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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 
P R O C E S S O  S E L E T I V O  -  E D I T A L  N º  0 3 / 2 0 0 6  

 
A Prefeitura do Município de Guaíra, pela Comissão de Concurso especialmente designada, com fulcro nos termos da Lei Orgânica Municipal nº 2.041, de 
16 de janeiro de 2003, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo destinado a contratação nas funções de 
Cozinheira,Fonoaudiólogo,Jardineiro, Nutricionista, Professor de Desenvolvimento Infantil, Professor de Educação Física, Psicólogo, Quadro de Apoio e 
Manutenção (Faxina e Lavanderia) e Secretário. 
O Processo Seletivo terá a validade de 1 (um) ano a contar da data da sua homologação. 
Os candidatos serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T. 
A organização e aplicação do Processo Seletivo ficarão sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Educação CETRO. 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 

I – DO PROCESSO SELETIVO 
1.1. Estas instruções especiais regem o presente Processo Seletivo. 
1.2. Os empregos, códigos dos empregos, número de vagas, requisitos mínimos, remuneração, carga horária semanal e a taxa de inscrição são os 
estabelecidos na tabela I a seguir: 

TABELA I 
 

EMPREGOS CÓD. DOS 
EMPREGOS VAGAS REQUISITOS MÍNIMOS REMUNERAÇÃO 

CARGA HORÁRIA 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

Cozinheira 101 19 Ensino Fundamental Incompleto R$ 534,24 
40 horas R$ 15,00 

Fonoaudióloga 102 01 Curso Superior e Registro no Conselho de 
Classe 

R$ 840,00 
20 horas R$ 40,00 

Jardineiro 103 04 Ensino Fundamental Incompleto R$ 500,85 
40 horas R$ 15,00 

Nutricionista 104 01 Curso Superior e Registro no Conselho de 
Classe 

R$ 840,00 
20 horas R$ 40,00 

Professor de Desenvolvimento Infantil – 
40 horas 105 85 Curso de Magistério ou Licenciatura Plena em 

Pedagogia 
R$ 711,00 
40 horas R$ 25,00 

Professor de Desenvolvimento Infantil – 
20 horas  106 10 Curso de Magistério ou Licenciatura Plena em 

Pedagogia 
R$ 612,15 
20 horas  R$ 25,00 

Professor de Educação Física 107 02 Curso Superior  R$ 572,64 
12 horas R$ 40,00 

Quadro de Apoio e Manutenção – Faxina 108 21 Ensino Fundamental Incompleto R$ 534,24 
40 horas R$ 15,00 

Quadro de Apoio e Manutenção – 
Lavanderia 109 9 Ensino Fundamental Incompleto R$ 534,24 

40 horas R$ 15,00 

Psicólogo 110 02 Curso Superior e Registro no Conselho de 
Classe 

R$ 840,00 
20 horas R$ 40,00 

Secretário 111 04 Ensino Médio Completo R$ 783,55 
40 horas R$ 25,00 

 
II – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e preencher as condições para inscrição especificadas a seguir: 
2.1.1. Ter nacionalidade Brasileira ou Estrangeira, na forma da Lei; 
2.1.2. Ter, na data de convocação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 
2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
2.1.5. Possuir, no ato da convocação, os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para a função, conforme especificados nas Tabelas I, do Capítulo I, deste 
Edital; 
2.1.6. Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício da função, comprovada em inspeção realizada pelo 
Médico do Trabalho indicado pela Prefeitura do Município de Guaira. 
 
III – DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições serão realizadas: 
3.1.1. Pela Internet, no período de 27 de novembro a 15 de dezembro de 2006, através do endereço eletrônico www.cetroconcursos.com.br, conforme 
especificado no Capítulo IV, deste Edital, ou, 
3.1.2. Pessoalmente ou por procuração, no período de 29 de novembro a 15 de dezembro de 2006, no horário de expediente bancário, nas agências 
autorizadas do Banco Banespa das cidades relacionadas abaixo, quando os candidatos receberão gratuitamente, Boletim Informativo com ficha de 
inscrição a ser preenchida: 
 

Agências Endereços 
Guaíra Rua Doze n.º 560 – Centro – Guaíra – SP  
Barretos  Rua Vinte n.º 665 – Centro – Barretos – SP  
Miguelópolis  Av. Leopoldo C. de Oliveira n.º 1236 – Centro – SP  
Ituverava  Av. Dr. Soares de Oliveira n.º 57 – Centro – SP  

3.2. Para inscrever-se, o candidato interessado deverá no período das inscrições: 
3.2.1. Apresentar documento original de identidade. 
3.2.2. Preencher a Ficha de Inscrição fornecida no próprio local, optando pela função e assinando a declaração, segundo a qual, sob as penas da lei, 
assumirá conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 
3.2.3. Pagar a taxa de inscrição, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, a favor do Instituto CETRO, de acordo com os valores 
definidos, por Função, constantes nas Tabelas I do Capítulo I, deste Edital. No valor da taxa de inscrição estão incluídas as despesas bancárias relativas à 
inscrição. 
3.2.3.1. O pagamento da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque do próprio candidato. 



