
 
 
 

EDITAL COMPLETO 
 
 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2006 

 
 
 

A Prefeitura Municipal de Itaí , através da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos nos termos de legislação vigente, torna pública a abertura de 
inscrições ao Processo Seletivo para provimento de empregos vagos, atualmente 
existentes, dos que vagarem e dos que forem criados dentro do prazo de validade do 
Processo Seletivo constante do seu quadro de pessoal, a contratação se realizará por 1 
ano podendo ser prorrogado por igual período. 

 
 
1 - INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
 

 
CÓD. CARGO/EMPREGO 

 
VAGA 

CARGA 
HORÁRI

A 
SEMANA

L 

 
SALÁRIO 

R$ 

 
REQUISITOS 

BÁSICOS 

TAXA DE 
INSCRIÇÃ

O 
R$ 

GRUPO DE 
PROVA 

 
01 Motorista (PSF) 03 

 
 

40 h 

 
 

585,00 

 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto + 

CNH “C” 
e Prova 
Prática 

 
 

15,00 

Português, 
Matemático e 
Conhecimento

s 
Específicos 

 
02 

 
 

Aux. Serviços Gerais 
(PSF) 

 

03 40 h 450,00 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

15,00 Português, 
Matemática  

 
 

03 

Agente Comunitário da 
Saúde (PSF) 27 

 
 

40 h 

 
 

450,00 

 
Ensino 

Fundamental 
Completo 

 
20,00 

Português, 
Matemática, 

Conhecimento
s Gerais e 
Específicos 

 
 

04 
Agente de Vetores 07 

 
 

40 h 

 
 

550,00 

 
Ensino 

Fundamental 
Completo 

 
20,00 

Português, 
Matemática, 

Conhecimento
s Gerais e 
Específicos 

 Auxiliar de 06     Português, 



 
05 

Enfermagem (PSF)  
40 h 

550,00 COREN 25,00 Matemática, 
Conhecimento

s Gerais e 
Específicos 

 
 

06 

 
 

Aux. de Farmácia 
(PSF) 

 

03 40 h 550,00 Ensino Medio 
Completo 25,00 

Português, 
Matemática, 

Conhecimento
s Gerais e 
Específicos 

 
 

07 

 
Aux. Dentista (PSF) 

 
 

03 40 h 450,00 Ensino Medio 
Completo 25,00 

Português, 
Matemática, 

Conhecimento
s Gerais e 
Específicos 

 
 

08 
Técnico Agrícola 01 40 h 750,00 

Ensino Médio 
e Curso 

Técnico na 
área 

25,00 

Português, 
Matemática, 

Conhecimento
s Gerais e 
Específicos 

 
 

09 
PEB I -  

- 775,50 

 
Ensino Médio 
Completo + 
Magistério 

 
25,00 

Português, 
Matemática, 

Conhecimento
s Gerais e 
Específicos 

 
 

10 

PEB I Professor de 
Educação Infantil - - 651,75 

 
Ensino Médio 
Completo + 
Magistério 

 
25,,00 

Português, 
Matemática, 

Conhecimento
s Gerais e 
Específicos 

 
 
 

11 

Enfermeiro (PSF) 03 30 h 1.274,79 

Ensino 
Superior 

Completo  e 
Registro no 
Órgão  de 

Classe 

 
 

45,00 

 
Português 

Conhecimento
s 

Específicos 

 
 
 

12 

Médico Cardiologista 01 20 h 1.200,00 

Ensino 
Superior 

Completo  e 
Registro no 
Órgão  de 

Classe 

 
 

45,00 

 
Português 

Conhecimento
s 

Específicos 

 
 

13 
Médico Clinico Geral 02 20 h 1.200,00 

Ensino 
Superior 

Completo  e 
Registro no 
Órgão  de 

Classe 

 
 

45,00 

 
Português 

Conhecimento
s 

Específicos 

 
 

14 
Médico Cirurgião Geral 01 20 h 1.200,00 

Ensino 
Superior 

Completo  e 

 
 

45,00 

 
Português 

Conhecimento



Registro no 
Órgão  de 

Classe 

s 
Específicos 

 
 
 

15 

Médico Cirurgião 
Vascular 01 20 h 1.200,00 

Ensino 
Superior 

Completo  e 
Registro no 
Órgão  de 

Classe 

 
 

45,00 

 
Português 

Conhecimento
s 

Específicos 

 
16 Médico Dermatologista 01 20 h 1.200,00 

Ensino 
Superior 

Completo  e 
Registro no 
Órgão  de 

Classe 
 

 
 

45,00 

 
Português 

Conhecimento
s 

Específicos 

 
 
 

17 

Médico Ginecologista 02 20 h 1.200,00 

Ensino 
Superior 

Completo  e 
Registro no 
Órgão  de 

Classe 

 
 

45,00 

 
Português 

Conhecimento
s 

Específicos 

 
18 Médico Neurologista 01 20 h 1.200,00 

Ensino 
Superior 

Completo  e 
Registro no 
Órgão  de 

Classe 

 
 

45,00 
 

 
Português 

Conhecimento
s 

Específicos 

 
19 Nutricionista (PSF) 01 30 h 1.274,79 

Ensino 
Superior 

Completo  e 
Registro no 
Órgão  de 

Classe 

 
 

45,00 

 
Português 

Conhecimento
s 

Específicos 

20 Médico Oftalmologista 01 20 h 1.200,00 

Ensino 
Superior 

Completo  e 
Registro no 
Órgão  de 

Classe 

 
 

45,00 
 

 
Português 

Conhecimento
s 

Específicos 

 
21 Médico Ortopedista 01 20 h 1.200,00 

Ensino 
Superior 

Completo  e 
Registro no 
Órgão  de 

Classe 
 

 
 

45,00 
 

 
Português 

Conhecimento
s 

Específicos 
 
 

22 Médico 
Otorrinolaringologista 01 20 h 1.200,00 

Ensino 
Superior 

Completo  e 
Registro no 

 
 

