EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2006
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO, Estado de São Paulo, torna público na forma
prevista no Artigo 37 da Constituição Federal a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, para o
preenchimento das vagas dos cargos abaixo especificados e as que vagarem dentro do prazo de validade prevista no
presente Edital, a serem providos pelo Regime Celetista. O Concurso será regido pelas instruções especiais constantes
do presente instrumento, Lei Orgânica, CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação municipal pertinente.

1. Da Denominação - Carga Horária - Referência - Vagas - Vencimentos - Taxa Inscr. e Requisitos Especiais

1.1 NÍVEL ALFABETIZADO
Denominação
Auxiliar de Padeiro
Calceteiro
Lavador Borracheiro
Motorista
Operador de Usina de Leite de
Soja

C/H

Ref.

Vagas

Venc.

Taxa de
Insc.

Requisitos Especiais

40
40
40
40
40

C
F
D
F
G

02
02
02
02
02

R$ 403,90
R$ 442,42
R$ 413,21
R$ 442,42
R$ 483,86

R$ 13,58
R$ 13,58
R$ 13,58
R$ 13,58
R$ 13,58

-

-

CNH Categoria “D” ou superior
-

1.1.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Denominação
Auxiliar de Enfermagem

C/H

Ref.

Vagas

Venc.

Taxa de
Insc.

Requisitos Especiais

40

F

05

R$ 442,42 +
adicionais

R$ 16,98

Curso de Auxiliar de Enfermagem e
Registro no COREN

1.1.2 NÍVEL SUPERIOR ESPECÍFICO
Denominação

C/H

Ref.

Vagas

Venc.

Taxa de
Insc.

Requisitos Especiais

Assistente Social

40

O

01

R$ 23,77

Registro no CRESS

Enfermeiro

40

O

07

R$ 23,77

Registro no COREN

Farmacêutico

40

O

01

R$ 23,77

Registro no CRF

Médico Cardiologista

40

T

01

R$ 23,77

Cardiologia + Registro no CRM

Médico Gineco-obstetra

40

T

02

R$ 23,77

Ginecologia e Obstetrícia +
Registro no CRM

Médico Ortopedista

40

T

02

R$ 23,77

Ortopedia + Registro no CRM

Médico Pediatra

40

T

01

R$ 23,77

Pediatria + Registro no CRM

Médico Psiquiatra

40

T

01

R$ 23,77

Psiquiatria + Registro no CRM

Médico Urologista

40

T

01

R$ 23,77

Urologia + Registro no CRM

Médico Clínico Geral

40

T

03

R$ 23,77

Clínica Geral + Registro no CRM

Nutricionista
Psicólogo

40
40

O
O

01
02

R$ 866,23
+adicionais
R$ 866,23
+adicionais
R$ 866,23
+adicionais
R$ 1.548,19
+adicionais
R$ 1.548,19
+adicionais
R$ 1.548,19
+adicionais
R$ 1.548,19
+adicionais
R$ 1.548,19
+adicionais
R$ 1.548,19
+ adicionais
R$ 1.548,19
+ adicionais
R$ 866,23
R$ 866,23
+adicionais

R$ 23,77
R$ 23,77

Registro no CRN
Registro no CRP

2.

DAS INSCRIÇÕES

2.1 -

As inscrições estarão abertas no período de 20 a 24 de março de 2006, no horário das 12h às 17h, na sede
do Paço Municipal,no Anfiteatro Municipal, sita à Rua José Quirino Ribeiro, 55 - Centro – Descalvado – SP.

2.2 -

São condições para inscrição:

2.2.1-

Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Emenda Constitucional, n.º 19/98 e não registrar antecedentes
criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça legalmente o exercício de
função pública;

2.2.2-

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

2.2.3-

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

2.2.4-

Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão
transitado em julgado em qualquer esfera governamental;

2.2.5-

Para os candidatos ao cargo de Motorista, possuir habilitação na categoria “D” ou superior. Serão
condicionadas até a data das provas práticas eventuais inscrições cujas categorias sejam inferiores às
exigidas, ou o prazo de validade estiver vencido na data da inscrição. O Candidato deve estar ciente que
somente será autorizado a se submeter à prova prática se portar a carteira de habilitação original na
classe exigida, com validade na data da realização das mesmas, de conformidade com C.T.B. – Código de
Trânsito Brasileiro, que diz explicitamente “nenhum condutor poderá dirigir na via pública sem portar seu
respectivo documento de habilitação na via original e da classe correspondente ao veículo dirigido”.

