade gráfica,
relacionada ao tipo de prova a que se submeteria perante o cargo/emprego escolhido, deverá manifestar-se junto ao
Fiscal  de Sala,  que,  consultará  a  coordenação do Concurso  Público,  que  proporá  a  solução  imediata  e  registrará
ocorrência para posterior análise da banca examinadora.
9.42 - Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade na prova, como as descritas no item anterior deverá se
manifestar no momento da prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso junto a banca
examinadora.
9.43 - Não será permitido ao candidato levar consigo o caderno de questões da prova objetiva..
9.44 - A classificação geral dos candidatos será feita pela soma algébrica dos pontos obtidos na Parte Objetiva.

10 DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
10.1 - Será aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total geral de pontos da Prova
Objetiva de Múltipla Escolha.
10.2 - O candidato que obtiver nota final inferior ao estabelecido acima será excluído do Concurso.
10.3 - Em hipótese alguma haverá revisão de provas.

11 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE
11.1 - A CLASSIFICAÇÃO FINAL será equivalente a pontuação obtida pelo candidato classificado na Prova Objetiva,
para todos os cargos.
11.2 - No caso de empate na Classificação Final será processado o DESEMPATE, tendo preferência sucessivamente, o
candidato: 

a) Com idade mais elevada, desde que igual ou superior a 60 (sessenta) anos, entre aqueles na mesma faixa etá-
ria e frente aos demais candidatos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003;
b) Que obtiver a maior pontuação em Conhecimentos Específicos; 
c) Que obtiver a maior pontuação em Língua Portuguesa;
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d) Mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
e) Número de filhos com idade inferior a 18 anos, ou incapazes.

12 DOS RECURSOS
12.1 - Qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão deverá ser reivindicada em
forma de RECURSO, atendendo aos prazos estabelecidos para os mesmos conforme o Cronograma disponível  no
Anexo  III  deste  Edital.  Os  Recursos  devem  ser  interpostos  através  do  site  http://caetanno.com.br/editais,  quando  o
candidato deve acessar com seu CPF e senha, anexando o(s) referido(s) recurso(s) conforme as instruções.
12.2 - Serão admitidos recursos contra:

a) O resultado preliminar da lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas aos afrodescendentes;
b) O resultado preliminar das solicitações para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência;
c) O resultado preliminar das solicitações para condições especiais para realização de provas;
d) O resultado preliminar das inscrições;
e) O gabarito preliminar das provas objetivas;
f) O resultado preliminar da classificação nas provas objetivas;

12.3 - O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do 1º dia subsequente à data
da divulgação ou do fato que lhe deu origem, conforme detalhado no ANEXO III – CRONOGRAMA DO CONCURSO
PÚBLICO.
12.4 - A Prefeitura do Município de Piracicaba e a empresa Caetanno Projetos e Assessoria Eireli  EPP não se
responsabilizam por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.
12.5 - Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail, ou qualquer outro meio
além do previsto neste Edital, ou, ainda, fora do prazo estabelecido neste Edital.
12.6 - 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.
12.7 - O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e, caso haja anulação ou
alteração de gabarito, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.
12.8 - Os  pontos  correspondentes  às  questões  porventura  anuladas  serão  atribuídos  a  todos  os  candidatos,
independentemente da formulação dos recursos.
12.9 - A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela
qual não caberão recursos adicionais.
12.10 - Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 12.2 deste Capítulo, devidamente
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
12.11  - As  respostas  a  todos  os  recursos,  procedentes  ou  improcedentes,  serão  levadas  ao  conhecimento  dos
candidatos  que  recorrerem,  sendo  também  disponibilizadas  aos  demais  candidatos  quando  houver  alteração  ou
anulação de questão, através do site www.caetanno.com.br/editais, em área destinada a este Concurso Público.
12.12 - 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.
12.13 - Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou pedido de reconsideração.
12.14 - 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.
12.15 - O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências advindas
de sua omissão.
12.16 - A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases deste Concurso Público.

13 DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO
13.1 - A convocação para admissão dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos
aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade da Prefeitura do Município de Piracicaba e o
limite fixado pela Constituição e Legislação Federal com despesa de pessoal.
13.2  -  A simples  aprovação  no  concurso  público  não  gera  direito  à  admissão,  pois  a  Prefeitura  do  Município  de
Piracicaba convocará apenas o número de aprovados que, de acordo com seu critério, julgar necessário, desde que
considerados aprovados.
13.3 - Caso o candidato convocado possua outro emprego, cargo ou função pública, acumulável na forma do artigo 37,
inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, deverá apresentar declaração firmada pelo órgão ou entidade
pública contratante contemplando o horário em que exerce suas funções, para fins de averiguação de compatibilidade de
horários.
13.4  -  Por  ocasião  da  convocação  que  antecede  a  contratação,  os  candidatos  classificados  deverão  apresentar
documentos  originais,  acompanhados  de  uma  cópia  que  comprovem os  requisitos  para  provimento  e  que  deram
condições de inscrição, estabelecidas neste Edital.
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13.5 - A convocação que trata o item anterior será realizada através de publicação no Diário Oficial do Município e por
correspondência e, o candidato deverá apresentar-se à Prefeitura do Município de Piracicaba na data estabelecida no
mesmo.
13.6 - Os candidatos convocados deverão apresentar original e cópia simples dos documentos discriminados a seguir:
Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da página contendo a foto e da qualificação civil/pessoal), Certidão de
Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor, Comprovante de votação da 2 última eleição, Certificado de Reservista ou
Dispensa de Incorporação, Cédula de Identidade – RG ou RNE, 02 (duas) fotos 3x4 recente, Inscrição no PIS/PASEP ou
declaração  de  firma  anterior,  informando  não  haver  feito  o  cadastro,  Cadastro  de  Pessoa  Física  –  CPF/CIC,
Comprovantes de escolaridade, Certidão de Nascimento e CPF dos filhos dependentes,  comprovante do tempo de
experiência quando solicitado e Atestados de Antecedentes Criminais, Comprovante de Residência e Comprovante no
Registro no Conselho da Categoria para profissões regulamentadas.
13.7  -  Caso  haja  necessidade,  a  Prefeitura  do  Município  de  Piracicaba  poderá  solicitar  outros  documentos
complementares.
13.8  -  A inexatidão  das  afirmativas  e/ou  irregularidades  de  documentos,  mesmo  que  verificadas  posteriormente,
acarretarão a nulidade da inscrição, desqualificação e desclassificação do candidato, com todas as decorrências, sem
prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
13.9  -  O  candidato  cuja  deficiência  for  considerada  incompatível  com  o  desempenho  das  funções  inerentes  ao
cargo/emprego, será desclassificado.
13.10 - No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o fato será formalizado
pelo mesmo através de Termo de Desistência Definitiva.
13.11 - O não comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável
e irretratável do concurso público, comprovado através de Termo de Convocação e Aviso de Recebimento.
13.12 - O candidato classificado se obriga a manter atualizado seu endereço para correspondência perante a Prefeitura
do Município de Piracicaba, após o resultado final.
13.13 - Ao entrar em exercício, o funcionário contratado ficará sujeito ao estágio probatório de 3 (três) anos e terá o seu
desempenho no cargo/emprego avaliado a cada 6 (seis) meses.
13.14  -  É  de  inteira  responsabilidade  do candidato,  após ter  sido  convocado e  encaminhado para  exames
admissionais, acompanhar os prazos estabelecidos para contratação, sob pena de perder a vaga, podendo, até
entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura pelo telefone (19) 3403-1005.