 

3.2.3.2. As inscrições pagas com cheque somente serão consideradas aceitas após a 
data da compensação do mesmo. 
3.2.3.3. A devolução do cheque, sob qualquer motivo, acarretará o automático 
indeferimento da inscrição no Concurso. 
3.2.3.4. O formulário de inscrição será retido pelo Banco Banespa, após a sua 
autenticação. 
3.3. Não será concedida ISENÇÃO de taxa de inscrição. 
3.4. Não haverá restituição do valor da taxa de inscrição, em hipótese alguma. 
3.5. No caso de inscrição por procuração pública ou particular, será exigido a entrega 
do respectivo mandato, acompanhado de cópia autenticada do documento de 
identidade do candidato, e a apresentação da identidade do procurador. Deverá ser 
entregue uma procuração para cada candidato e esta ficará retida. 
3.5.1. O candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros cometidos por seu 
procurador ao efetuar a inscrição.  
3.5.2. No caso da procuração ser por instrumento particular, deverá ter a firma do 
outorgante reconhecida. 
3.5.3. O candidato ou seu procurador é responsável pelas informações prestadas na 
Ficha de Inscrição, arcando o candidato com as conseqüências de eventuais erros de 
preenchimento. 
3.6. O candidato deverá obrigatoriamente indicar, no formulário de inscrição ou via 
Internet uma única opção de Função. 
3.6.1. O preenchimento do código da “Opção de Função”, na ficha de inscrição, com 
código inexistente ou campo em branco poderá cancelar a inscrição, uma vez que 
impossibilita o preparo do material de prova personalizado do candidato. 
3.7. Nenhum documento será retido no momento da inscrição, exceto no caso de 
inscrição por procuração. 
3.8. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via 
postal, fac-símile, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de 
pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as 
especificadas neste edital. 
3.9. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de Função sob 
hipótese alguma, portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, 
verifique atentamente o código preenchido. 
3.10. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento da Ficha de 
Inscrição pelo candidato ou seu procurador. 
3.11. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no 
referido Concurso, será feita por ocasião da convocação, sendo que a não 
apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato. 
3.12. A assinatura da Ficha de Inscrição implicará na satisfação das exigências 
relacionadas no Capítulo II – das Condições para Inscrição, ficando dispensada a 
imediata apresentação dos documentos ali relacionados. 
3.13. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade 
do candidato, cabendo ao Instituto CETRO o direito de excluir do Processo Seletivo 
aquele que preenchê-la com dados incorretos ou rasurados, bem como aquele que 
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
3.14. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste edital, sobre as quais não se poderá alegar 
desconhecimento. 
3.15. O candidato  portador de deficiência que necessitar de qualquer tipo de 
condição especial para a realização das provas, deverá solicitá-la por escrito, até o 
encerramento das inscrições, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), informando 
no envelope o nome do Concurso, ao Instituto Nacional de Educação CETRO - 
INEC, aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, localizada à 
Av. Paulista, 2001, 13º andar – CEP 01311- 300 – Cerqueira César – São Paulo – 
Capital, informando quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos 
etc.). 
3.15.1. Após este período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força 
maior e os que forem de interesse da Prefeitura do Município de Guaíra. 
3.16. A candidata que tiver a 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. 
3.17. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de 
viabilidade e de razoabilidade. 
 
IV – DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET 
4.1. Será admitida a inscrição via Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cetroconcursos.com.br, no período de 27 de novembro a 15 de dezembro 
de 2006, iniciando-se no dia 27 de novembro, às 12h e encerrando-se, 
impreterivelmente, às 16h do dia 15 de dezembro de 2006, observado o horário 
oficial de Brasília/DF e os itens estabelecidos nos Capítulos II – Das Condições para 
Inscrição e Capítulo III – Das Inscrições, deste edital. 
4.2. O candidato que desejar realizar sua inscrição via Internet, deverá ler e aceitar o 
requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição on-line e transmitir os 
dados pela Internet. 
4.3. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, a título de 
ressarcimento de despesas com material e serviços, pagável em toda a rede bancária, 
com vencimento para o dia 15 de dezembro de 2006. 
4.3.1. O documento de boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico 
www.cetroconcursos.com.br e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de 
inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-
line. 
4.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão acatadas após a 
comprovação do pagamento da taxa de inscrição, através da rede bancária. 
4.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após 
a data limite estabelecida não serão aceitas. 
4.6. Os candidatos inscritos via Internet NÃO deverão enviar cópia de documento de 
identidade, sendo de responsabilidade exclusiva dos candidatos, os dados cadastrais 
informados no ato de inscrição, sob as penas da lei. 
4.7. O descumprimento das instruções para inscrição via Internet implicará a não 
efetivação da inscrição. 
4.8. Informações complementares referentes à inscrição, via Internet, estarão 
disponíveis no endereço eletrônico www.cetroconcursos.com.br. 
4.9. O Instituto CETRO e a Prefeitura do Município de Guaíra não se 
responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não-recebidas por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados. 

4.10. A partir do dia 26 de dezembro de 2006 o candidato deverá conferir, no 
endereço eletrônico www.cetroconcursos.com.br, se os dados da inscrição efetuada 
via Internet foram recebidos, e se o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - 
SAC, do Instituto CETRO (0xx11) 3285-2777 para verificar o ocorrido, no horário das 
8 h e 30 min às 17 h 30 min. 
 