45,00 
 

 
Português 

Conhecimento
s 



Órgão  de 
Classe 

Específicos 

23 Médico Pediatra  
03 20 h 1.200,00 

Ensino 
Superior 

Completo  e 
Registro no 
Órgão  de 

Classe 

 
 

45,00 

 
Português 

Conhecimento
s 

Específicos 

24 Médico Psiquiatra 01 20 h 1.200,00 

Ensino 
Superior 

Completo  e 
Registro no 
Órgão  de 

Classe 

 
 

45,00 
 

 
Português 

Conhecimento
s 

Específicos 

25 Terapeuta 
Ocupacional 01 30 h 

 
 

1274,79 
 
 

Ensino 
Superior 

Completo  e 
Registro no 
Órgão  de 

Classe 

 
 

45,00 
 

 
Português 

Conhecimento
s 

Específicos 

26 PEB II – 
EducaçãoArtística - - 5,90 

hs/aula 

Curso 
Superior em 
Educação 

Artística com 
Licenciatura 

Plena 

 
45,00 

Português 
Conhecimento

s 
Específicos 

 

27 PEB II – 
Educação Física - - 5,90 

hs/aula 

Curso 
Superior em 
Educação 
Física com 
Licenciatura 

Plena 

 
45,00 

Português 
Conhecimento

s 
Específicos 

28 PEB II - Inglês - - 5,90 
hs/aula 

Curso 
Superior em 
Inglês com 
Licenciatura 

Plena 

 
45,00 

Português 
Conhecimento

s 
Específicos 

 
 
 

2 DAS INSCRIÇÕES 
 

As inscrições estarão abertas no período de 06 a 17 de novembro de 2006, no 
horário das 8:00 às 17:00 Horas,   na Casa da Agricultura, na Rua Salvador de 
Freitas , n.º 600 . 
 
2.1  DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

 



As condições para inscrição exigirão do candidato: 
 
a)  Ser Brasileiro, nato ou naturalizado, cidadão português a quem foi deferida a 
igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal 70.436/72, ou estrangeiro 
nos termos da Emenda Constitucional n° 19/98; 
b)  Ter 18 (dezoito) anos completos no mínimo, na data da nomeação; 
c)  Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital; 
d)  Estar quites com o serviço militar, quando do sexo masculino; 
e)  Estar quites com a Justiça Eleitoral; 
f)  Estar em gozo de seus direitos políticos e civis; 
g)  Não registrar antecedentes criminais; 
h)  Gozar de boa saúde física e mental;  
i)  Não ter sofrido, no exercício do cargo público, penalidade por prática de atos 
desabonadores; 
 
j)  Possuir, na data de nomeação habilitação para o cargo a que concorre; 
k)  Os candidatos que se inscreverem para os cargos de agentes comunitários de 
saúde (PSF) deverão residir nos respectivos bairros correspondentes (Vila Capitão 
Cesário; Jardim Brasil; Vila da Paz; Mario Gonçalves; CDHU (Jd Eldorado); 
Campo Santo; Beira Rio; Jardim Monte Alto I e II e Vila São Salvador).  
l)  A inscrição constará de preenchimento de requerimento e ficha que será 

fornecida ao candidato no local da inscrição, bem como o recolhimento de 
emolumento das seguintes taxas:  

-   Ensino Fundamental Incompleto:             R$ 15,00 (quinze reais) 
-   Ensino Fundamental Completo:               R$  20,00 (vinte reais) 
-   Ensino Médio Completo:    R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

            -   Ensino Superior Completo:                      R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). 
 

m) O pagamento das importâncias especificadas acima deverá ser efetuado 
diretamente a empresa, em dinheiro ou cheque. O pagamento efetuado em 
cheque somente será considerado quitado após a sua compensação. 

 
2.2 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

- Cédula de Identidade - R.G. (original e xerox); 
- Duas fotos 3x4; 
- Para os candidatos portadores de Deficiência Física, deverá ser especificado na 

ficha de inscrição e apresentado 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 da sua prova. 

 
2.3  As inscrições poderão ser feitas através de Sedex, devendo para essa forma obter-

se a ficha de inscrição apropriada que se encontra disponibilizada na internet no 
endereço: www.asseconp.com.br, devendo o candidato recolher a taxa 
correspondente na forma de depósito bancário no Banco Banespa, Agência 0257, 
Conta Corrente 13.002158-4, em nome da ASSECONP ASSESSORIA EM 
CONCURSOS PÚBLICOS LTDA - EPP, até 17 de novembro de 2006, podendo 
postalizar até 20 de novembro de 2006, preencher  a ficha com letra legível e de 
forma e postá-la via sedex para a ASSECONP LTDA – Rua Henrique Dumont, 1392 



– sala 01, Jardim Paulista, Cep 14.090-200, Ribeirão Preto – SP. Eventuais pedidos 
de inscrição postados após a data prevista, não serão aceitos, e também não serão 
recebidas inscrições na empresa. 

 
2.4 Para maiores informações sobre o Edital Completo: consulte o site pela Internet: 

www.asseconp.com.br  
 
2.5 A efetivação da inscrição estará condicionada a apresentação pelo candidato, no 

ato da mesma   dos documentos exigidos e do correto preenchimento do 
requerimento.  

 
2.6 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento da 

Ficha de Inscrição. 
 
2.7  A inscrição poderá ser feita por procuração devendo a mesma ser autenticada e 

ficará retida junto ao requerimento de inscrição, assim como xerox autenticado da 
Cédula de Identidade (R.G.) do candidato, que também ficará retida junto com a 
inscrição. O portador da procuração deverá apresentar documento de identidade. O 
candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros cometidos por seu 
procurador ao efetuar a inscrição. 

 
2.8 Os pedidos de inscrições dos candidatos serão analisados pela Comissão que se 

manifestará pelo deferimento ou indeferimento da inscrição, observado a Legislação 
Municipal. 