14 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EM SAÚDE OCUPACIONAL
PERTINENTES A ADMISSÃO DE SERVIDORES

14.1 - Por ocasião da admissão, o candidato aprovado na fase anterior de avaliação do concurso público fica sujeito ao
regime empregatício adotado pela Prefeitura do Município de Piracicaba/SP e às normas regulamentadoras atinentes
aos servidores municipais, condicionando-se a investidura à aprovação em exame médico admissional a ser realizado
por médico do trabalho, avaliação que será considerada como fase final do certame classificatório, que irá apurar se
presentes a aptidão e a compatibilidade física, mental e sensorial para o desempenho do cargo/emprego, nos termos
deste documento. 
14.2  - No  caso  de vaga  pleiteada  pela  presença  de  deficiência,  o  candidato  cuja  deficiência  for  considerada  pela
avaliação dos médicos designados pela PMP como incompatível para o desempenho das funções no grau das inerentes
exigências físicas, mental ou sensorial para se desenvolver trabalho seguro aos critérios de Saúde e Segurança no
Trabalho, será desclassificado.
14.3 - O não comparecimento do candidato, quando convocado para os respectivos exames médicos e/ou subsidiários,
implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável deste concurso público, já que não
completou fase imperiosa desse certame, desde que comprovado o fato através de Termo de Convocação e Aviso de
Recebimento.
14.4 - Esta avaliação terá caráter eliminatório.
14.5 - O caráter eliminatório se funda essencialmente no sentido da possibilidade do surgimento de agravos e/ou por
trazer clinicamente manifestação sintomática e/ou de sinais de quadros mórbidos latentes, por não ser compatível às
exigências para desenvolvimento do padrão profissiográfico médio e dos riscos ocupacionais inerentes, com o estado
atual de saúde física ou mental ou sensorial do candidato (Examinando), seja pessoa sã e/ou portadora de patologias
estabilizadas, nos termos da Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – Artigo 1º, item 2 “As
distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações exigidas para um determinado cargo/emprego não são
consideradas como discriminação”.
14.6 - O caráter  eliminatório  também se funda no sentido da possibilidade do surgimento de risco e/ou agravos a
terceiros,  por não ser compatível  à exposição de terceiros,  à risco de acidentes do (ou no) trabalho e/ou doenças
ocupacionais, incluindo às infectocontagiosas, em decorrência do desenvolvimento da profissiografia exigida, nos termos
da Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) - Artigo 1º, item 2 “As distinções, exclusões ou
preferências fundadas em qualificações exigidas para um determinado cargo/emprego não são consideradas como
discriminação”.
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14.7 - A eliminação se dará de pronto quando for  constatado o mesmo parecer médico conclusivo,  decorrente  da
avaliação pela equipe médica e, quando o caso, pela equipe multidisciplinar do SESMT/SEMPEM, designada para tal
fim,  se  determinando  pela  INCOMPATIBILIDADE  FÍSICA  E/OU  MENTAL  E/OU  SENSORIAL  PARA  O
CARGO/EMPREGO, obtidas em duas avaliações médicas distintas, que se realizarão preferencialmente na mesma data
e ocasião ou no máximo com intervalo  de 5 dias entre  elas,  consignadas em relatórios médicos separados,  cujos
pareceres serão oportunamente apresentados e submetidos a análise do Coordenador Geral do SESMT, que emitirá o
parecer final podendo optar pela INAPTIDÃO ou solicitar um único reexame, que também se realizará no máximo com
intervalo de 5 dias ao do sua indicação.
14.8 - Os Esforços Físicos e a PROFISSIOGRAFIA DOS CARGOS/EMPREGOS são os constantes do Anexo VII.
14.9  -  O  candidato  Portador  de  Deficiência  aprovado  no  concurso,  quando  convocado,  antes  do  exame  médico
admissional  deverá  submeter–se  a  exame  médico  pericial  para  primeiramente  se  comprovar  a  presença  da
deficiência/incapacidade, cujo exame será realizado pela equipe médica do SEMPEM – Serviço Municipal de Perícias
Médicas – com a finalidade de confirmar de modo definitivo, a existência da deficiência alegada e se esta se enquadra
na previsão  do  artigo 4º  e  seus incisos  do Decreto  Federal  nº  3.298/99  e suas alterações do Decreto  Federal  nº
5.296/04,  Sumula  do  STJ 377/09,  assim como se  observará  se  há compatibilidade  ou  não da deficiência  com as
atribuições do Cargo/Emprego/Área/Especialidade a ser ocupado, estando ainda resguardada a avaliação admissional
para fins de compatibilidade física, mental e sensorial por exame médico admissional específico.
14.10 - O candidato deverá comprovar a condição de deficiência por ocasião do exame médico pericial, que deverá
obrigatoriamente coincidir com as que o candidato declarou e especificou quando da inscrição do concurso, mediante
laudo médico,  (original  ou cópia autenticada),  expedido no prazo máximo de 90 dias anteriores da data do exame
pericial, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência nos termos definidos no Edital.
14.11 - Os que não tiverem confirmada a condição pelo corpo de peritos designados, poderão no prazo de 3 dias da data
da comunicação da inaptidão,  interpor  recurso junto  ao DRH-PMP,  uma única  vez,  mediante  solicitação  expressa,
anexando obrigatoriamente ATESTADOS MÉDICOS emitidos em conformidade com a Resolução do Conselho Federal
de Medicina n° 1.851/2008, que expressem claramente a MOTIVAÇÃO RECURSAL, bem como a apresentação da
FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA, por duas manifestações médicas particulares que atestem além da saúde perfeita do
candidato, a compatibilidade para o cargo/emprego, sem que se incorra em riscos de agravos para si e terceiros, e se for
o caso, anexando cópia autenticada dos resultados de exames subsidiários que pretender acostar ao recurso, ocasião
em que ao Interlocutor do SEMPEM decidirá sobre a divergência, pronunciando-se no prazo de até 5 dias ao da data do
recebimento do recurso. Não havendo a confirmação da condição de portador de deficiência o candidato será eliminado.
14.12 - O SEMPEM notificará diretamente ao SESMT - Prefeitura Municipal de Piracicaba a condição de Deficiente
Físico, autorizando a convocação do candidato para a realização do exame médico admissional.
14.13 - O candidato Portador de Deficiência que obtiver classificação de APTO no exame médico admissional não
poderá,  a qualquer tempo, arguir  a deficiência/incapacidade apresentada para justificar  a concessão de adaptação,
trabalho restrito, readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez, exceto se houver agravos
constatados pela perícia médica oficial do município.
14.14 - Observar os critérios do Decreto Federal n° 5296/04, Art. 5°, §1º: Considera-se, para os efeitos deste Decreto: I -
pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui
limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: 