V – DA INSCRIÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
5.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever 
neste Processo Seletivo, desde que as atribuições da função pretendido sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadores, conforme estabelecido no 
Decreto Federal  nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004. 
5.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado 
pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, aos candidatos portadores de 
deficiência habilitados, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas 
existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso. 
5.3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas 
categorias discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, 
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 
5.4. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica indicada 
pela Prefeitura do Município de Guaíra que terá a assistência de equipe 
multiprofissional, que confirmará de modo definitivo o enquadramento de sua situação 
como portador de deficiência e a compatibilidade com a função pretendido. 
5.4.1. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, assinalada 
na ficha de inscrição, não se constate, devendo o mesmo constar apenas da lista de 
classificação geral de aprovados. 
5.4.2. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato cuja deficiência assinalada na 
ficha de inscrição seja incompatível com a função pretendido. 
5.5. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato portador 
de deficiência obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, 
arts. 43 e 44, conforme especificado a seguir: 
5.5.1. A avaliação do potencial de trabalho do candidato portador de deficiência, frente 
às rotinas da função, será realizada pela Prefeitura do Município de Guaíra, através 
de equipe multiprofissional. 
5.5.2. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:  
a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;  
b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais da função a desempenhar;  
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de 
trabalho na execução das tarefas;  
d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que 
habitualmente utilize; e  
e) o CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 
5.5.3. A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições da 
função e a deficiência do candidato durante o estágio probatório, cuja realização se 
dará durante o período de vigência do contrato de experiência. 
5.6. As pessoas portadoras de deficiência participarão deste Processo Seletivo em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das 
provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas 
e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
5.7. No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência que necessite de 
tratamento diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo, indicando as 
condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas (prova em 
braile ou ampliada). 
5.8. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para 
realização das provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer 
emitido por especialista da área de sua deficiência. 
5.9. O candidato inscrito como portador de deficiência deverá especificar na Ficha de 
Inscrição, a sua deficiência. 
5.9.1. Durante o período das inscrições deverá encaminhar, informando no envelope o 
nome do Concurso, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), ao Instituto 
Nacional de Educação CETRO - INEC, aos cuidados do Departamento de 
Concursos, localizada à Av. Paulista, 2001, 13º andar – CEP 01311- 300 – 
Cerqueira César – São Paulo – Capital, as solicitações a seguir: 
5.9.1.1. Laudo médico emitido no prazo máximo de 3 (três) meses da data de 
encerramento das inscrições (envio obrigatório). 
5.9.1.2. Condição especial para realização da prova, quando for o caso. 
5.10. O candidato que não atender, dentro do prazo do período das inscrições, aos 
dispositivos mencionados nos itens 5.7, 5.8 e 5.9. e seus subitens não terá a condição 
especial atendida ou será considerado não portador de deficiência, seja qual for o 
motivo alegado. 
5.11. As vagas definidas no item 5.2.1 que não forem providas por falta de candidatos, 
por reprovação no Concurso ou por não enquadramento como deficiente na perícia 
médica, serão preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da 
ordem classificatória. 
5.12. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem portadores de deficiência, 
se aprovados no Processo Seletivo, terão seus nomes publicados na lista geral dos 
aprovados e em lista à parte. 
 
VI – DAS PROVAS 
6.1. O Processo Seletivo constará das seguintes provas: 
 

Funções Conteúdo da Prova Nº de 
itens 

Cozinheira 
Jardineiro 
Quadro de Apoio Fixo – Faxina 
Quadro de Apoio Fixo - Lavanderia 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais 

10 
5 
15 

Fonoaudióloga 
Nutricionista 
Psicólogo 

Português 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

15 
5 
20 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

15 
5 
20 Professor de Desenvolvimento Infantil 

Títulos - - 



 

Funções Conteúdo da Prova Nº de 
itens 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

15 
5 
20 Professor de Educação Física 

Títulos - - 

Secretário 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Noções de Informática 

15 
15 
5 
5 

 
6.2. As Provas de Língua Portuguesa, de Matemática, Conhecimentos Gerais e de 
Conhecimentos Específicos, constarão de questões objetivas de múltipla escolha, 
com cinco alternativas cada, terão uma única resposta correta e versarão sobre os 
programas contidos no ANEXO I, deste Edital e buscarão avaliar o grau de 
conhecimento do candidato para o desempenho da função. 
6.3. A Prova de Títulos será avaliada conforme estabelecido no Capítulo IX, deste 
Edital. 
 