2.2.6-

A inscrição pessoal constará de preenchimento de ficha e guia de recolhimento que será fornecida ao
candidato no local da inscrição, recolhimento do emolumento correspondente junto a Tesouraria da
Prefeitura de Descalvado - SP. Os PORTADORES DE DEFICIÊNCIA deverão solicitar FICHA ESPECIAL
DE INSCRIÇÃO e observar o disposto no capítulo Dos Portadores de Deficiência do presente Edital.

2.3 -

As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou por procuração individual, mediante entrega do
respectivo mandato, acompanhado de cópia do Documento de Identidade do candidato e do procurador.

2.3.1-

Apresentação do documento de identidade (Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira do
Órgão de Classe), “original e cópia reprográfica”.

2.3.2-

Para os candidatos ao cargo de Motorista apresentar cópia reprográfica da Carteira de Habilitação na
categoria exigida no presente Edital ou superior, cuja cópia reprográfica ficará retida e anexada à ficha de
inscrição.

2.3.3 -

Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração dos cargos, seja qual for o motivo alegado;

2.4 -

Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse deverá apresentar, além dos documentos
constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas
eleições, Quitação com o Serviço Militar, C.P.F. , Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos
3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei,
atestados de antecedentes criminais e demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do
direito à vaga.

3.

DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.1.1

As pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para
os cargos em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são
portadoras.

3.1.2

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

3.1.3

Na hipótese de aplicação do percentual resultar número fracionado (igual ou superior a 0,5 (cinco décimos),
a fração será arredondada para 1 (uma) vaga. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) será considerada nas
nomeações posteriores, esclarecendo-se tal circunstância por ocasião da ocorrência do evento. Não
havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a portadores de deficiência, estas serão
preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.

3.1.4

Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.

3.1.5

As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº
3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao
dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os
benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das
inscrições, através de ficha de inscrição especial.

3.1.6

O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a na
Ficha/Formulário de Inscrição anexando ao mesmo:
a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável
causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova.
b) Solicitação da prova especial, se necessário.

3.1.7

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

3.1.8

Os candidatos que não atenderem, aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados
como não portadores de deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos
alegados.

3.1.9

O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital,
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

3.1.10

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

3.1.11

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

3.1.12

Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a concessão de
aposentadoria.

3.1.13

Fica condicionada a primeira admissão de candidato portador de deficiência após o preenchimento da
décima vaga dos não portadores de deficiência, sendo as demais admissões efetivas na vigésima primeira,
trigésima primeira e assim sucessivamente.

4. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS
4.1 -

O Concurso Público será exclusivamente de provas.

4.1.1 -

A duração da prova será de 2h (duas horas), já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.

4.1.2 -

O resultado das provas (Objetivas e Práticas) será apurado pela atribuição de uma nota de “0” (zero) a “10”
(dez) pontos para cada uma das provas. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota
não inferior a “5,0” (cinco) nas provas objetivas e, para aqueles cujas provas forem objetivas e práticas, nota
não inferior a “5,0” (cinco) em cada uma delas, sendo nesse caso, classificados pela média aritmética entre
elas. Por prova objetiva, compreende-se o conjunto de questões de uma ou mais matérias dispostas no
capítulo TIPO DE PROVA – NÚMERO DE QUESTÕES, VALORAÇÃO E CRITÉRIO PARA APROVAÇÃO,
do presente Edital.

4.1.3 -

As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla
escolha, na forma estabelecida no presente Edital.

4.1.4 -

As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes práticos extraídos do Conteúdo e forma constantes
do presente Edital, analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas
(testes) propostas.

4.1.5

Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie; utilização de máquina
calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, “WALKMAN” ou qualquer material que
não seja o estritamente necessário para a realização das provas.

4.1.6

O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema necessidade,
desde que acompanhado por fiscal credenciado e autorizado pelo Fiscal da Sala;

4.1.7

O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após decorridos 30 minutos do início das
mesmas, devendo entregar ao Fiscal da Sala a respectiva folha de respostas. Não serão computadas
questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham
mais de uma alternativa assinalada. O Caderno de provas será entregue ao candidato interessado no
término da prova.