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento  da  função  física,  apresentando-se  sob  a  forma  de  paraplegia,  paraparesia,  monoplegia,
monoparesia,  tetraplegia,  tetraparesia,  triplegia,  triparesia,  hemiplegia,  hemiparesia,  ostomia,  amputação  ou
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 
b) deficiência  auditiva:  perda  bilateral,  parcial  ou  total,  de  quarenta  e  um decibéis  (dB)  ou  mais,  aferida  por
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o;
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 
d) II - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de
deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando
redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. §2o O disposto no caput aplica-se,
ainda, às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de
colo.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - A homologação dos resultados tem data prevista para o dia 08 de janeiro de 2019. 
15.2 -  Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo a ordem classificatória, observada a necessidade e
conveniência da Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP, para o preenchimento das vagas existentes. 
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15.3 - A aprovação no concurso público não assegura ao candidato a nomeação, mas esta, quando ocorrer, se dará na
estrita conformidade da ordem de classificação, observada a conveniência administrativa da Prefeitura Municipal  de
Piracicaba - SP. 
15.4 -  A convocação dos candidatos, aprovados dentro do número de vagas, ocorrerá por meio de correspondência
enviada pelos Correios, ou por correspondência com AR, e por Diário Oficial do Município de Piracicaba estando ele
obrigado a manter seus dados atualizados junto ao departamento de RH da prefeitura de Piracicaba. 
15.5 - Caso o candidato necessite de deslocamento de sua moradia, para realizar qualquer fase do processo e/ou para a
posse, o ônus correspondente às despesas de deslocamento e sua manutenção será de exclusiva responsabilidade do
candidato. 
15.6 -  Além dos requisitos mínimos constantes nesse Edital  e também dos requisitos para investidura no cargo,  o
candidato  deverá  atender  às  seguintes  condições,  quando  de  sua  nomeação:  submeter-se  ao  Exame  Médico
Admissional;  providenciar,  conforme  a  solicitação  da  Prefeitura  Municipal  de  Piracicaba  -  SP,  os  exames
complementares que se fizerem necessários à realização do Exame Médico Admissional. 
15.7 -  Todos os critérios de participação e escolaridade exigidos e constantes nesse Edital devem ser cumpridos e
comprovados. 
15.8 -  O candidato, quando convocado, deverá comparecer na Unidade de Recursos Humanos da PREFEITURA DO
MUNICIPIO  DE  PIRACICABA  –  SP,  no  dia  e  horário  determinados  na  convocação,  que  será  feita  através  de
correspondência  enviada ao candidato,  sendo que o não comparecimento na data  e  horário  supra mencionado na
convocação será condicionado sob pena de caracterizar desistência irretratável à vaga. 
15.9 -  A não comprovação da documentação necessária e exigida para admissão eliminará o candidato do concurso
público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da
declaração. 
15.10  -  O  candidato  convocado,  que  não  se  apresentar  no  local  e  nos  prazos  estabelecidos,  será  considerado
desistente, implicando sua eliminação definitiva e convocação do candidato subsequente, imediatamente classificado.

________________________________
Barjas Negri

Prefeito Municipal
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ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO/FUNÇÃO

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
1 – MÉDICO CLÍNICO GERAL:
Prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade técnica
profissional e dos meios propedêuticos, de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela
comunidade médica científica no modelo mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou
indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à
população;  efetuar  exames  médicos,  emitir  diagnósticos,  prescrever  medicamentos  e  realizar  outras  formas  de
tratamento  para  diversos  tipos  de  enfermidades,  aplicando  recursos  da  medicina  preventiva  ou  terapêutica,  para
promover a saúde e bem-estar do paciente; examinar o paciente,  auscultando, palpando ou utilizando instrumentos
especiais,  para  determinar  diagnóstico  ou,  se  necessário,  requisitar  exames  complementares  e  encaminhá-lo  para
atendimento  especializado;  analisar  e  interpretar  resultados  de  exames  diversos,  comparando-os  com os  padrões
normais,  para confirmar ou informar o diagnóstico;  prescrever  medicamentos,  indicando dosagem respectiva via de
administração, bem como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; manter
registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença, para
efetuar orientação terapêutica adequada; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de
forma a desenvolver indicadores de saúde da população estudada; elaborar programas educativos e de atendimento
preventivo voltado para a comunidade de baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino; assessorar na
elaboração  de  campanhas  educativas  relacionadas  à  Saúde  Pública  e  Medicina  Preventiva;  participar  do
desenvolvimento  de  planos  de  fiscalização  sanitária;  prestar  atendimento  a  urgências  clínicas,  cirúrgicas  e
traumatológicas; realizar exames médicos necessários para a admissão de servidores públicos municipais; executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