VII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
7.1. As Provas Objetivas serão realizadas na cidade de  GUAÍRA, na data prevista de 
07 de janeiro de 2007. 
7.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares existentes 
nos colégios da cidade de Guaíra, o Instituto CETRO reserva-se do direito de alocá-
los em cidades próximas da determinada para aplicação das provas, não assumindo, 
entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses 
candidatos. 
7.2. Os candidatos serão informados quanto ao local de provas, em locais e horários a 
serem comunicados oportunamente através de Edital de Convocação para as Provas 
Objetivas a ser publicado em jornal de circulação local, através de listas que estarão 
afixadas na Prefeitura de Guaíra, a partir do dia 29 de dezembro de 2006 e através 
da Internet, site: www.cetroconcursos.com.br. 
7.2.1. Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, 
horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 
7.2., deste capítulo. 
7.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, 
horário ou fora do local designado. 
7.4. 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. 
7.5. Caso haja inexatidão na informação relativa a opção de Função e/ou condição de 
portador de deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Candidato – SAC do Instituto CETRO, pelo telefone (11) 3285-2777, 
das 08h 30 min às 17h e 30 min, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas da data de aplicação das provas Objetivas. 
7.5.1. A alteração de Função somente será efetuada, na hipótese de que o dado 
expresso pelo candidato em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente 
pelo Instituto CETRO. 
7.5.2. Caso a inscrição tenha sido realizada via Internet, não haverá alteração de 
Função em hipótese alguma. 
7.5.3. Não será admitida a troca de opção de Função, exceto no caso previsto no Item 
7.5.1. deste capítulo. 
7.5.4. A alteração da condição de candidato portador de deficiência somente será 
efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo candidato em sua ficha de 
inscrição tenha sido transcrito erroneamente nas listas afixadas e disponibilizado no 
endereço eletrônico www.cetroconcursos.com.br desde que o candidato tenha 
cumprido todas as normas e exigências constantes no Capítulo V, deste Edital. 
7.5.5. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no 
item 7.5., deste Capítulo, será o único responsável pelas conseqüências ocasionadas 
pela sua omissão. 
7.6. O Candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência mínima de 30 minutos, munido de: 
a) Comprovante de inscrição; 
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: 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; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; 
Passaporte; 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). 
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia. 
7.6.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a identificação do candidato com clareza. 
7.6.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
7.6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 
expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à identificação 
especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio. 
7.6.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento 
de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do 
portador. 
7.6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados. 
7.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que 
autenticadas. 
7.7. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato. 
7.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das 
listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, 
o Instituto CETRO procederá à inclusão do referido   candidato,  
através de preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do 
comprovante de inscrição. 
7.8.1. A inclusão de que trata o item 7.8., será realizada de forma condicional e será 
confirmada pelo Instituto CETRO na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com 
o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão. 

7.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 7.8., a mesma 
será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
7.8.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato: 
7.8.3.1. Entrar e/ou permanecer no local de exame com armas ou aparelhos 
eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, 
relógios com banco de dados, telefone celular, walkman etc.) ou semelhantes. 
7.8.3.2. Entrar ou permanecer no local de exame com vestimenta inadequada 
(trajando sunga, sem camisa, com boné, com chapéu, com touca, com gorro etc). 
7.8.4. O descumprimento dos itens 7.8.3.1 e 7.8.3.2., implicará na eliminação do 
candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 
7.8.5. O Instituto CETRO não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas. 
7.8.6. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, 
manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
7.9. Quanto às Provas Objetivas: 
7.9.1. Para a realização das provas objetivas, o candidato lerá as questões no 
caderno de questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento 
válido para correção. 
7.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que 
contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas 
ou rasuras, ainda que legíveis. 
7.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas 
ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando 
o desempenho do candidato. 
7.10. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de resposta e o 
caderno de questões, cedidos para a execução da prova. 
7.11. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas. 
7.12. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de 
decorrida 1 hora de prova. 
7.13. A Folha de Resposta dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a 
substituição. 
7.14. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
7.14.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-
determinados. 
7.14.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 7.6., alínea “b”, 
deste Capítulo. 
7.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado. 
7.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do 
tempo mínimo de permanência estabelecido no Item 7.11., deste capítulo. 
7.14.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova 
que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não 
permitidos ou calculadoras. 
7.14.6. For surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, 
gravador, notebook e/ou equipamento similar. 
7.14.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 
7.14.8. Não devolver a Folhas de Respostas e o Caderno de Questões cedidos para 
realização das provas. 
7.14.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia 
em relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou 
autoridades presentes. 
7.14.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios 
permitidos. 
7.14.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de 
respostas e/ou cadernos de questões. 
7.14.12. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas 
folhas de respostas. 
7.14.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 
própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo. 
7.15. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico 
ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas 
serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
7.16. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova, exceto 
no caso da candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da 
prova, conforme estabelecido no item 3.16, do capítulo III, deste Edital. 
7.17. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua 
exclusiva responsabilidade. 
7.17.1. 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. 
7.17.2. 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.  
7.18. 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. 
 
VIII – DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
8.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
8.2. Na avaliação da prova será utilizado o Escore Bruto. 
8.3. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na 
prova. 
8.3.1. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo 
número de questões da prova, e multiplicar pelo número de questões acertadas. O 
cálculo final será igual ao total de pontos do candidato. 
8.4. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver no mínimo 
50% (cinqüenta por cento) de acertos. 
8.5. Em hipótese alguma haverá revisão de provas. 
8.6. O candidato não habilitado será eliminado do Processo Seletivo. 
 
IX – DA PROVA DE TÍTULOS PARA AS FUNÇÕES DE PROFESSOR DE 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
9.1. Concorrerão à Prova de Títulos somente os candidatos habilitados nas provas 
objetivas conforme estabelecido no Capítulo VIII, deste Edital. 