 
2.9 Não serão aceitos pedidos ou reclamações fora do prazo, bem como inscrições por 

depósito em caixa eletrônico, fax ou de forma condicional a não ser o que 
estabelece o presente Edital. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de 
inscrição que não atenda a todos os pré-requisitos fixados, será ela cancelada. 

 
2.10 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato 

desde que seja  verificada falsidade de declarações ou irregularidades nas provas ou 
documentos. 

 
2.11  Não haverá devolução do valor da inscrição, exceto na hipótese de cancelamento 

do Processo Seletivo por conveniência ou interesse da administração. 
 
2.12   Se aprovado e nomeado, o candidato por ocasião da posse apresentará os 

documentos exigidos pelo Departamento de Recursos Humanos, e o não 
cumprimento dessas exigências, o candidato perderá o direito de vagas. 

 
2.13 O candidato não poderá ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial 

para o mesmo cargo, e nem estar com idade de aposentadoria compulsória; não 
poderá estar com vínculo na Administração Direta ou Fundacional, que impossibilite 
acumulação de cargos, salvo nos casos do dispositivo do artigo 37, inciso XVI letras 
A, B, C da Constituição Federal. 

 
2.14   Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alterações dos cargos, em 

hipótese alguma. 
 
2.15  É vedada a transferência para terceiros do valor pago da taxa de inscrição. 



 
2.16 A Prefeitura Municipal de Itaí  e a ASSECONP não se responsabilizarão por 

eventuais coincidências de datas e horários de provas e quaisquer outras 
atividades. 

 
 
3. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
3.1  Fica reservado um percentual de até 5% (cinco por cento), para cada cargo, para 
pessoas portadoras de deficiência física e sensorial, no provimento de cargos públicos, 
nos órgãos e entidades de Administração Pública Municipal, obedecendo ao princípio do 
Processo Seletivo de provas ou de provas e títulos. 
 
3.2  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) por 
cargo, das vagas existentes, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de 
validade do presente Concurso. 
 
3.3 Na hipótese de aplicação do percentual resultar número fracionado, a fração será 
arredondada para 1 (um) cargo, se igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); se inferior a 
0,5 (cinco décimos) considerá-la 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. 
 
3.4 Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas 
categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99. 
 
3.5 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. 
 
3.6 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. 
 
3.7 Aos deficientes visuais, que necessitarem de prova ampliada ou no sistema Braile  
deverão requerê-la até o ultimo dia de inscrição, pessoalmente ou por procuração. Os 
candidatos que não o fizerem até o termino das inscrições, seja qual for o motivo alegado 
não terão a prova especial preparada. Os referidos candidatos deverão levar para esse 
fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção ou maquina especifica, podendo 
ainda, utilizar-se de soroban. 
 



3.8 O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções 
constantes neste Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
 
3.9 A publicação do resultado final do Processo Seletivo 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. 
 
3.10 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. 
 
3.11 Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar 
a concessão de aposentadoria. 
 
3.12 Fica condicionada a primeira nomeação do candidato portador de deficiência após o 

preenchimento da décima vaga dos não portadores de deficiência, sendo as demais 
nomeações efetivas na vigésima primeira, trigésima primeira e assim 
sucessivamente. 

 
 
4. DAS PROVAS  
 
4.1 As provas Teóricas realizar-se-ão 17 de dezembro, local  será publicado 

posteriormente. 
 
4.2 As provas de conhecimento específico visam aferir conhecimentos do nível de 

escolaridade para o cargo, e conterá questões concernentes a área. conforme 
Anexo I. 

 
4.3 O Processo Seletivo constará de provas objetivas para todos os candidatos. 
 
4.4  Serão  aplicadas provas práticas de caráter eliminatório e classificatório, para os 
cargos de             Motorista, haverá prova de direção veicular o qual os candidatos 
deverão apresentar a C.N.H. original na categoria exigida para o cargo.  
 
4.5  Os candidatos que apresentarem a C.N.H. vencida ou com categoria diferente do 
especificado no Edital para o cargo a que escolheu, será impedido de realizar a prova 
prática e eliminado do concurso. 
 
4.6 A prova Prática será realizada para avaliação das tarefas típicas do respectivo cargo, 
por              profissionais capacitados.  
 
4.7 A prova prática será efetuada com veículos a serem indicados e fornecidos pela 

Prefeitura, no ato da prova.   
 
4.8 As informações obtidas por meio de contato telefônico junto à Prefeitura Municipal          

de Itaí – não se revestem em caráter oficial, devendo o candidato utilizar-se dos 



meios indicados no presente Edital para informar-se sobre locais e horários da 
realização das provas. 

 
5        DOS TITULOS 
 
5.1 Somente para os cargos de: PEB I, PEB I Professor de Educação Infantil, PEB II – 

Educação Artística, PEB II – Educação Física e PEB II - Inglês. 
 
5.2 O Processo Seletivo constará de provas objetivas e títulos, os quais serão 

computados à nota final do candidato aprovado. 
 
5.3 Será computado somente como título, Pós-Graduação – 1,0 pontos, Mestrado – 2,0 

pontos e Doutorado – 3,0 pontos.  
 
5.4 A contagem dos títulos não poderá exceder a 4,0 (quatro) pontos. 
 
5.5  Será computado somente como título conforme quadro abaixo: 
  

Títulos Pontuação 
Atribuída 

Nº Máximo 
de 

Document
os 

Diploma de conclusão de Curso de Doutorado 3,00 1 
Diploma de conclusão de Curso de Mestrado 2,00 1 
Diploma de conclusão de Curso de Especialização (mínimo de 
360 horas), em nível de pós-graduação, específico para a área na 
qual concorre 

1,00 1 

 
Parágrafo Único – Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta 
relação com as atribuições dos cargos em Processo Seletivo. Os cursos de Mestrado e 
Doutorado não poderão ser contados cumulativamente.  
 