2 – MÉDICO ATENDIMENTO DOMICILIAR: 
Realizar atendimento domiciliares em pacientes portadores de enfermidades crônicas e ou degenerativas de pacientes
acamados e impossibilitados, prestando assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade (criança,
adolescente, adulto e idoso), utilizando toda a sua capacidade técnica profissional e dos meios propedêuticos, de apoio
diagnóstico,  cirúrgicos  e  terapêuticos  existentes  e  reconhecidos  pela  comunidade  médica  científica,  bem  como
desenvolver ações de promoção de saúde e prevenção de doenças aos indivíduos assistidos no ambiente domiciliar;
efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, participar da equipe multiprofissional destinada
ao planejamento, à implementação, ao controle e à execução de projetos e programas, aplicando recursos da medicina
preventiva,  terapêutica  e  Cuidados  Paliativos;  requisitar  exames  complementares  e  encaminhar  para  atendimento
especializado quando necessário. Interpretar resultado de exames diversos para confirmar o diagnóstico; prescrever
medicamentos indicando a dosagem e via de administração e manter os registros dos pacientes examinados, anotando
a  conclusão  diagnóstica  e  o  tratamento  prescrito;  orientar  a  família,  os  cuidadores  formais  e  informais  sobre  as
condições de saúde do paciente, as necessidades do cuidado e seu prognóstico; trabalhar em conjunto com as equipes
de  Atenção  Primária  do  Município  (USF/  UBS/  CRABs)  na  condução  dos  pacientes  pertencentes  as  áreas  de
abrangência  destas  unidades  e  na  elaboração  de  projetos  terapêuticos;  realizar  a  coleta  e  avaliação  de  dados
bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população estudada,
elaborar programas educativos e prestar atendimentos preventivos; assessorar na elaboração de campanhas educativas
relacionadas à Saúde Pública e preventiva; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

3 – MÉDICO VETERINÁRIO:
Realizar  exame clínico  de  animais;  solicitar  ou  realizar  exames auxiliares  de diagnóstico;  interpretar  resultados  de
exames auxiliares de diagnóstico; diagnosticar patologias e emitir atestados de saúde animal; prescrever tratamento;
indicar medidas de proteção e prevenção; realizar eutanásia; realizar sedação, anestesia e tranquilização de animais;
realizar cirurgias; coletar material para exames laboratoriais e realizar o diagnóstico de doenças; realizar intervenções de
odontologia  veterinária;  realizar  necropsias  e  emitir  laudos;  elaborar  diagnóstico  situacional  para  elaboração  de
programas; elaborar e executar programas de controle e erradicação de doenças; executar atividades de educação
sanitária;  desenvolver  técnicas  para  bem-estar  animal;  identificar,  advertir  e  denunciar  situações  de  maus  tratos  a
animais;  projetar  instalações  com  vistas  ao  bem-estar  animal;  supervisionar  sistema  de  criação  em  zoológicos  e
criadouros; integrar equipes que utilizam animais em experimentos e treinamentos; integrar grupos de discussão sobre
proteção  animal;  executar  atividades  de  vigilância  epidemiológica;  analisar  relatório  técnico  de  produtos  de  uso
veterinário; notificar doenças de interesse à saúde animal; controlar o trânsito de animais em eventos agropecuários e
em  propriedades;  fazer  levantamento  epidemiológico  de  zoonoses;  elaborar  e  executar  programas  de  controle  e
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erradicação de zoonoses, pragas e vetores; orientar acondicionamento e destino de lixos causadores de danos à saúde
pública; notificar irregularidades aos órgãos competentes; realizar a vacinação de animais e emitir o atestado de sua
execução; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Contato: caetannoconcurso@gmail.com
www.caetanno.com.br/editais

Telefone: (77) 2103-8272

mailto:caetannoconcurso@gmail.com


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 
CONCURSO PÚBLICO PMP 04/2018

ANEXO II
TIPOS DE PROVAS, DISCIPLINAS E NÚMERO DE QUESTÕES

O Concurso Público constará das seguintes provas:
EMPREGO/CARGO TIPO DE PROVA DISCIPLINA Nº DE QUESTÕES PESO PONTUAÇÃO

Médico  Clinico  Geral,
Médico  Atendimento  Domiciliar
e
 Médico Veterinário

Objetiva

Língua Portuguesa 10 2 20

Políticas de Saúde Pública 15 1 15
Conhecimentos  Gerais  e  Atualida-
des 5 1 5

Conhecimentos Específicos 20 3 60
Total Geral 100
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ANEXO III
CRONOGRAMA

EVENTO DATA
PERÍODO DE INSCRIÇÃO De 22 de outubro de 2018 até as 23:59 do

dia 05 de novembro de 2018
ULTÍMO DIA PARA PAGAMENTO 06 de novembro de 2018
DIVULGAÇÃO DA LISTA PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES 09 de novembro de 2018
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DOS CANDIDATOS
INSCRITOS INCLUSIVE  PORTADORES  DE  NECESSIDADES
ESPECIAIS E AFRODESCENDENTE 

Até as 23:59 do dia 13 de novembro de 2018

RESULTADO  DOS  RECURSOS  DOS  CANDIDATOS  INSCRITOS  E
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

17 de novembro de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 30 de novembro de 2018
PROVAS OBJETIVAS - TODOS OS CARGOS 09 de dezembro de 2018
GABARITO PRELIMINAR 11 de dezembro de 2018
PRAZO  PARA  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSOS  DOS  GABARITOS
PRELIMINARES

Até as 23:59 do dia 13 de dezembro de 2018

RESULTADO DOS RECURSOS DOS GABARITOS PRELIMINARES 18 de dezembro de 2018
CLASSIFICAÇÃO FINAL 27 de dezembro de 2018
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO FINAL Até as 23:59 do dia 31 de dezembro de 2018
RESULTADO DOS RECURSOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL 04 de janeiro de 2019
HOMOLOGAÇÃO 08 de janeiro de 2019

ANEXO IV
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL SUPERIOR – TODOS OS CARGOS

LÍNGUA  PORTUGUESA: Leitura  e  interpretação  de  texto;  Noções  gerais  de  gramática:  Fonologia,  ortografia,
acentuação gráfica,  estrutura e formação de palavras;  verbos:  tempo, modo, emprego; substantivos:  classificação e
emprego, flexão de gênero, número e grau, formação e análise; artigo; adjetivo: conceito, classificação correspondência
e  locuções  adjetivas,  flexões;  advérbios:  classificação,  flexão,  grau;  Pronomes:  conceito,  classificação;  estudo  dos
numerais;  preposição;  conjunções;  interjeições;  Sintaxe:  frase,  oração,  período;  pontuação;  tipos  de  frases;
complementos verbais e nominais; vozes verbais; orações subordinadas; orações coordenadas; concordância verbal e
nominal; regência verbal e nominal; Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões; crase; Derivação
prefixal e sufixal; Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos. 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA: 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. Políticas de Saúde no Brasil.
Sistema Único de Saúde (SUS) e municipalizações.  Organização e Legislação relativas ao SUS. Princípios básicos,
limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação e funcionamento do SUS. Constituição da República Federativa
do Brasil (Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Da Ordem Social ).  Lei Orgânica de
Saúde nº 8080/90 e suas posteriores alterações. Lei nº 12.401/11. Evolução histórica da organização do sistema de
saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde – seus princípios, suas diretrizes e seu arcabouço legal; As
normas operacionais do SUS; A questão do controle social; O paradigma da promoção da saúde; A estratégia de saúde
da família - sua evolução, seus princípios e sua aplicação. Municipalização da Saúde. Situação da Saúde no Brasil.
Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Saúde ambiental e repercussões na
saúde  individual  e  coletiva:  Mapeamento  de  riscos  -  Ações  de  Saúde,  de  Segurança  do  trabalho  e  dos  Agentes
funcionais  -  Campanhas  de  prevenção  de  Saúde,  planejamento,  implantação  e  execução  de  programa.  AIDS,
Alcoolismo, Tabagismo e uso de drogas nas empresas. 
 