 

9.2. Os documentos relativos aos Títulos deverão ser entregues exclusivamente 
durante o período de aplicação das provas objetivas, após o que não serão 
aceitos outros documentos, sob qualquer hipótese. 
9.2.1. A entrega dos documentos relativos a Prova de Títulos não é obrigatória. O 
candidato que não entregar o Título não será eliminado do Concurso. 
9.3. Os documentos de Títulos deverão ser acondicionados em envelope lacrado, 
contendo na sua parte externa, o nome do candidato, número de inscrição, o cargo 
para o qual está concorrendo e o número do documento de identidade, devendo os 
referidos documentos serem apresentados em cópia reprográfica autenticada. 
9.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por 
Diplomas e Certificados definitivos de conclusão de curso expedidos por Instituição 
Oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação 
da instituição e do responsável pela expedição do documento. 
9.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, 
atestados, e outros documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de 
curso, deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, bem como 
deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecida, em papel timbrado, e 
deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição 
do documento. 
9.4.2. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados 
pela correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado ou pela revalidação 
dada pelo órgão competente. 
9.4.3. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes. 
9.5. É da exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos 
documentos de Títulos. 
9.6. Não serão aceitas entregas ou substituições posteriormente ao período 
determinado, bem como, Títulos que não constem nas tabelas apresentadas neste 
Capítulo. 
9.7. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 10,00 
(dez) pontos. 
9.7.1. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão 
desprezados. 
9.8. Serão considerados Títulos somente os constantes nas tabelas a seguir: 
 

TABELA DE TÍTULOS 

TÍTULOS VALOR 
UNIT. 

VALOR 
MÁXIMO COMPROVANTES 

a) Título de Doutor em área 
relacionada à Educação, 
concluído até a data da 
apresentação dos títulos. 

4,0 4,0 

b) Título de Mestre em área 
relacionada à Educação, 
concluído até a data da 
apresentação dos títulos. 

3,0 3,0 

Diploma devidamente registrado ou 
declaração/certificado de conclusão de 
curso acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar. 

c) Licenciatura Plena em 
Área/Disciplina diversa 
daquela de inscrição para o 
concurso (não utilizada como 
pré-requisito), concluída até 
a data de apresentação dos 
títulos, desde que 
relacionada à área de 
Educação. 

2,0 2,0 

Diploma devidamente registrado ou 
declaração de conclusão de curso 
acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar. Não serão 
aceitos os cursos apostilados. 
O candidato para obter a 
pontuação neste item deverá 
apresentar o documento que 
ateste possuir o requisito mínimo 
para o emprego juntamente com o 
comprovante de Licenciatura. Ex: 
Apresentar a conclusão do ensino 
médio na modalidade Normal 
(Magistério) e o comprovante de 
Licenciatura. 

d) Pós Graduação lato Sensu 
(especialização) na área de 
Educação com carga horária 
mínima de 360 horas 
concluída até a data de 
apresentação dos títulos. 

1,0 1,0 

Certificado, Certidão ou Declaração 
de conclusão do Curso, indicando o 
número de horas e período de 
realização do curso. No caso de 
declaração de conclusão de curso 
deve vir acompanhada do respectivo 
Histórico Escolar. 

 
9.9. Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da homologação do resultado final do 
Concurso Público, poderão ser incinerados pela Prefeitura do Município de Piedade. 
 
X – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 
10.1. A nota final de cada candidato será igual ao total de pontos obtidos na prova 
objetiva. 
10.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da nota final, em lista 
de classificação por Função. 
10.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral com a relação de todos 
os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, e uma especial com a relação 
dos candidatos portadores de deficiência. 
10.4. O resultado do Processo Seletivo será afixado nas sedes da Prefeitura do 
Município de Guaíra e divulgado na Internet no endereço eletrônico 
www.cetroconcursos.com.br e caberá recurso nos termos do Capítulo XI, deste edital. 
10.5. A lista de Classificação Final/Homologação, após avaliação dos eventuais 
recursos interpostos, será afixada na sede da Prefeitura do Município de Guaíra. 
10.6. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência 
sucessivamente ao candidato que: 
10.6.1. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos, 
quando houver; 
10.6.2. Obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa; 
10.6.3. Obtiver maior número de acertos na prova de Matemática, quando houver; 
10.6.4. Tiver mais idade. 
10.7. A classificação no presente concurso não gera aos candidatos direito à 
contratação para a função, cabendo à Prefeitura do Município de Guaíra, o direito 
de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não 
havendo obrigatoriedade de contratação de todos os candidatos aprovados no 
concurso, respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não lhe garante 
escolha do local de trabalho. 