 
 
 
6 DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
 
6.1  Por justo motivo, a critério da Comissão do Processo Seletivo, a realização de 1 

(uma) ou mais provas do presente Processo Seletivo poderá ser adiada, sem a 
necessidade de prévio aviso, devendo, no entanto, ser comunicado aos candidatos 
por novo Edital ou por comunicação direta as novas datas em que se realizarão as 
provas. 

 
6.2  Não serão admitidos nos locais das provas, os candidatos que se apresentarem 

após o horário estabelecido para os exames.  
 
6.3  O ingresso nos locais das provas será permitido apenas aos candidatos que 

apresentarem o protocolo de inscrição, acompanhado de documento de identidade 
original. 

 



 
6.4  Nos dias de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 

equipe de aplicação das provas ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação das provas. 

 
6.5  Durante a realização das provas não será permitido ao Candidato consulta a livros, 

legislação, uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação, 
calculadora, Pager, telefone celular, boné, chapéu ou qualquer material que não 
seja estritamente necessário à realização da prova.  

 
6.6  A candidata que estiver amamentando deverá levar acompanhante, que se 

responsabilizará pela guarda da criança. Não haverá prorrogação de tempo de 
duração da prova para essa candidata.  

 
6.7  Não serão computadas questões não respondidas, com rasuras, que tenham sido 

respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 
 
6.8  Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que se ausentar 

da sala de provas sem autorização do fiscal ou do coordenador. 
 
6.9  Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que 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. 

 
6.10  O tempo de duração das provas escritas será de 2 (duas) horas, contadas a partir 

da autorização do fiscal para início das mesmas.  
 
6.11  As questões serão elaboradas em forma de testes, através de 40 (quarenta) 

questões de múltipla escolha, levando em consideração as condições específicas 
de cada cargo.   

 
6.12  O candidato poderá lançar mão de toda e qualquer bibliografia que trate de forma 

sistematizado os assuntos que desejar a fim de preparar-se para as provas. 
 
6.13  A inviolabilidade das provas será comprovada no posto de execução, no momento 

do rompimento do lacre dos malotes na presença dos candidatos. 
 
6.14  Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou 

atraso do candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado. 
 
6.15  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, a Asseconp procederá à inclusão do referido candidato, antes do início 
das provas, fornecendo Folha de Respostas e Caderno de Provas, mediante a 
apresentação do comprovante de sua inscrição. 

 
6.16  A inclusão de que trata o item 6.15 será realizada de forma condicional, e será 

confirmada pela Asseconp, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o 
intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição. 



 
6.17  Considerada a impertinência da inscrição de que trata o item 6.15, a mesma será 

automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

 
6.18  Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham 

mais de uma alternativa (mesmo que uma delas esteja correta) emenda ou rasura, 
ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

 
6.19  Ao terminar a prova o candidato entregará ao Fiscal, o caderno de questões (prova) 

e a folha de respostas (gabarito) devidamente assinadas e todo e qualquer material 
cedido para a execução das provas. 

 
6.20  Por razões de ordem técnicos e direitos autorais adquiridos, a ASSECONP não 

fornecerá exemplares do caderno de questões a candidatos ou a instituições de 
direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo. 

 
6.21  O mínimo de permanência do candidato na sala de provas é de 30 (trinta) minutos, 

após o início da mesma. 
 
6.22  O não comparecimento a qualquer das provas excluirá automaticamente o 

candidato do Processo Seletivo. 
 

6.23  O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para seu inicio, 
não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento dos 
portões. 

 
6.24  Os candidatos deverão estar munido de caneta azul ou preta, lápis e borracha, 

apresentando o Protocolo de Inscrição e o Documento de Identidade original ou 
carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, Certificado de Alistamento Militar, Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia e dentro do prazo de validade), Passaporte (dentro do 
prazo de validade). Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros 
fins; Boletim de Ocorrência, Protocolos, Certidão de Nascimento ou Casamento, 
Titulo Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (emitida anteriormente à Lei n° 
9.503/97 ou fora de sua validade), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade 
Funcional de natureza publica ou privada. 

 
6.25  No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica ou 

irregularidade na formulação de alguma questão, ou mesmo que não esteja ela 
prevista no programa, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que, anotará na 
folha de ocorrências para posterior análise da banca examinadora. 

 
6.26   Os eventuais erros de digitação de nome, n°de identidade, data de nascimento, 

deverão ser corrigidos no dia da realização da prova objetiva. Os candidatos que 
não solicitarem as correções dos dados pessoais, deverão arcar com as 
conseqüências advindas de sua omissão 



 
6.27  Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a 

todos os candidatos, independentemente da formulação dos recursos. 
  
 
 
7 DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
 
7.1  As provas teóricas e as práticas de caráter eliminatório e classificatório, serão 

avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
 
7.2  Será considerado habilitado o candidato que obtiver aproveitamento igual ou 

superior a 50% (cinqüenta por cento) de pontos na prova teórica e 50% na Prova 
Prática (se houver). O candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% 
(cinqüenta por cento) na prova teórica ou na Prova Prática (se houver), será 
eliminado.  A classificação final será apurada com base nos pontos obtidos pela 
somatória das notas (teóricas e práticas) e dividido por 2 (dois). O valor dos pontos 
atribuídos aos títulos para os cargos que houver, serão acrescidas as notas finais do 
candidato aprovado. 

 
 
8        DOS RECURSOS 

 
8.1 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo de 02 (dois) dias 
úteis a contar da data de publicação do gabarito. O candidato poderá apresentar um único 
recurso, individualmente, digitado ou datilografado, endereçado à ASSECONP, 
devidamente fundamentado, constando número de inscrição, nome do candidato, número 
do documento de identidade e opção de cargo a que prestou o concurso, e enviar via 
SEDEX à Asseconp – Assessoria em concursos Públicos Ltda EPP, o que será admitido 
para o único efeito de correção de notório erro de fato. 
 