CONHECIMENTOS  GERAIS: Mundo  Contemporâneo:  elementos  de  política  internacional  e  brasileira;  cultura
internacional e cultura brasileira (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro,  jornais, revistas e televisão).
Panorama da economia nacional. Temas de destaque na história e na geografia brasileira. 

ESPECÍFICA DE MÉDICO CLÍNICO GERAL E MÉDICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR:
Programa de Saúde da Família – PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito. Portaria Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02.
Código de ética Médica. Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Doenças
Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do Aparelho Digestivo. Doenças do
Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e
Garganta.  Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas.  Doenças Endócrinas e  do Metabolismo.  Doenças
Hematológicas  e  Oncológicas.  Doenças  Infecciosas  e  Parasitárias.  Doenças  Neurológicas.  Doenças  Nutricionais.
Doenças  Oculares.  Doenças  Ocupacionais  e  Relacionadas  ao  Trabalho.  Doenças  Ósseas.  Doenças  Psiquiátricas.
Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria
Clínica.  Medicina  Ambulatorial.  Medicina  Preventiva.  Epidemiologia  Clínica.  Vigilância  e  prioridades  em  saúde;
Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da
mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição
infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas.
Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde. Anatomia. Embriologia. Fisiologia.
Genética. Patologia. Semiologia. Farmacologia. Toxicologia. Medicina baseada em evidências. Cuidados em Ambiente
Hospitalar. Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de
Acidentes  por  Animais  Peçonhentos.  Doenças  dermatológicas:  Micoses  superficiais  mais  comuns  e  onicomicoses.
Infecções  bacterianas  e  Erisipela.  Escabiose.  Pediculose.  Eczema.  Dermatite  de  contato.  Urticária.  Doenças
cardiovasculares: Doença reumática. Insuficiência arterial periférica. Tromboses venosas. Epidemiologia, fisiopatologia,
diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência
coronariana,  Insuficiência  cardíaca  congestiva.  Doenças  Respiratórias:  Bronquite  aguda  e  crônica.  Asma.  Doença
pulmonar obstrutiva crônica. Pneumonia. Tuberculose. Neoplasias. Insuficiência Respiratória Aguda. Tromboembolismo
Pulmonar. Doenças otorrinolaringológicas: Rinite. Sinusite. Otite. Amigdalite. Doenças gastrointestinais: Gastrite. Úlcera
péptica. Colecistopatias. Diarreia aguda e crônica. Hepatites. Parasitoses intestinais. Tumores de cólon. Doenças renais:
Insuficiência  renal  aguda  e  crônica.  Glomerulonefrites.  Nefrolitíase.  Infecções  urinárias.  Doenças  metabólicas  e
endocrinológicas: Desnutrição. Diabetes mellitus. Doenças da Tireoide. Obesidade. Doenças hematológicas: Anemias
hipocrômicas,  macrocíticas  e  hemolíticas.  Leucopenia.  Púrpuras.  Distúrbios  de  coagulação.  Leucemias  e  linfomas.
Doenças reumáticas: Osteoartrose. Doença reumatoide juvenil. Gota. Lupus eritematoso sistêmico. Artrite infecciosa.
Doenças neurológicas: Cefaleias. Epilepsia. Acidente vascular cerebral. Meningites. Neuropatias periféricas. Doenças
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psiquiátricas:  Alcoolismo.  Pânico.  Depressão.  Surtos Psicóticos.  Doenças infecciosas  e  transmissíveis:  Hanseníase.
Doenças sexualmente  transmissíveis.  AIDS.  Leishmaniose.  Leptospirose.  Doença  meningocócica.  Viroses.  Dengue,
Tuberculose e Hanseníase; Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária.
Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns na prática ambulatorial.  Desenvolvimento de ações de caráter
multiprofissional  ou  interdisciplinar.  A  dimensão  subjetiva  do  adoecer  para  pacientes,  familiares  e  cuidadores  e  a
dimensão objetiva do adoecer: implicações nas intervenções de saúde. A história clínica e o exame clínico no cuidado à
saúde de adultos e idosos. A humanização do cuidado em saúde: relação profissionais de saúde versus pacientes e
acompanhantes. A racionalidade na solicitação de exames complementares e no uso de medicamentos no cuidado à
saúde de adultos e idosos. Ética Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Cadernos da
Atenção Básica:  (http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php):  Nº 12 -  Obesidade; Nº 14 -  Prevenção Clínica de
Doença Cardiovascular,  cerebrovascular  e  renal  crônica;  Nº  15  -  Hipertensão  Arterial  Sistêmica;  Nº  16 -  Diabetes
Mellitus; Nº 19 - Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa; Nº 20 - Carência de Micronutrientes; Nº 21 - Vigilância em
Saúde; Nº 28 - Atenção à demanda espontânea na APS; Nº 30 - Procedimentos. Harrison - Medicina Interna (Eugene
Braunwald e outros – Editora McGraw Hill, 15ª ed., 2002). (INCLUIR MAIS OS CADENOS 29-34-35-36-37-38-40) Guia
de  Vigilância  Epidemiológica  –  7ª  ed.,  2009  (Guia  de  Vigilância  Epidemiológica  –  7ª  ed.,  2009
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf ).  4)  Projeto  Diretrizes  AMB  –
Associação  Médica  Brasileira  (  http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php ).  Medicina  Ambulatorial  –  condutas  de
Atenção  Primária  Baseada  em  Evidências  (Bruce  B.  Duncan,  ed.  Artmed).  Tratado  de  Medicina  de  Família  e
Comunidade  (Gustavo  Gusso,  Ed.  Artmed).  Portal  “Saúde  baseada  em  evidências”
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos).  Código  de  Processo  Ético  Profissional
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).