 
XI – DOS RECURSOS 
11.1. Será admitido recurso quanto à aplicação das provas objetivas, divulgação dos 
gabaritos e resultado do Concurso. 
11.2. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 1 (um) dia útil, 
contados a partir da: 
11.2.1. Aplicação das provas Objetivas. 
11.2.2. Divulgação dos gabaritos oficiais do Concurso. 
11.2.3. Lista de resultado do Concurso. 
11.3. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos 
aprazados não serão apreciados. 
11.4. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome do 
concurso, nome e assinatura do candidato, número de inscrição, Função, Código da 
Função e o seu questionamento. 
11.5. O recurso deverá ser endereçado a Prefeitura do Município de Guaíra  e 
entregue no Setor de Protocolo, devendo ser respondido em tempo hábil pelo 
Instituto CETRO. 
11.5.1. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no 
item 11.1., deste capítulo. 
11.6. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do 
Concurso. 
11.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, Internet 
ou outro meio que não seja o estabelecido no Item 11.5., deste capítulo. 
11.8. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada, será atribuído a todos 
os candidatos. 
11.8.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, 
poderá, eventualmente, alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma 
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassificação do 
candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação. 
11.8.2. Depois de julgado todos os recursos apresentados será publicado o resultado 
final do Concurso, com as alterações ocorridas em face do disposto no item 11.8.1., 
citado acima. 
11.9. Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
11.9.1. Em desacordo com as especificações contidas neste capítulo. 
11.9.2. Fora do prazo estabelecido. 
11.9.3. Sem fundamentação lógica e consistente e. 
11.9.4. Com argumentação idêntica a outros recursos. 
11.10. Em hipótese alguma será aceito, vistas de prova, revisão de recurso, recurso 
do recurso ou recurso de gabarito final definitivo. 
11.11. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
XII – DO EXAME MÉDICO 
12.1 O exame médico habilitará ou não o candidato para admissão. 
12.2. A data, o horário e o local para o exame médico serão definidos na convocação 
dos candidatos. 
12.3. O não comparecimento do candidato ao exame médico implicará em sua 
exclusão por desistência. 
 
XIII – DA ADMISSÃO 
13.1. A admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos 
aprovados, de acordo com as necessidades dos Centros  de Educação Infantil  da 
Prefeitura do Município de Guaíra. 
13.2. Os excedentes, na mesma seqüência, poderão ser aproveitados dentro do prazo 
de validade do Processo Seletivo, na ocorrência de novas vagas. 
 
XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Todas as convocações, avisos e resultados referentes exclusivamente as etapas 
do presente concurso, serão publicados em jornal de circulação local, afixados na 
sede da Prefeitura do Município de Guaíra e divulgado na Internet no endereço 
eletrônico www.cetroconcursos.com.br. 
14.2. Serão publicados no jornal apenas os resultados dos candidatos que lograrem 
classificação no concurso. 
14.3. Na desistência ou eliminação de algum candidato aprovado e classificado, sua 
vaga será preenchida pelo candidato subseqüente, com estrita observância da ordem 
de classificação. 
14.4. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da 
inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de 
ordem administrativa, civil ou criminal. 
14.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço perante a Prefeitura do 
Município de Guaíra. 
14.6. Não será fornecido ao candidato, qualquer documento comprobatório de 
classificação do processo seletivo, valendo para esse fim, a publicação da 
classificação final. 
14.7. Qualquer regra prevista neste edital poderá ser alterada antes de consumada a 
sua realização, mediante a republicação do item ou itens atualizados. 
14.8. Não se arcará com as despesas decorrentes de viagem e/ou estadias de 
candidatos em qualquer fase do Processo Seletivo. 
14.9. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação dos resultados finais. 
14.10. A aprovação do candidato neste Processo Seletivo não implicará na 
obrigatoriedade de sua admissão. 
14.11. A Prefeitura de Guaíra e o Instituto CETRO não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso. 
14.12. A realização do certame será feita sob exclusiva responsabilidade do Instituto 
Nacional de Educação CETRO - INEC, não havendo o envolvimento na realização e 
avaliação de suas etapas, de recursos humanos da administração pública, direta e 
indireta, autárquica e fundacional. 
14.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura do Município de Guaíra. 
 
 
Guaíra, 27 de novembro de 2006. 
 