8.2 O recurso interposto fora do respectivo prazo e ou de outra forma, a não ser o 

mencionado  neste Edital (SEDEX), não será aceito, sendo considerada, para tanto, a 
data de postagem. 

 
8.3  A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 

suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
8.4  Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telex, telegrama, Internet ou outro 

meio que não seja o estabelecido neste Edital. 
 
8.5 Sobre as provas práticas não serão aceitos recursos. 
 
 
 
 
 
 

Modelo 
Concurso: 
Nº Inscrição: Nome: 



Cargo: 
Nº da Questão Divulgada: 
Resposta divulgada pela Asseconp: 
Questionamento: 
Endereço: 
Data: Assinatura: 

 
8.6 A impugnação de qualquer questão constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, para tanto, a data do protocolo mencionado no item 
7.3 deste Edital. 
 
8.7 Os candidatos aprovados poderão requerer Certificado de Aprovação. Para obtê-lo, o 
candidato deverá efetuar um depósito de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) no Banco 
Banespa, Agência 0257, Conta Corrente 13.002158-4, em nome da Asseconp Assessoria 
em Concursos Públicos Ltda-EPP, enviar solicitação via e-mail, que a Empresa fornecerá 
o nº do Fax para o encaminhamento o comprovante de depósito, com o nome completo, 
número de inscrição, RG, cargo a que prestou o concurso, classificação, cidade e 
endereço completo para o envio do referido Certificado.  
OBS:  As despesas postais estão incluídas no valor do Certificado. 
 O Certificado não é de aquisição obrigatória, uma vez que o órgão no qual o 
candidato prestou exame de seleção não é o emissor do mesmo. 
 O Certificado não é exigido quando da convocação e posse pela instituição a qual 
o candidato foi selecionado. 
 
 
9 DA CLASSIFICAÇÃO 
 
9.1    Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final. 
 
9.2   A Prefeitura Municipal de Itaí –publicará por meio do jornal que publica seus atos 

oficiais, a lista de classificação final por cargo, bem como afixará a listagem no local 
de inscrição. 

 
9.3  No caso de igualdade de nota, terá preferência sucessivamente: 

a)  O candidato com maior idade. 
b)  Persistindo o empate, haverá sorteio juntamente com a Comissão. 

 
 
10 DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO 
 
10.1  A convocação para nomeação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem 

decrescente de classificação final por cargo, far-se-á, pela Prefeitura Municipal de 
Itaí , obedecido o limite de vagas existentes, e das que vagarem, deste Processo 
Seletivo, não gerando o fato de sua aprovação o direito de contratação. 

 
10.2  No caso de deficientes, após a convocação, no prazo de 3 (três) dias, os 

candidatos aprovados deverão submeter-se á perícia médica para verificação da 
compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo. 

 



10.3  A perícia será realizada no órgão médico do Município, preferencialmente, por 
especialista na área de deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser 
proferido no prazo de 3 (três) dias contados do respectivo exame. 

 
10.4  O candidato, cuja deficiência não for configurada, ou quando esta for considerada 

incompatível com o cargo  a ser desempenhado, será desclassificado, não cabendo 
qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica. 

 
10.5  Os candidatos aprovados na prova teórica para os cargos de agente comunitário de 

saúde e agente de vetores, serão submetidos a perícia médica e avaliação 
psicológica  de caráter eliminatório,  por  profissionais  do Município. 

 
10.6  O candidato, ou seu procurador terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis a 

contar da data do recebimento da notificação, o que precederá a nomeação para 
manifestar seu interesse em assumir o cargo para o qual será designado. A 
omissão ou negação do candidato ou seu procurador, será entendido como 
desistência da contratação, o mesmo deverá assinar o termo de desistência, sendo 
excluído do referido Processo Seletivo. 

 
10.7  O Processo Seletivo  terá validade de 01 (um) ano, contados a partir da data de sua 

homologação, podendo ser prorrogado por igual período. 
 
 
11  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1 A inscrição do candidato importará no conhecimento e na aceitação tácita das 
condições do Processo Seletivo, estabelecidas neste edital em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento de qualquer natureza. 
 
11.2  A nomeação dos candidatos, observada a ordem de classificação final por cargo, 
far-se-á pela Prefeitura Municipal de Itaí , obedecendo ao limite de vagas existentes, e 
das que vagarem, a seu exclusivo critério e necessidades do serviço. 
 
11.3 Cabe exclusivamente a Prefeitura Municipal de Itaí o direito de aproveitar os 
candidatos habilitados em número que julgar conveniente e de acordo com o interesse e 
as necessidades do serviço, não estando obrigada ao provimento de todas as vagas 
existentes. A aprovação gera para o candidato, apenas, a expectativa de direito à 
preferência da nomeação dependendo da classificação obtida.  
 
11.4 Será excluído do Processo Seletivo, por ato da Comissão, sem prejuízo das 
medidas de ordem administrativa, civil e criminal, o candidato que: 
 

a)  Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova; 
b)  Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no edital de 

convocação; 
c)  Não apresentar um dos documentos de identidade nos termos deste edital para 

a realização da prova;  
d)  Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 



e)  Agir com incorreção, violência, descortesia para com qualquer membro de 
equipe encarregada da aplicação das provas e demais atividades, ou mesmo, 
por qualquer razão tentar tumultuá-la; 

f)  For surpreendido utilizando-se de meios proibidos por este Edital; 
g)  For responsável por falsa identificação pessoal; 
h)  Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de 

terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo; 
i)  Não devolver integralmente o material recebido; 
j)  Efetuar inscrições fora do prazo previsto; 
k)  Deixar de atender a convocação ou qualquer outra orientação da Comissão; 
l)  Estiver portando arma de fogo, ainda que tenha porte de arma. 

 
11.5  Qualquer regra prevista neste edital poderá ser alterada antes da realização das 

provas, mediante republicação do item ou itens atualizados. 
 