5. DO TIPO DE PROVA - Nº QUESTÕES - VALORAÇÃO E CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO
5.1 – NÍVEL ALFABETIZADO

CARGOS

VALORAÇÃO PARA PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICAS (0 A 10)
PROVA OBJETIVA COMPOSIÇÃO E Nº DE QUESTÕES ENVOLVENDO:
Conhec.
Língua
Matemática Conhec.
Total Valor por
Gerais
Específicos
Questão
Portuguesa

PROVA
PRÁTICA

CRITÉRIO
PARA
APROVAÇÃO
Vide item
4.1.2
Vide item
4.1.2
Vide item
4.1.2
Vide item
4.1.2
Vide item
4.1.2

Auxiliar de Padeiro

10

10

10

10

40

0,25

não

Calceteiro

10

10

10

-

30

0,333

Lavador Borracheiro

10

10

10

-

30

0,333

-

-

-

25

25

0,4

10

10

10

-

30

0,333

Sim, Vide
item 4.1.4
Sim, Vide
item 4.1.4
Sim, Vide
item 4.1.4
Sim, Vide
item 4.1.4

Motorista
Operador de Usina de
Leite de Soja

5.1.1 – NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (1ª A 4ª SÉRIES)

CARGO

VALORAÇÃO PARA PROVAS OBJETIVAS (0 A 10)
PROVA OBJETIVA COMPOSIÇÃO E Nº DE QUESTÕES ENVOLVENDO:
Conhec.
Valor por
Língua
Matemática Conhec.
Total

CRITÉRIO
PARA

Auxiliar de Enfermagem

Portuguesa
10

10

Gerais
10

Específicos
10

40

Questão
0,25

APROVAÇÃO
Vide item 4.1.2

5.1.2 – NÍVEL SUPERIOR ESPECÍFICO

CARGOS

Assistente Social
Enfermeiro
Farmacêutico
Médico Cardiologista
Médico Gineco-obstetra
Médico Ortopedista
Médico Pediatra
Médico Psiquiatra
Médico Urologista
Médico Clínico Geral
Nutricionista
Psicólogo

5.2 -

VALORAÇÃO PARA PROVAS OBJETIVAS (0 A 10)
PROVA OBJETIVA COMPOSIÇÃO E Nº DE QUESTÕES ENVOLVENDO:
Conh.
Conhec
Conhec.
Valor por
Língua
Total
Básicos de
Gerais
Específicos
Questão
Portuguesa
Computação
10
05
25
40
0,25
10
05
25
40
0,25
10
05
25
40
0,25
10
30
40
0,25
10
30
40
0,25
10
30
40
0,25
10
30
40
0,25
10
30
40
0,25
10
30
40
0,25
30
30
0,333
10
05
25
40
0,25
10
05
25
40
0,25

CRITÉRIO
PARA
APROVAÇÃO
Vide item 4.1.2
Vide item 4.1.2
Vide item 4.1.2
Vide item 4.1.2
Vide item 4.1.2
Vide item 4.1.2
Vide item 4.1.2
Vide item 4.1.2
Vide item 4.1.2
Vide item 4.1.2
Vide item 4.1.2
Vide item 4.1.2

A classificação final obedecerá a ordem decrescente de notas ou médias.

6. DAS NORMAS
6.1 -

LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 16 de abril de 2006, às 8h30, em locais a
serem divulgados através de Edital próprio que será afixado no local de costume da Prefeitura do município e
através de jornal com circulação no município, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. As provas práticas
serão realizadas na mesma data em locais e horários a serem informados durante a realização das provas
escritas.

6.2 -

Será disponibilizado no site http://www.conatec.net/ , com antecedência mínima de 3 (três) dias da data das
provas, o comprovante de inscrição. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, informativo.

6.3 -

DOCUMENTOS E UTENSÍLIOS - Só serão admitidos às provas os candidatos que comparecerem munidos
de seu protocolo de inscrição, documento de identidade constante do protocolo de inscrição (cédula de
identidade ou carteira de trabalho) e caneta esferográfica azul ou preta. Os candidatos ao cargo de Motorista
deverão portar e apresentar, por ocasião da prova prática, sua Carteira de Habilitação, sem restrições e
dentro do prazo de validade.