Sérgio de Mello 
Prefeito do Município de Guaíra  
 



ANEXO I - CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO 
 

PARA AS FUNÇÕES DE COZINHEIRA, JARDINEIRO, QUADRO DE APOIO FIXO – 
FAXINA E QUADRO DE APOIO FIXO - LAVANDERIA 
Português 
Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Pontuação. 
Compreensão de textos. 
Matemática 
Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 
Conhecimentos Gerais  
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, 
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 
Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos 
globais. Panorama internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O 
cotidiano brasileiro. 
PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
Português: Interpretação de texto. Ortografia Oficial. Sintaxe. Acentuação. Flexão do 
substantivo e do adjetivo: masculino/feminino; singular/plural; grau. Emprego dos 
pronomes. Colocação pronominal. Verbos: conjugação, emprego. Emprego da 
conjunção e da preposição. Crase. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Pontuação. Significação das palavras: sinônimos e antônimos. Linguagem 
figurada. 
Bibliografia sugerida: Livros didáticos e gramáticas utilizadas no Ensino Fundamental 
e Médio. 
Conhecimentos Gerais  
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, 
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 
Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos 
globais. Panorama internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O 
cotidiano brasileiro. 
Conhecimentos Específicos: A educação infantil enquanto direito da família e da 
criança. A construção histórica da educação infantil, no Brasil. As políticas públicas 
em educação Infantil, no Brasil. Concepções sobre “criança” e a “infância”. O educar e 
o cuidar na perspectiva da pedagogia da infância. O espaço e o tempo nas instituições 
educativas da infância. A criança e a formação pessoal e social; o conhecimento do 
mundo. A construção da identidade e da autonomia das crianças. A infância e a 
cultura; a arte enquanto espaço da produção cultural da infância. A construção da 
linguagem e do pensamento infantil. A criança e as interações. A educação escolar – 
aprendizagens e ensino: Ensino e a aprendizagem da língua. Alfabetização. O texto 
como unidade de ensino. Diversidade textual e gêneros discursivos. Ensino e a 
aprendizagem da matemática. Construção da competência leitora e escritora das 
crianças. 
Bibliografia Sugerida 
Parecer CNE/CBE n.º 22/1998  - Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil. 
Parecer CNE/CBE n.º 17 / 2001 – Diretrizes Curriculares para a Educação Especial  
na Educação Básica. Resolução CNE/CEB nº 1/1999 – Institui o DCN para a 
Educação Infantil. Parecer CNE/CEB nº 4/2000 – Diretrizes Operacionais para a 
Educação Infantil. 
Brasil – MEC  - Parâmetros Curriculares Nacionais – Volumes de 1 a 10 (acesso 
através do site do MEC www.mec.gov.br) 
Brasil, Ministério da Educação e desportos. Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil, 1998, vol.1, 2 e 3 
MEC – Cartilha sobre inclusão. (acesso através do site www.mec.gov.br) 
- Capovilla, Fernando C., Cappovila, Alessandra G. Seabra – Alfabetização Fônica – 
Problemas de leitura e escrita: como identificar, previnir e remediar numa abordagem 
fônica – Ed. Memnon – Edições Científicas (3a. Ed.). 
- Groppa, Julio – Indisciplina na escola (alternativas, teóricas e práticas) Summus 
Editorial. 
- Macedo, Lino de – Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? 
Artmed – Porto Alegre – 2005. 
- Perrenoud, Philippe. “10 novas competências para ensinar”. Porto Alegre. Artmed 
- Hoffman,  Jussara – Avaliação desafio – Editora Mediação – 2003 
- Piaget, Vygotsky e Wallon: Teorias piscogenéticas em discussão – Yves LaTaille, 
Marta Kohlde Oliviera, Heloisa Dantas -  Summus – 1992 
- Creches - Crianças faz de conta & Cia – Editora Vozes – 1992 – Org. Zilma Oliviera, 
Ana Maria Nelo e outros 
- Lerner, Delia. A matemática na escola aqui e agora. Porto Alegre. Artmed, 1996 
- Lerner, Delia. Ler e escrever na escola o real, o possível e necessário 
- Aebli, Hans – Prática de Ensino – Editora Vozes 1976 
- Luria, Leontilo, Vygotsky e outros – Psicologia e Pedagogia – SP – Moraes 2003. 
Artigos: 
- Candau, Vera Maria – Reinventar a Escola – Petrópolis – Vozes 2001  p/137 
-  Weiz , Telma – De boas intenções o inferno está cheio ou quem se responsabiliza 
pelas crianças que estão na escola e não estão aprendendo – Pátio Ver Pedagógica, 
P. Alegre – Artmed V4, no. 14  p. 10 – 13/ ago/out 2000 
 
PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Português: Interpretação de texto. Ortografia Oficial. Sintaxe. Acentuação. Flexão do 
substantivo e do adjetivo: masculino/feminino; singular/plural; grau. Emprego dos 
pronomes. Colocação pronominal. Verbos: conjugação, emprego. Emprego da 
conjunção e da preposição. Crase. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Pontuação. Significação das palavras: sinônimos e antônimos. Linguagem 
figurada. 
Bibliografia sugerida: Livros didáticos e gramáticas utilizadas no Ensino Fundamental 
e Médio. 
Conhecimentos Gerais  
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, 
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 
Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos 
globais. Panorama internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O 
cotidiano brasileiro. 
Conhecimentos Específicos: Educação Física, reprodução e mudança: elementos 
para uma prática libertadora e democrática. A educação física no currículo da 
educação básica: significado e possibilidades. Desenvolvimento motor e 
desenvolvimento social: análise das tendências pedagógicas em Educação Física. 
Corpo e sociedade: a cultura corporal enquanto construção social.  Corporeidade na 

escola: as práticas corporais no contexto das ações escolares. Esporte: dimensões 
educativas da competição no âmbito escolar. Educação Física, esporte e lazer. 
Bibliografia Sugerida 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Vol. Educação Física. Brasília: MEC/SEF, 1998 
FEGEL, M.J. Primeiros Socorros no Esporte. 1ª ed. São Paulo, Manole. 2002 
FREIRE, J.B. Educação de corpo inteiro. São Paulo: Scipione, 1989 
McARDLE, W.D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Fisiologia do Exercício. Energia, nutrição 
e desenvolvimento humano. 4ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan. 1998 
MARCELLINO, N.C. Pedagogía da animação. Campinas: Papirus, 1990 
SOARES, C. et al. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez, 
1992 
TANI,G.; MANOEL,E.J.; KOKOBUN,E; e PROENÇA,J.E. Educação Física escolar: 
Fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. São Paulo: Edusp/EPU, 1988 
 