11.6 Se aprovado e nomeado, o candidato por ocasião da nomeação apresentará os 

documentos exigidos conforme item 2.1  do presente edital, e o não cumprimento 
dessas exigências, o candidato perderá o direito da vaga. 

 
11.7 O candidato classificado obrigar-se-á a manter atualizado seu endereço perante a 
Prefeitura Municipal de Itaí. 
 
11.8   Caberá ao Prefeito a homologação dos resultados finais. 
 
11.9  Todos os casos problemas ou questões que surgirem e que não tenha sido 

expressamente previstos no presente Edital e Lei Orgânica do Município serão 
resolvidos pela comissão especial do concurso. 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Itaí , 26 de outubro  de 2006. 
 
 

VALDIR DIANA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

 
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

 
 
 
 
Ensino Fundamental Incompleto:  Motorista.e Aux. de Serviços 
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, 
Adjetivos, Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, 
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de 
textos 
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, 
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: 
peso, tempo, medidas de: massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, 
Sistema Monetário Nacional: (Real). 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 
MOTORISTA: Funções; Direitos e deveres do funcionário público municipal; Código de 
Trânsito Brasileiro; Sinalização de Trânsito; Normas de Segurança; Normas de Segurança 
veicular; Equipamentos obrigatórios; Regras de circulação; Legislação de Trânsito. 
 
 
Ensino Médio Completo: Aux. de Farmácia, Aux. de Dentista, PEB I e PEB I 
Professor de Educação Infantil e  Técnico Agrícola, Agente Comunitário, Agente de 
Vetores e Aux. de Enfermagem 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de 
palavras: artigo, nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), 
Flexão nominal, Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, 
Concordância verbal, Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, 
Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e subordinação, 
Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia, 
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, 
Interpretação de textos. 
 
 MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, 
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema 
simples de equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de 
relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: 
noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de 
três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto), 



Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, 
Expressões algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, 
propriedades 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – (História, Geografia e Atualidades) 
  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
AUXILIAR DE FARMÁCIA: Funções; Direitos e deveres do funcionário público municipal;  
Noções de hierarquia; Normas de conduta; Interpretação de guias dos medicamentos; 
Leitura de receitas; Reconhecimento e localização dos medicamentos; Noções básicas de 
farmácia. 
 
AUXILIAR DE DENTISTA: Direitos e deveres do funcionário público municipal;  Noções 
básicas da função; Procedimentos; Instrumental dentário; Esterilização; Formas de 
esterilização; Higiene – asseio. 
 
PEB I – PROFESSOR 1ª a 4ª SÉRIE: Reflexões sobre alfabetização, Concepções de 
linguagem  e escrita, As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula, A 
Metodologia nas áreas do conhecimento, A importância do jogo na educação, Análise e 
interpretação de textos, A leitura, A Literatura Infantil – 1ª A 4ª série, O comportamento 
infantil – 7 a 10 anos, A criança e as normas escolares, Planejamento, Currículo, 
Conteúdos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Leis e Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Proposta Construtivista, Avaliação e Progressão Continuada, Plano de Carreira 
Municipal e Plano Nacional de Educação. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: LIBÂNEO, J. 
Carlos: Didática. São Paulo: Ed. Cortez, 1.994. FREIRE, Paulo: Pedagogia da Autonomia 
– Saberes necessários à prática educativa. Ed. Paz e Terra. HOFFMANN, Jussara: 
Avaliação Mediadora. Educação e Realidade. MAIA, Eny. OYAFUSO, Akiko: Plano 
Escolar: caminho para a autonomia. São Paulo. CTE – Cooperativa Técnica Educacional. 
1.998. LUCKESI, C.C.: Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São 
Paulo. Ed. Cortez. 1.996. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília. MEC/SEF. 1.997. 
CENPEC. Raízes e Asas – volumes de 1 a 8. São Paulo. S.E. 1.994. São Paulo. 
Secretaria da Educação – CENP: Escola de Cara Nova: sala ambiente. Escola em 
movimento. Planejamento. LEGISLAÇÃO E OU DOCUMENTOS: Emenda Constitucional 
14/96. Leis Federais 9394/96 e 9424/96.  Estatuto da Criança e do Adolescente. 
AZANHA, José M. P..Autonomia da Escola, Um Reexame, São Paulo: FDE – série Idéias 
nº 16, 1993. Deliberação CEE nº 05/00 – Fixa normas para a educação de alunos que 
apresentam necessidades educacionais especiais na educação básica do sistema 
estadual de ensino. FERREIRO, Emília & TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua 
Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas. FERREIRO, Emília. Alfabetização em Processo. São 
Paulo: Cortez. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização. São Paulo: Cortez. 
Indicação CEE nº 08/01 – Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental. Indicação 
CEE nº 08/97 – Regime de Progressão Continuada. Indicação CEE nº 12/99 – Fixa 
normas gerais para a Educação Especial no sistema estadual de ensino. Indicação CEE 
nº 22/97 – Avaliação e Progressão Continuada. Parecer CEB nº 4/98 – Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB nº 11/200 – Dispõe 
sobre as Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos. Parecer CNE/CEB 
nº 17/2001 – Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica. Plano 
Nacional de Educação. 
 