6.4 -

COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato,
nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão
Examinadora do Concurso e aos Fiscais, o direito de excluir do recinto e eliminar do restante das provas o
candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras,
restabelecer critérios outros, para resguardar a execução individual e correta da provas.

6.5 -

Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e os candidatos
deverão comparecer, no mínimo com 30 minutos antes do horário marcado para o início das provas, após o
que os portões serão fechados não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.

6.6 -

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

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
7.1 -

As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são aquelas constantes do Anexo
Único, do presente Edital.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
8.1 -

A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e condições do
Concurso, estabelecidas no presente Edital e na Lei Orgânica do Município.

8.2 -

Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os
seguintes:
a – estiver casado, viúvo, divorciado ou separado judicialmente;
b – contar com maior número de filhos menores de 18 anos ou incapazes;
c – possuir maior idade;
d – for solteiro.

8.2.1 -

A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração.

8.3 -

Na falta da cédula de identidade original poderá, a critério da Comissão, serem admitidos na sala de provas,
os candidatos que apresentarem documentos outros, como: carteira de trabalho, carteira do órgão de classe,
certificado militar, carteira de habilitação com foto, desde que, permitam com clareza, a sua identificação.
Não serão aceitos quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos.

8.4 -

Da divulgação oficial dos resultados e da classificação, caberão recursos fundamentados à CONATEC, no
prazo de “3” (três) dias úteis, a contar da data da publicação em jornal de circulação no município mediante
requerimento que deverão ser protocolados no Setor competente da Prefeitura. Decorrido o prazo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias contados da homologação do Concurso, as “folhas de respostas”
poderão ser incineradas pela CONATEC, exceto aquelas para as quais foram apresentados recursos. Não
serão aceitos recursos via postal, via fax e/ou via correio eletrônico. Em caso de contestação de questões,
por qualquer alegação, deverá ser ditada, na petição recursal, a argumentação lógica e consistente, sua
qualificação e o número da inscrição. Recursos inconsistentes e fora das especificações deste edital serão
indeferidos de plano.

8.5 -

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

8.5.1 -

A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação,
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão
chamados conforme as necessidades locais, a critério da Administração.

8.5.2 -

Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exame médico, elaborado por
médicos especialmente designados pela Prefeitura do município e apresentação de documentos legais que
lhe forem exigidos.

8.5.3 -

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

8.6 -

Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no
presente Edital e Lei Orgânica do Município serão resolvidos em comum pela Prefeitura e CONATEC –

Consultoria, Assistência Técnica e Concursos Ltda, através de comissão especialmente constituída pelo
Decreto 3018/2006 de 03 de março de 2006.
8.7 -

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

8.7.1 -

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

8.7.2 -

Constitui óbice à participação neste certame o candidato que possua com qualquer dos membros do quadro
societário da empresa contratada a relação de parentesco definida e prevista nos arts. 1591 a 1595 do
código civil, valorizando-se assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a
Administração Pública. Constatada a tempo será a inscrição indeferida pela Comissão Organizadora e,
posterior à homologação será o candidato eliminado do concurso, sem prejuízo de responsabilidade civil,
penal e administrativa.

8.8 -

Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Comissão Organizadora poderá anular a
inscrição, prova, ou admissão do candidato, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou
irregularidade a prova.

8.9 -

O cidadão comprovadamente desempregado, estará isento da taxa de inscrição no presente Concurso, nos
termos do Decreto nº 2610 de 12 de julho de 2001.

8.9.1 -

O requerimento de isenção da taxa de inscrição, que deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal ou à
Comissão fiscalizadora, deverá cumprir o que diz o Decreto 2.610 de 12 de julho de 2001.

8.10 -

Os vencimentos constantes do presente Edital, são referentes aos da data do presente Edital.

8.10.1- A Organização, aplicação e correção das provas ficarão a cargo da CONATEC – Consultoria e Assistência
Técnica em Concursos Ltda.

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

Descalvado - SP, 03 de março de 2006.