PARA A FUNÇÃO DE SECRETÁRIO 
Português 
Ortografia Oficial; Acentuação Gráfica; Flexão Nominal e Verbal; Pronomes: emprego, 
formas de tratamento e colocação; Empregos de tempos e modos verbais. Vozes do 
verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pontuação. 
Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Interpretação de texto. 
Matemática 
Números Inteiros: leitura e escrita de números; Operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação); Expressões numéricas; Múltiplos e Divisores de 
números naturais; Problemas; Sistemas de Medidas: medidas de tempo; Sistemas 
decimal de medidas; Sistema monetário brasileiro; Problemas. Números e Grandezas 
Proporcionais: Razões e Proporções; Divisões em partes proporcionais; Regra de três 
simples; Porcentagem e Problemas. Juros simples. 
Conhecimentos Gerais  
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, 
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 
Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos 
globais. Panorama internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O 
cotidiano brasileiro. 
Noções de Microinformática: Conhecimentos do ambiente Windows 2000. 
Conhecimentos de Word 2000. Conhecimentos de Excel 2000. Ferramentas de 
Internet 
PARA AS FUNÇÕES DE FONOAUDIÓLOGA, NUTRICIONISTA E PSICÓLOGO 
Português 
Ortografia Oficial; Acentuação Gráfica; Flexão Nominal e Verbal; Pronomes: emprego, 
formas de tratamento e colocação; Emprego de Tempos e Modos Verbais; Vozes do 
Verbo; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Ocorrência de 
Crase; Pontuação; Confronto e Reconhecimento de Frases Corretas e Incorretas; 
Interpretação de texto. 
Conhecimentos Gerais  
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, 
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. 
Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos 
globais. Panorama internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O 
cotidiano brasileiro. 
Conhecimentos Específicos  
FONOAUDIÓLOGO 
Ética Profissional. Fisioterapia cardiorespiratória; fonoaudiologia fundamental; 
patologia fonoaudiológica; avaliação em fonoaudiologia; lesões coclear e 
retrococlear; patologias do ouvido; gagueira, disfonia, fissura palatina, paralisia 
cerebral, afasia, oclusão dental; distúrbios articulatórios, leitura escrita e de 
linguagem; teorias e técnicas fonoaudiológicas; teorias e técnicas de 
psicomotricidade;  Ênfase saúde da coletividade. 
NUTRICIONISTA 
Ética Profissional. Conceitos básicos de nutrição. Nutrição nas diferentes fases da 
vida. Dietoterapia. Microbiologia de alimentos. Controle Higiênico Sanitário dos 
Alimentos. Técnicas dietéticas de pré-preparo e preparo de alimentos. Conceitos de 
Administração. Desnutrição. Fundamentos sobre as principais leis de 
Alimentos/Vigilância Sanitária (hortifrutigranjeiros, enlatados, embutidos, carnes, etc.). 
Concepções de programas de merenda escolar e suplementação alimentar em 
escolas. Ênfase também em ambientes coletivos (hospitais), elaborando sugestões de 
cardápios específicos a diferentes necessidades 
PSICÓLOGO 
Legislação: Código de Ética do Profissional Psicólogo; Lei 10.216 de 06/04/01 
(Reforma Psiquiátrica). Política de saúde do SUS – Lei 8080 de 19/09/90. 
Planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, 
pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de Psicologia. 
Psicoterapia de crianças, adolescentes, adultos. Diagnóstico clínico, organizacional e 
psicosocial. Estratégias de intervenções psicosociais diversas, a partir das 
necessidades e clientelas identificadas. Atuação multidisciplinar e comunitária. 
Pesquisas e aplicações práticas da psicologia no âmbito da saúde, educação, 
trabalho, social etc. Desenvolvimento e acompanhamento de equipes. Psicologia 
organizacional: orientação e aconselhamento individuais voltados para o trabalho. 
Pesquisa de cultura organizacional. Pesquisa de clima organizacional. Técnicas 
psicológicas, como testes, provas, entrevistas, jogos e dinâmicas de grupo. Processo 
de facilitação de grupos e desenvolvimento de lideranças para o trabalho; 
Criatividade, auto-estima e motivação do trabalhador. Programas e políticas de 
desenvolvimento de recursos humanos. Técnicas de Recrutamento e seleção de 
pessoal. Saúde, Segurança no trabalho, saúde mental do trabalhador e qualidade de 
vida no trabalho. Políticas de retenção de pessoal. Descrição e análise de empregos. 
Avaliação de desempenho. Programas de desligamento de pessoal e programas de 
preparação para aposentadoria. Projetos de ergonomia (máquinas e equipamentos de 
trabalho). Elaboração e emissão de laudos, atestados e pareceres 



 

C R O N O G R A M A  
 
DATAS EVENTOS 

De 27/11 a 15/12/06 Período de inscrição via Internet. 
De 29/11 a 15/12/06 Período de inscrição via banco. 

29/12/06 
Data prevista para afixação do edital de convocação para a realização das provas Objetivas a 
ser divulgado no prédio da Prefeitura do Município de Guaíra e na Internet no endereço 
eletrônico www.cetroconcursos.com.br 

07/01/07 Data prevista para aplicação das provas Objetivas. 
08/01/07 Data prevista para divulgação dos gabaritos da prova objetiva. 
09/01/07 Período previsto para interposição de recursos referentes aos gabaritos das provas objetivas. 
12/01/07 Data prevista para a divulgação da lista de resultado. 
15/01/07 Prazo previsto para interposição de recursos referentes à publicação do resultado provisório. 

A partir de 18/01/07 Data prevista para a publicação dos resultados finais (homologação do concurso). 
 
 
 
 
        R E A L I Z A Ç Ã O :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