ESPECÍFICA DE MÉDICO VETERINÁRIO: Fisiologia dos animais Domésticos; Farmacologia Médico-Veterinária; Pato-
lógica dos animais: Clínica médica de animais domésticos e Selvagens; Cirurgia de castração e necropsia de animais
doentes; Rotinas de coleta diagnóstica de sangue e tecidos; Anestesiologia básica; Desenvolvimento de técnicas de bem
estar animal; Métodos e técnica de Eutanásia em animais Domésticos. Vigilância Sanitária: Enfermidades Transmitidas
por Alimentos; Legislação Sanitária Relativa ao Controle de Alimentos; Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Alimen-
tos; Intoxicações e Toxiinfecções de Origem Alimentar; Profilaxia das Intoxicações e Toxiinfecções Alimentares; Investi-
gação de Surtos; Colheita de Amostras; Inspeção e Tecnologia de produtos de origem animal; Noções Gerais de Esterili -
zação, Desinfecção e Biossegurança; Conservação de Imunobiológicos (Cadeia de Frio);Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde. Epidemiologia: Epidemiologia geral e aplicada - princípios gerais, definição e classificação; Cadeia
Epidemiológica e Transmissão; Métodos Epidemiológicos Aplicados à Saúde Pública; Investigação Epidemiológica; Defi-
nições e conceitos; Levantamento de dados; Morbidade, mortalidade e letalidade; Prevalência; Incidência; Proporções;
Coeficientes, Indicadores de Saúde. Vigilância dos agravos de Notificação Compulsória: Acidentes por Animais Peço-
nhentos; Botulismo; Dengue; Doença de Chagas Aguda; Doença de Creutzfeldt-Jacob (variante); Febre Amarela; Febre
do Nilo Ocidental; Febre Maculosa Brasileira; Hantavirose; Intoxicação por Agrotóxicos; Leishmanioses; Leptospirose;
Raiva; Síndromes Íctero-Hemorrágicas Agudas. Outros Agravos de Interesse à Saúde Pública: Ancilostomíase; Angios-
trongilíase;  Criptococose;  Dipilidiose;  Encefalites  eqüinas;  Encefalite  Espongiforme Bovina;  Histoplasmose;  Influenza
Aviária; Listeriose; Pasteurelose; Salmonelose; Teníase e Cisticercose; Toxocaríase; Toxoplasmose. Zoonoses: Concei-
tuação e classificação das Zoonoses; Planejamento, Implantação e Avaliação de Programas de Controle de Animais em
Área Urbana; Controle da Raiva; Controle de Pombos; Controle de Roedores Urbanos; Controle de Vetores (Flebótomos,
Culicídeos e Ixodídeos); Controle de Quirópteros em Área Urbana; Controle de Animais Peçonhentos e Insetos de Inte-
resse Médico. Vigilância ambiental: Avaliação de risco à População Exposta; Planejamento, Implantação e Avaliação de
Ações de Vigilância Ambiental; Água para Consumo Humano; Contaminações do Ar e do Solo; Desastres Naturais; Con-
taminantes Ambientais e Substâncias Químicas; Acidentes com Produtos Perigosos; Efeitos dos Fatores Físicos; Condi-
ções Saudáveis no Ambiente de Trabalho. 
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ANEXO V
REQUERIMENTO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

Eu  ______________________________________________________________,  portador(a)  do  RG  nº

______________________  e  CPF  nº  ____________________________,  residente  e  domiciliado  à

Rua___________________________________________________,  candidato(a)  ao  cargo  de

___________________________________________, venho por meio deste, registrar que:  

DESEJO ME CANDIDATAR A VAGA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA (    )  
Tipo de deficiência alegada ____________________________________________________________________
Alguma necessidade ou adequação especial para o dia da prova?
SIM (   ) Qual? ________________________________________________________________________________ 
NÃO (   )
Documentos que estarei anexando pelo site http://caetanno.com.br/editais  :  

a) Esse requerimento do Anexo V preenchido e assinado;
b) Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência.

              

Local e Data: _________________________ ___/_____/2018.

____________________________________________
Assinatura do(a) candidato (a)
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ANEXO VI
REQUERIMENTO AUTO-DECLARAÇÃO PESSOA AFRODESCENDENTE

Eu  ______________________________________________________________,  portador(a)  do  RG  nº
______________________  e  CPF  nº  ____________________________,  residente  e  domiciliado  à
Rua_____________________________________________________________,  candidato(a)  ao  cargo  de
___________________________________________, venho por meio deste, registrar que:  

DESEJO ME CANDIDATAR À VAGA PARA PESSOA AFRODESCENDENTE (    )

Eu,  _______________________________________________ declaro  ser  negro  (a),  de  acordo  com a  classificação
oficial do IBGE, isto é, ser de cor preta ou parda.  Declaro que desejo me inscrever no Concurso Público 04/2018 de
Piracicaba -  SP,  para concorrer  à(s)  vaga(s)  destinada(s)  ao sistema de cotas.  Declaro,  por  fim,  concordar  com a
divulgação de minha condição de optante pelo sistema de cotas para negros. 

Local e Data: _________________________ ___/_____/2018.

____________________________________________
Assinatura do(a) candidato (a)
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PROFISSIOGRAFIA DOS CARGOS/EMPREGOS