José Carlos Calza
Prefeito
ANEXO ÚNICO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL ALFABETIZADO
CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo Língua Portuguesa: Alfabeto; Formas comuns de tratamento; Plural e
Singular; Aumentativo e Diminutivo; Feminino e Masculino; Ortografia; Tipos de frases: afirmativa, negativa, interrogativa e
exclamativa; Substantivo; Adjetivo; Sinônimos e Antônimos Matemática: As quatro operações; Noções de dúzia;
Unidade, Dezena, Centena e Milhar; Arroba; problemas sobre peso, tempo, medidas de massa e área. Conhecimentos
Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e do Município, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e
Curiosidades; Siglas Nacionais e Internacionais; Países: Capitais, Continentes e Adjetivos Pátrios; Unidades Monetárias
dos Países; Estados Brasileiros e suas capitais com respectivos adjetivos pátrios; FONTES: Imprensa escrita, falada e
televisiva; Almanaque Editora Abril – última edição e Guia dos Curiosos – Brasil, Marcelo Duarte, 2ª ed. – Editora
Schwarcz Ltda. Conhecimentos Específicos:
AUXILIAR DE PADEIRO Tipos de pães; Massa; Utensílios e Aparelhos usados; Ingredientes das massas; Medidas de
farinha e sal; Fermentos diversos; Conhecimentos básicos da função; Confeitos; Enfeites; Bolos e outras massas; Higiene
dos ingredientes; Higienização e Limpeza dos equipamentos, aparelhos e instalações; Asseio pessoal; Vestuário
adequado; Noções de operação de tempo; Processo de Fermentação; Equivalência de Medidas; Qualidades Nutricionais;

Receitas mais comuns de pães salgados e doces; Controle de desperdício; Controle de estoque; AIPESP; ABIP; Métodos
para desmoldar massas de assadeiras e formas; Produtos usados e comuns na limpeza e conservação das formas e
assadeiras com revestimentos; Dia do Panificador.
CALCETEIRO (PRÁTICA) Tipos de calçamento público; Forma de limpeza de leitos carroçáveis; Forma de limpeza de
passeios públicos; Tipos de pedras empregados; Conservação; Princípios de segurança no trabalho.
LAVADOR BORRACHEIRO (PRÁTICA) Conhecimento dos materiais utilizado, na lavagem; Lubrificantes; Conhecimento
técnico das partes a lubrificar; Graxeiras; Óleos; Baterias; Equipamentos de segurança no trabalho; Produtos químicos
utilizados na lavagem de automotivos; Cuidados especiais na lavagem de motores; Pressão da água; Pressão do ar;
Conhecimento de ferramentas; Conhecimento das técnicas de montagem e desmontagem de pneus; Calibragens;
Medidas de segurança; Medidas de pneus e rodas.
MOTORISTA LEGISLAÇÃO E REGRAS DE CIRCULAÇÃO: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de
circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente;
Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de
16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR: Condução de veículos da espécie em via
pública; Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e
operação veicular.
OPERADOR DE USINA DE LEITE DE SOJA (PRÁTICA) Componentes da máquina; A operação da usina hidrosolúvel;
Pequenos reparos; Material utilizado; Noções de eletricidade.
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo: Língua Portuguesa: Ortografia oficial; Classes de palavras; Concordância
verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Formas de tratamento; Verbos; Colocação de pronomes nas frases;
Correção de textos; Sintaxe: termos essenciais da oração; Análise e interpretação de textos; Redação oficial de cartas,
ofícios, requerimentos, telegramas e certidões. Matemática: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais,
irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas;
Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa,
capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau;
Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Geometria Plana. Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia
do Brasil e do Município, Atualidades Locais, Nacionais e Internacionais e Curiosidades; Ecologia e Meio Ambiente;
Países: Capitais, Continentes e Adjetivos Pátrios; Estudos Sociais; FONTES: Imprensa escrita, falada e televisiva;
Almanaque Editora Abril – última edição e Guia dos Curiosos – Brasil, Marcelo Duarte, 2ª ed. – Editora Schwarcz Ltda.;
Livros diversos sobre História e Geografia do Brasil, Estudos Sociais e Meio Ambiente; Principais Jornais e Revistas do
País; Conhecimentos Específicos:
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1. Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de
medicamentos via oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame 2. Ética Profissional:
comportamento social e de trabalho, sigilo profissional 3. Introdução as Doenças Transmissíveis: terminologia básica,
noções de epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento, infecção
hospitalar, vacinas 4. Socorros de Urgência: parada cardio-respiratória, hemorragias, ferimentos superficiais e
profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento,
mordidas de cobras, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras 5. Pediatra: a criança: o
crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns, berçários e lactários 6. Centro Cirúrgico:
terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns.
NÍVEL SUPERIOR ESPECÍFICO
CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo: Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos; Classificação dos
fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais; Dígrafos; Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos
básicos; O Alfabeto português; Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos; Acentuação tônica;
Acentuação gráfica; Os acentos; Aspectos genéricos das regras de acentuação; As regras básicas; As regras especiais;
Hiatos; Ditongos; Formas verbais seguidas de pronomes oblíquos; Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e
formação das palavras; Conceitos básicos; Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos;
Sufixos; Composição; Tipos de Composição; Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classes de palavras. SINTAXE:
Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração e Vocativos; Orações
Subordinadas e Coordenadas; Concordância Verbal e Nominal; Regência Verbal e Nominal; Colocação dos Termos da
Oração; Colocação dos pronomes oblíquos e átonos; uso da próclise, uso da ênclise; funções e emprego do “que” e “se”.
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen; O uso da Crase; Emprego dos Sinais de Pontuação;
Interpretação e análise de textos. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem: Figuras de palavras ou tropos, Figuras de
pensamento, Figuras de construção ou sintaxe, Vícios de linguagem. Noções Básicas de Computação: Conhecimento