 PEB I - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL: Objetivos da Educação Infantil, 
Ampliação do repertório vocabular, A criança Pré-Escolar e suas linguagens, Atendimento 
à criança pré-escolar provinda de ambientes pouco estimuladores, Atividade de 
estimulação para a leitura na pré-escola, A educação artística a serviço da criatividade na 
pré-escola, Sucata, um desafio à criatividade, Situações estimuladoras na área do 
pensamento operacional concreto, A criança pré-escolar e o meio social, Ciências na 
Educação Infantil – Importância, Uma escola Piagetiana, Você fala porque pensa (não 
pensa porque fala) – a aprendizagem da linguagem como instrumento de aprendizagem, 
A consciência moral e o espírito cívico segundo Jean Piaget, Da psicologia do 
desprivilegiado à psicologia do oprimido, Estatuto da Criança e do Adolescente, A criança 
e o número, Avaliação, Planejamento, Pedagogia de Freinet (Revista do Professor), Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: LIBÂNEO, J. 
Carlos: Didática. São Paulo: Ed. Cortez, 1.994. FREIRE, Paulo: Pedagogia da Autonomia 
– Saberes necessários à prática educativa. Ed. Paz e Terra. HOFFMANN, Jussara: 
Avaliação Mediadora. Educação e Realidade. MAIA, Eny. OYAFUSO, Akiko: Plano 
Escolar: caminho para a autonomia. São Paulo. CTE – Cooperativa Técnica Educacional. 
1.998. LUCKESI, C.C.: Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São 
Paulo. Ed. Cortez. 1.996. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília. MEC/SEF. 1.997. 
CENPEC. Raízes e Asas – volumes de 1 a 8. São Paulo. S.E. 1.994. São Paulo. 
Secretaria da Educação – CENP: Escola de Cara Nova: sala ambiente. Escola em 
movimento. Planejamento. LEGISLAÇÃO E OU DOCUMENTOS: Emenda Constitucional 
14/96. Leis Federais 9394/96 e 9424/96.  Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
TÉCNICO AGRÍCOLA: Solos: Textura, Estrutura, Composição; Coleta de Amostras; 
Recuperação; Fertilização; Fórmulas; Orgânicas; Químicas; Defensivos; Aplicação e uso; 
Curvas de Nível; Uso de Níveis na Lavoura; Principais Culturas (seleção de sementes, 
plantio, adubação, colheita, beneficiamento, pragas e doenças):Palmito; Maracujá (doce e 
azedo); Palmito (Pupunha e Real); Mandioca; Feijão; Noções de Zootecnia; Reprodução, 
Nutrição, manejo de Rebanho, pequenos Animais, Defesa Sanitária e Inseminação 
Artificial. Instalações; Instalações para animais; Olericultura; Fruticultura; Noções de 
Extensão Rural; Métodos da Extensão: Individual; Grupal; Massal; Forragicultura; 
Pastagens de Gramíneas e Leguminosas; Silvicultura; Árvores Nativas e Árvores 
Exóticas; Árvores Ornamentais e Produção Extrativista; Manejo de Mudas; Máquinas 
Agrícolas; Uso adequado dos Implementos; Regulagem; Plantadeira, Colheitadeira, 
Pulverizadores; Administração Rural; Elaboração de Projetos: custos e orçamentos 
agropecuários. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO: Qualidade no atendimento ao público; Formas de 
atendimento; Aparência pessoal; A hierarquia; Noções de higiene e saúde; Primeiros 
Socorros; Vacinação; 
 
AGENTE DE VETORES: Máquinas de passar veneno; Máquina de compressão; 
Equipamento de proteção; Produtos Químicos apropriados para o combate aos diverso 
insetos; Instrumentais usados nas detetizações; Segurança de trabalho; Cuidados 
essenciais nas aplicações; Dosagens necessárias; Intoxicações – providências cabíveis; 
Técnicas de aplicação; Conhecimentos específicos da área; Pesquisa de campo; Visitas 
Domiciliares e outras; Noções de controle de proliferação do Mosquito Aedes Aegypti; O 
Mosquito – fase de desenvolvimento. 
 



AUXILIAR DE ENFERMAGEM: TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMAGEM - Sinais Vitais, 
Higienização, Administração de medicamentos via oral e parenteral, Cuidados especiais, 
Coleta de material para exame. ÉTICA PROFISSIONAL - Comportamento social e de 
trabalho, Sigilo profissional. INTRODUÇÃO AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - 
Terminologia básica, Noções de epideminologia, Esterilização de desinfecção, Doenças 
de notificação compulsória, Isolamento, Infecção hospitalar. 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. PEDIATRIA - A criança: o crescimento e o 
desenvolvimento infantil, Alimentação, Doenças mais comuns, Berçários e lactários. 
CENTRO CIRÚRGICO - Terminologia cirúrgica, Cirurgias mais comuns. 
 
 
 
Nível Superior Completo:  Clinico Geral, Cirurgião Geral, Cirurgião Vascular, 
Dermatologista, Ginecologista, Neurologista, Oftalmologista, Ortopedista, 
Otorrinolaringologista, Pediatra,  Psiquiatra, Cardiologista, Nutricionista, 
Enfermeiro, Terapeuta Ocupacional, PEB II – Educação Física, PEB II Educação 
Artística. e PEB II - Inglês 
 
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, 
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, 
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância 
verbal, Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase 
portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e 
verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, 
Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
ENFERMEIRO: TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMAGEM - sinais vitais, higienização, 
administração de medicamentos via oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de 
material para exame. ÉTICA PROFISSIONAL - comportamento social e de trabalho, sigilo 
profissional. INTRODUÇÃO AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - terminologia básica, 
noções de epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação 
compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas. SOCORROS DE URGÊNCIA - 
parada cárdio-respiratória, hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, 
afogamento, sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras, fraturas 
e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. PEDIATRIA - a criança: o 
crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns, berçários e 
lactários. CENTRO CIRÚRGICO - terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. O 
CORPO HUMANO – Anatomia, Fisiologia 
MÉDICO CARDIOLOGISTA Hipertensão Arterial, Insuficiência Cardíaca, Insuficiência 
Coronariana: Aguda, Crônica, Válvulo Patias, Cardiopatia Congênita, Arritmia Cardíaca. 
MÉDICO CLÍNICO GERAL: Reanimação Cárdio respiratório, Insuficiência Cardíaca, 
Arritmias cardíacas, Hipertensão Arterial, Insuficiência Renal Crônica, Síndrome Nefrótica, 
Glomerulonofrites, Infecção Urinária, Diabetes Mollitus, Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Doenças Infecciosas e parasitárias, Diarréia e má absorção, Distúrbios 
hidroeletrolíticos e ácido básico, Ioterícias, Abdome agudo, Úlcera Péptica, Anemias, 
Distúrbios hemorrágicos, Doenças  
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL: Antibióticos em cirurgia; Afecções cirúrgicas do fígado e 
vias biliares; Afecções cirúrgicas do esôfago; Tumores de mama; Hérnias de inguinais; 