Esforço para desempenho da função:
- A capacidade física e mental deverá ser compatível para manter-se pela carga horária indicada etc., sem intervenção
de terceiros, sujeito a: 
I - Esforço Físico:
Normal/Trivial  (Não  requer  ponderação  específica);  ou  Maior/Bom  (Requer  ponderação  específica  havendo
impedimentos devido a riscos genéricos relativos para o trabalhador e/ou para terceiros); ou Constante/Ótimo (Requer
ponderação  específica  havendo  impedimentos  devido  a  riscos  genéricos  absolutos  para  o  trabalhador  e/ou  para
terceiros); ou Extenuante/Superior (Requer teste de desempenho específico a ser realizado sob medições e análises
específicas). IMPORTANTE: A capacidade física será analisa por avaliação médica objetiva pelos médicos designados
pela PMP, que poderá ser por perícia direta ou indireta, I. 1 Se o esforço que se exige para desempenho do cargo for
classificado como CONSTANTE/ÓTIMO, existindo Deficiência Física, se considerará fator de incompatibilidade para o
cargo; I.2 Se o esforço físico para o desempenho do cargo for classificado como CONSTANTE/ÓTIMO e o candidato for
pessoa  portadora  de  Deficiência  Física  e  ainda  desejar  sua  assunção ao  cargo,  obrigatoriamente  também deverá
apresentar para análise dois (2) Laudos Médicos emitidos por especialistas em Ortopedia e/ou Fisiatria, cuja data do
atestamento  não  ultrapasse  a  de  sessenta  (60)  dias  anteriores  ao  da  data  de  publicação  desse  edital,
considerando/indicando que essa Deficiência Física obrigatoriamente é compatível com o esforço físico que se exige
para o necessário adequado desempenho laboral, o que será analisado por avaliação médica objetiva pelos médicos
designados pela  PMP, que poderá ser  por  perícia  direta  ou indireta,  cuja  conclusão se expressará nos termos da
Convenção  111  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT)  -  Artigo  1º,  item  2  “As  distinções,  exclusões  ou
preferências  fundadas  em  qualificações  exigidas  para  um  determinado  emprego  não  são  consideradas  como
discriminação”; 
II - Esforço Mental:
Normal/Trivial  (Não  requer  ponderação  específica);  ou  Maior/Bom  (Requer  ponderação  específica  havendo
impedimentos devido a riscos genéricos relativos para o trabalhador e/ou para terceiros); ou Constante/Ótimo (Requer
ponderação  específica  havendo  impedimentos  devido  a  riscos  genéricos  absolutos  para  o  trabalhador  e/ou  para
terceiros); ou Extenuante/Superior (Requer teste de desempenho específico a ser realizado sob medições e análises
específicas). IMPORTANTE: A capacidade e compatibilidade mental será analisada por avaliação médica objetiva pelos
médicos designados pela  PMP, que poderá ser  por perícia direta  ou indireta;  II.1 Se o esforço que se exige para
desempenho do cargo for classificado como CONSTANTE/ÓTIMO, existindo Deficiência Mental, mesmo que LEVE, se
considerará  fator  de  incompatibilidade  para  o  cargo;  II.2  Se  o  esforço  mental  para  o  desempenho  do  cargo  for
classificado como CONSTANTE/ÓTIMO e o candidato for pessoa portadora de Deficiência Mental e ainda desejar sua
assunção ao cargo, obrigatoriamente também deverá apresentar dois (2) Laudos Médicos emitidos por especialistas em
psiquiatria, cuja data do atestamento não ultrapasse a de sessenta (60) dias anteriores ao da data de publicação desse
edital, considerando que essa Deficiência Mental obrigatoriamente é compatível com o esforço mental que se exige para
o  necessário  adequado  desempenho  laboral,  o  que  será  analisado  por  avaliação  médica  objetiva  pelos  médicos
designados pela  PMP, que poderá ser  por  perícia  direta  ou indireta,  cuja  conclusão se expressará nos termos da
Convenção  111  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT)  -  Artigo  1º,  item  2  “As  distinções,  exclusões  ou
preferências  fundadas  em  qualificações  exigidas  para  um  determinado  emprego  não  são  consideradas  como
discriminação”; 
III - Esforço Visual:
Normal/Trivial  (Não  requer  ponderação  específica);  ou  Maior/Bom  (Requer  ponderação  específica  havendo
impedimentos devido a riscos genéricos relativos para o trabalhador e/ou para terceiros); ou Constante/Ótimo (Requer
ponderação  específica  havendo  impedimentos  devido  a  riscos  genéricos  absolutos  para  o  trabalhador  e/ou  para
terceiros); ou Extenuante/Superior (Requer teste de desempenho específico a ser realizado sob medições e análises
específicas). IMPORTANTE: A capacidade visual será analisa por avaliação médica objetiva pelos médicos designados
pela PMP, que poderá ser por perícia direta ou indireta, III.1 Se o esforço que se exige para desempenho do cargo for
classificado como CONSTANTE/ÓTIMO, existindo Deficiência Visual, se considerará fator de incompatibilidade para o
cargo; II.2 Se o esforço visual para o desempenho do cargo for classificado como CONSTANTE/ÓTIMO e o candidato for
pessoa  portadora  de  Deficiência  Visual  e  ainda  desejar  sua  assunção  ao  cargo,  obrigatoriamente  também deverá
apresentar para análise dois (2) Laudos Médicos emitidos por especialistas em Oftalmologia, cuja data do atestamento
não ultrapasse a de sessenta (60) dias anteriores ao da data de publicação desse edital, considerando/indicando que
essa Deficiência Visual obrigatoriamente é compatível com o esforço visual que se exige para o necessário adequado
desempenho laboral,  o que será analisado por avaliação médica objetiva pelos médicos designados pela PMP, que
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Nº EMPREGO PÚBLICO
ESFORÇO
FÍSICO