de teclado; Noções elementares do Sistema Operacional do Windows; Word; Excel; Access. Conhecimentos Gerais:
Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva; Código de Ética; Código de Processo Ético. Conhecimentos Específicos:
ASSISTENTE SOCIAL REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS SOBRE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A Pesquisa no
Debate Contemporâneo o e Serviço Social – ABESS – Caderno 5; Desenvolvimento da Comunidade e Participação –
Maria Luiza de Souza – Ed. Cortez – 5ª edição; Das Origens à Araxá – Antonio Geraldo Aguiar – Ed. Cortez – 5ª edição;
Renovação e Conservadorismo no Serviço Social – Marilda V. Iamamoto – Ed. Cortez – 3ª edição; Serviço Social e Ética,
convite a uma nova práxis – Dilsia Adeodata Bonetti – ed. Cortez, 1996; A produção do Conhecimento e o Serviço Social
– Alba Marinho Pinto de Carvalho – Ed. Cortez, 1992; Pesquisa Social – Método e Técnicas – Roberto Jarry Richardson –
Ed. Atlas; Avaliação de Projetos Sociais – Ernesto Cohen e Rolando Franco – Ed. Vozes; Pesquisa em Serviço Social –
Utopia e Realidade – Aglair Alencar Setúbal – Ed. Cortez; Relações Sociais e Serviço Social no Brasil – Marilda Iamamoto
e Raul de Carvalho – Ed. Cortez; Saúde Mental e Serviço Social – Eduardo Mourão Vasconcelos... – Ed. Cortez; O feitiço
da ajuda – As determinações do Serviço Social na Empresa – Ana Elizabete da Mota – Ed. Cortez; Estatuto da Criança e
do Adolescente comentado – Paulo Lúcio Nogueira – Ed. Saraiva; Capitalismo Monopolista e Serviço Social – José Paulo
Netto – Ed. Cortez; Serviço Social na Contemporaneidade – Trabalho e Formação Profissional – Marilda V. Iamamoto –
Ed. Cortez; Planejamento – Introdução a Metodologia do Planejamento Social – Myria Veras Baptista – Ed. Moraes Ltda.;
Saber Profissional e Poder Institucional – Vicente de Paulo Faleiros – Ed. Cortez; Código de Ética Profissional; Equipe
multiprofissional; Lei 8.742/93 - Lei Orgânica da Assistência Social; Metodologia do Planejamento; Lei 8662/93 – Lei que
regulamenta a profissão de Assistente Social; Lei 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente; Constituição Federal: Artigos 5º a 11 (Os Direitos e Garantias Fundamentais); Artigos 193 a 195 (Da Ordem
Social); Artigos 196 a 200 (Da Saúde) Artigos 201 e 202 (Da Previdência Social); Artigos 203 e 204 (Da Assistência
Social); Artigos 205 a 217 (Da Educação, da Cultura e do Desporto); Artigos 226 a 230 (Da Família, da Criança, do
Adolescente e do Idoso); Lei 8.842 de 04/01/1994 (Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional
do Idoso – PNI); Decreto 1.744 de 08/12/1995 (Regulamenta o benefício da prestação continuada devido à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso); NOB 2005-Norma Operacional Básica da Assistência Social; Lei 7.853 – Dispõe
sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, etc. Lei 9.533/97 – Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio
financeiro aos municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima a associados a ações sócio-educativas;
Lei 9.604/98 – Dispõe sobre prestações de contas de aplicação de recursos a que se refere à Lei 8.742/93; Decreto
2609/98 – Regulamenta a concessão de apoio financeiro aos municípios, de que trata a Lei 9.533/97; Metodologia:
Abordagem individual e grupal; Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 de 20/07/1996 Título I – da Educação - Título II – dos
Princípios e fins da Educação Nacional - Título III – do Direito à Educação e do Dever de Educar - Título IV – da
Organização da Educação Nacional, da Educação Infantil; Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003;
Classes Subalternas e Assistência Social – Maria Carmelita Yasbek – Ed. Cortez; Avaliação e Linguagem – Relatórios,
Laudos e Pareceres – Selma Marques Magalhães – Ed. Vera; Família: Redes, Laços e Políticas Públicas – Ana Rojas A.
Costa e Maria Amália Faller Vitale – I.E.E./PUC SP – 2003; Revista Social e Sociedade nº 55 – Mínimos Sociais e
Exclusão Social – Ed. Cortez; Revista Social e Sociedade nº 63 – O Enfrentamento da pobreza em questão – Ed. Cortez;
Revista Social e Sociedade nº 71 – Especial, Família – Ed. Cortez; Revista Social e Sociedade nº 56 – Assistência Social
e Sociedade Civil; Revista Social e Sociedade nº 57 – Temas Contemporâneos.
ENFERMEIRO 1. Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais; higienização; administração de medicamentos via
oral e parenteral; cuidados especiais; coleta de material para exame 2. Ética Profissional: comportamento social e de
trabalho; sigilo profissional 3. Introdução as Doenças Transmissíveis: terminologia básica; noções de
epideminologia; esterilização e desinfecção; doenças de notificação compulsória; isolamento; infecção hospitalar; vacinas
4. Socorros de Urgência: parada cardio-respiratória; hemorragias; ferimentos superficiais e profundos; desmaio;
afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras; fraturas e luxações; corpos estranhos;
politraumatismo, queimaduras 5. Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil; alimentação; doenças
mais comuns; berçários e lactários 6. Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica; cirurgias mais comuns
7. O Corpo
Humano: Anatomia; Fisiologia. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Enfermagem.
FARMACÊUTICO Farmacodinâmica; Anatomia e Fisiologia Humana; Farmacotécnica; Química Farmacêutica;
Deontologia (Legislação Farmacêutica); Conhecimentos básicos sobre Farmácia; Vigilância Sanitária: Portaria 344/98,
Portaria 06/99; Noções de Anatomia e Fisiologia Humana.
MÉDICO CARDIOLOGISTA Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Insuficiência Coronariana: Aguda; Crônica;
Válvula Patias; Cardiopatia Congênita; Arritmia Cardíaca. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública, Atualidades
sobre Medicina Geral; Medicina Preventiva.
MÉDICO GINECO-OBSTETRA Abordagem clínica à ginecologia; Anatomia; Função Ovariana; Fenômenos cíclicos e
menstruação; Concepção; Gravidez e modificações gravídicas; Função mamária e seus distúrbios; Anomalias e
deformações dos sistemas urogenitais; Intersexualidade e assexualidade; Aborto; Tumores Trofoblásticos; Prolapso
genital; Infecções pélvicas; Endometriose; Tumores (vulva, vagina, útero, ovário) benignos e malignos; Amenorréias;
Dismenorréias; Metrorrogias; Secreção vaginal e vulvovaginites; Condilomatose; Esterilidade e subfertilidade; Terapêutica
hormonal; Climatério e menopausa. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral.