ESFORÇO
MENTAL

ESFORÇO
VISUAL

ESFORÇO
AUDITIVO

ESFORÇO  DE
FALA

1 Médico Clinico Geral Constante/Ótimo Constante/Ótimo Constante/Ótimo Constante/Ótimo Constante/Ótimo

2
Médico  Atendimento
Domicialiar

Constante/Ótimo Constante/Ótimo Constante/Ótimo Constante/Ótimo Constante/Ótimo

3 Médico Veterinário Constante/Ótimo Constante/Ótimo Constante/Ótimo Constante/Ótimo Constante/Ótimo
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poderá ser por perícia direta ou indireta, cuja conclusão se expressará nos termos da Convenção 111 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) - Artigo 1º, item 2 “As distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações
exigidas para um determinado emprego não são consideradas como discriminação”; 
IV - Esforço Auditivo:
Normal/Trivial  (Não  requer  ponderação  específica);  ou  Maior/Bom  (Requer  ponderação  específica  havendo
impedimentos devido a riscos genéricos relativos para o trabalhador e/ou para terceiros); ou Constante/Ótimo (Requer
ponderação  específica  havendo  impedimentos  devido  a  riscos  genéricos  absolutos  para  o  trabalhador  e/ou  para
terceiros); ou Extenuante/Superior (Requer teste de desempenho específico a ser realizado sob medições e análises
específicas).  IMPORTANTE:  A  capacidade  auditiva  será  analisa  por  avaliação  médica  objetiva  pelos  médicos
designados pela PMP, que poderá ser por perícia direta ou indireta, IV.1 Se o esforço que se exige para desempenho do
cargo  for  classificado  como  CONSTANTE/ÓTIMO,  existindo  Deficiência  Auditiva,  se  considerará  fator  de
incompatibilidade  para  o  cargo;  IV.2  Se  o  esforço  auditivo  para  o  desempenho  do  cargo  for  classificado  como
CONSTANTE/ÓTIMO e o candidato for pessoa portadora de Deficiência Auditiva e ainda desejar sua assunção ao
cargo, obrigatoriamente também deverá apresentar para análise dois (2) Laudos Médicos emitidos por especialistas em
Otorrinolaringologista,  cuja  data  do atestamento  não  ultrapasse  a  de sessenta  (60)  dias  anteriores  ao  da  data  de
publicação desse edital,  considerando/indicando que essa Deficiência Auditiva obrigatoriamente é compatível  com o
esforço auditivo que se exige para o necessário adequado desempenho laboral, o que será analisado por avaliação
médica objetiva pelos médicos designados pela PMP, que poderá ser por perícia direta ou indireta, cuja conclusão se
expressará nos termos da Convenção 111 da Organização Internacional  do Trabalho (OIT)  -  Artigo 1º,  item 2 “As
distinções,  exclusões  ou  preferências  fundadas em qualificações  exigidas  para  um determinado emprego não  são
consideradas como discriminação”; 
V - Esforço de Fala:
Normal/Trivial  (Não  requer  ponderação  específica);  ou  Maior/Bom  (Requer  ponderação  específica  havendo
impedimentos devido a riscos genéricos relativos para o trabalhador e/ou para terceiros); ou Constante/Ótimo (Requer
ponderação  específica  havendo  impedimentos  devido  a  riscos  genéricos  absolutos  para  o  trabalhador  e/ou  para
terceiros); ou Extenuante/Superior (Requer teste de desempenho específico a ser realizado sob medições e análises
específicas). IMPORTANTE: A capacidade de fala será analisa por avaliação médica objetiva pelos médicos designados
pela PMP, que poderá ser por perícia direta ou indireta, V.1 Se o esforço que se exige para desempenho do cargo for
classificado como CONSTANTE/ÓTIMO, existindo Deficiência de Fala, se considerará fator de incompatibilidade para o
cargo; V.2 Se o esforço de fala para o desempenho do cargo for classificado como CONSTANTE/ÓTIMO e o candidato
for pessoa portadora de Deficiência de fala e ainda desejar sua assunção ao cargo, obrigatoriamente também deverá
apresentar  para análise dois  (2)  Laudos Médicos emitidos por especialistas em Otorrinolaringologista,  cuja data  do
atestamento  não  ultrapasse  a  de  sessenta  (60)  dias  anteriores  ao  da  data  de  publicação  desse  edital,
considerando/indicando que essa Deficiência de Fala obrigatoriamente é compatível com o esforço auditivo que se exige
para o necessário adequado desempenho laboral, o que será analisado por avaliação médica objetiva pelos médicos
designados pela  PMP, que poderá ser  por  perícia  direta  ou indireta,  cuja  conclusão se expressará nos termos da
Convenção  111  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT)  -  Artigo  1º,  item  2  “As  distinções,  exclusões  ou
preferências  fundadas  em  qualificações  exigidas  para  um  determinado  emprego  não  são  consideradas  como
discriminação”; 
VI - Responsabilidade: 
- A capacidade física e mental deverá ser compatível para manter-se pela carga horária indicada etc., sem intervenção
de terceiros, para observar e controlar:

a) Dados Confidenciais: Deter informações confidenciais relativas aos Servidores/Trabalhadores, cuja divulgação
pode  causar  danos  morais,  devendo  pela  natureza  do  Prontuário  Médico  Funcional,  que  requer  atuação
multidisciplinar,  excluir  aquilo  que  for  exclusivamente  da  intimidade  da  pessoa,  desde  que  não  se  relacione
especificamente com possibilidade de agravos para si, dos seus colegas de trabalho ou de terceiros, quando então
se deverá definir estratégia específica caso a caso
b) Patrimônio: Zelar pelos equipamentos, materiais e instrumentos que utiliza.
c) Segurança de Terceiros: Procurar garantir a relação à vida e saúde dos pacientes, notadamente visando prevenir
doenças e outros agravos.
d) Supervisão: Realizar supervisão Direta, por ser superior hierárquico, e fazer diretamente para verificar sobre o
trabalho executado por seus auxiliares; treinar, coordenar e supervisionar equipes de trabalho.

VII - Ambiente de Trabalho:
- A capacidade física e mental deverá ser compatível para manter-se pela carga horária indicada etc., sem intervenção
de terceiros, para observar e controlar:
a) Habitual interno com risco frequente: Ergonômico e Biológico. Necessita de equipamento de segurança em algumas
situações, como se definirá no PPRA. Está sujeito à exposição para condições e elementos desagradáveis.
b) Eventual externo com risco frequente: Ergonômico e Biológicos e de Acidentes Súbitos. Em alguns casos necessita
do uso regular de equipamento de segurança – EPI e EPC. Está sujeito à exposição para condições e elementos
desagradáveis.

Contato: caetannoconcurso@gmail.com
www.caetanno.com.br/editais

Telefone: (77) 2103-8272

mailto:caetannoconcurso@gmail.com

	EVENTO
	DATA
	PERÍODO DE INSCRIÇÃO
	De 22 de outubro de 2018 até as 23:59 do dia 05 de novembro de 2018
	ULTÍMO DIA PARA PAGAMENTO
	06 de novembro de 2018
	DIVULGAÇÃO DA LISTA PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES
	09 de novembro de 2018
	PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DOS CANDIDATOS INSCRITOS INCLUSIVE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E AFRODESCENDENTE
	Até as 23:59 do dia 13 de novembro de 2018
	RESULTADO DOS RECURSOS DOS CANDIDATOS INSCRITOS E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
	17 de novembro de 2018
	EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS
	30 de novembro de 2018
	PROVAS OBJETIVAS - TODOS OS CARGOS
	09 de dezembro de 2018
	GABARITO PRELIMINAR
	11 de dezembro de 2018
	PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DOS GABARITOS PRELIMINARES
	Até as 23:59 do dia 13 de dezembro de 2018
	RESULTADO DOS RECURSOS DOS GABARITOS PRELIMINARES
	18 de dezembro de 2018
	CLASSIFICAÇÃO FINAL
	27 de dezembro de 2018
	PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
	Até as 23:59 do dia 31 de dezembro de 2018
	RESULTADO DOS RECURSOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL
	04 de janeiro de 2019
	HOMOLOGAÇÃO
	08 de janeiro de 2019
	NÍVEL SUPERIOR – TODOS OS CARGOS
	CONHECIMENTOS GERAIS: Mundo Contemporâneo: elementos de política internacional e brasileira; cultura internacional e cultura brasileira (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão). Panorama da economia nacional. Temas de destaque na história e na geografia brasileira.