MÉDICO ORTOPEDISTA Princípios gerais da ortopedia; Infecções articulares; Tumores; Fraturas e luxações; Distúrbios
de músculos, tendões e estruturas associadas; Distúrbios traumáticos das articulações; Anomalias congênitas;
Traumatismos e doenças da coluna vertebral; Artroscopia; Traumatologia infantil. Saúde Pública, Atualidades sobre
Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral.
MÉDICO PEDIATRA A Consulta Pediátrica; O Recém-nascido; Crescimento, desenvolvimento e seus problemas do RN à
puberdade; Distúrbios nutritivos; Os problemas neurológicos (e neuromusculares); Os problemas oftalmológicos na
criança; Os problemas do ouvido, nariz e garganta; Os distúrbios respiratórios; Os distúrbios cardiológicos; Os problemas
do aparelho digestivo e da parede abdominal; A criança ictérica; Os problemas urinários; Os problemas da região
inguinoescrotal e dos órgãos genitais externos; Os problemas da pele e as doenças exantemáticas e o edema; Os
problemas do sistema osteoarticular e as colagenoses; Os problemas hematológicos; Hepatoesplenomegalia e
adenomegalia; A febre, as infecções e as infestações na infância; Os tumores na infância; Antibióticos e quimioterápicos
em pediatria.Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública, Atualidades sobre Medicina Geral, Medicina Preventiva.
MÉDICO PSIQUIATRA Síndromes e Transtornos Mentais Orgânicos; Demências na senilidade e pré-senilidade;
Transtornos Mentais Orgânicos induzidos por substâncias psicoativas; Esquizofrenia; Transtorno delirante paranóico;
Transtornos Psicóticos S.O.E.; Transtornos afetivos; Transtornos de Ansiedade; Transtornos Somatomorfos; Transtornos
Dissociativos; Transtornos Sexuais; Transtornos do Sono; Transtornos Factícios; Transtornos de Personalidade;
Transtornos da Alimentação; Psiquiatria Infantil; Psiquiatria Comunitária; Psiquiatria Forense; Emergências psiquiátricas;
Epidemiologia dos Transtornos Mentais; Testes Laboratoriais e outros Testes; Psicofarmacoterapia e Terapias
convulsivantes; Psicoterapias. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral.
MÉDICO UROLOGISTA Neoplasia de Rim; Tumores de Bexiga; Infecções urinárias; Letíase urinária; Câncer de Próstata;
DST. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral.
MÉDICO CLÍNICO GERAL Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças:
Cardiovasculares; insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas
de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia
intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica,
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença
diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios
hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino:
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal.
Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil,
gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia,
acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite,
difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de
Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença
escabiose, pediculose,
meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas:
dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, edema
angioneurótico, urticária, anafilaxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer
de mama intercorrências no ciclo gravídico; Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública, Atualidades sobre Medicina
Geral e Medicina Preventiva; Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva; Código de Ética; Código de Processo Ético.
NUTRICIONISTA Política de compra do SND; Distribuição da merenda escolar; Custo de refeições per capita; Métodos da
avaliação nutricional; Educação nutricional: Educação para uma melhor nutrição; Aproveitamento de nutrientes e
alimentos de baixo custo; Alimentação de escolar e pré-escolar; Pirâmide de alimentos; Biodisponibilidade dos minerais;
Higiene dos alimentos; Morfologia e fisiologia do ser humana: Corpo Humano; Estudo das substâncias alimentares:
Vitaminas solúveis na gordura, vitaminas solúveis na água, os novos alimentos; Aspectos sócio - econômicos e
educacionais; Saúde, nutrição e rendimento Escolar; Sistema endócrino; Doenças da infância; Deficiência mental;
Nutrição normal; Nutrição e dietoterapia: nutrição na doença; Nutrição e Saúde Pública: Subnutrição, obesidade,
diabéticos.
PSICÓLOGO Histórico da Psicologia; Métodos da Psicologia; O Arco reflexo; A Inteligência; A Motivação e a
Aprendizagem; O processo de aprendizagem segundo Piaget; A Personalidade; A sensação e a percepção; A
Psicanálise; O Gestalt – Terapia; O Behaviorismo; Os testes psicológicos; Etiologia das Deficiências Mentais; Desordens
da Personalidade; Deficiências Mentais; Orientação de Pais; Conhecimentos em Psicomotricidade; Psicoterapia de grupo;
Desenvolvimento infantil; Psicoterapia Breve; Orientação Familiar.