Úlcera duodenal; Choque; Resposta endócrino e metabólica ao trauma; Afecções 
cirúrgica do intestino. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e Atualidades 
sobre Medicina Geral. 
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR: Antibióticos em cirurgia; Afecções cirúrgicas do 
fígado e vias biliares; Afecções cirúrgicas do esôfago; Tumores de mama; Hérnias de 
inguinais; Úlcera duodenal; Choque; Resposta endócrino e metabólica ao trauma; 
Afecções cirúrgica do intestino. Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e 
Atualidades sobre Medicina Geral. Hipertensão Arterial, Insuficiência Cardíaca, 
Insuficiência Coronariana: Aguda, Crônica, Válvulo Patias, Cardiopatia Congênita, Arritmia 
Cardíaca. 
MÉDICO DERMATOLOGISTA: Érupções: Eczematosas, Eritêmato – escamosas, Pápulo 
– pruriginosas e Vésico-bulhosas; Afecções Ulcerosas; Hidroses; Tricoses; Onicoses; 
Discromias; Lupus Eritematoso e Esclerodermias; Hanseníase e outros micobacterioses; 
Sífilis e outras DST; Micoses profundas; Leishmanioses; Tumores benignos; Piodermites; 
Dermatoses infantil e do idoso; Afecções do couro cabeludo; Dermatoses ocupacionais; 
Afecções Vasculares; Terapêutica tópica e sistêmica em processos Dermatológicos. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA: Abordagem clínica à ginecologia, Antomia, Função 
Ovariana, Fenômenos cíclicos e menstruação, Concepção, Gravidez e modificações 
gravídicas, Função mamária e seus distúrbios, Anomalias e deformações dos sistemas 
urogenital, Intersexualidade e assenxualidade, Aborto, Tumores Trofoblásticos, Prolápso 
genital, Infecções pélvicas, Endometriose, Tumores (vulva, vagina, útero, ovário) 
benígnos e malígnos, Amenorréias, Dismenorréias, Metrorrogias, Secreção vaginal e 
vulvovaginites, Condilomatose, Esterilidade e subfertilidade, Terapêutica hormonal, 
Climatério e menopausa. 
MÉDICO NEUROLOGISTA: Epilepsias; Neurites; Convulsões; Paralisias; Cefaléias; 
Farmacodinâmica das Drogas Neuroativas; Sistema Vascular Cerebral; Hidrocefalia; Ação 
de Drogas Ilícitas no SNC; Traumatismos Cranianos; Doenças Degenerativas; AVCI; 
AVCH; Neuroanatomia; Sintomas causados por afecções neurológicas; Afecções 
neurológicas de etiologia conhecida; Doenças de origem vascular; Alterações do líquido 
cerebral e cefalorraquidiano; Tumores; Trauma; Tocotraumatismos e malformações; 
Doenças hereditárias devidas a erros metabólicos conhecidos; Doenças nervosas de 
etiologia desconhecida; Síndromes neurocutâneas; Afecções dos nervos cranianos; 
Afecções dos nervos periféricos; Ataxias e demência; Distúrbios da motilidade; Afecções 
da medula; Placa mioneural; Miopatias; Doenças desmielinizantes; Sistema Nervoso 
autônomo; Doenças de caráter intermitente ou paroxístico; Doenças sistêmicas; 
Neurologia do ambiente. 
MÉDICO NUTRICIONISTA: Política de compra do SND, Distribuição da merenda escolar, 
Custo de refeições per capita, Métodos da avaliação nutricional, Educação nutricional, 
Aproveitamento de nutrientes e alimentos de baixo custo, Alimentação de escolar e pré-
escolar, Roda de alimentos, Biodisponibilidade dos minerais, Higiene dos alimentos, 
Morfologia e fisiologia do ser humano, Estudo das substâncias alimentares, Aspectos 
sócio-econômicos e educacionais, Saúde, nutrição e rendimento Escolar, Sistema 
endócrino, Doenças da infância, Deficiência Mental, Nutrição normal, Nutrição e 
dietoterapia, Nutrição e saúde pública. 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA: Retinopatias, Glaucoma, Sistema Vascular Ocular, 
Sistema Nervoso Ocular, Motilidade Ocular, Lágrima e Docto Lacrimal, Óptica, Catarata, 
Miopias, Hipermetropias, Astigmatismo, Traumatismo Ocular, Doenças Degenerativas, 
Processos Inflamatórios e Infecciosos 
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. 
MÉDICO ORTORRINOLARINGOLOGISTA Anatomia do ouvido, nariz e boca. Rinite. 
Otite. Tumores de ouvido e de nasofaringe. Anginas específicas. Exame audiométrico. 
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, 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 e as infecções na infância, Os tumores na infância, Antibióticos e 
quimioterápicos em pediatria 
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. 
TERAPEUTA OCUPACIONAL I : O papel do Terapeuta Ocupacional nas políticas 
públicas voltadas as crianças e adolescentes. ECA – medidas sócio educativas (liberdade 
assistida, prestação de serviços à comunidade e medidas protetivas). 
Constituição Federal, Art. 227. Adaptação do individuo a sociedade e/ou mercado de 
trabalho. Reinserção social. Educação e trabalho em terapia ocupacional.     
PEB II EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: HISTÓRIA GERAL DA ARTE: - Significados da Arte; - A 
Arte na pré – História; - Renascimento, Barroco e Classicismo; - Arte Moderna – Sec. XX. 
- Arte Pós – Moderna e Contemporânea. HISTÓRIA DA ARTE NO BRASIL: - Arte 
Colonial. - Arte Brasileira no Século XIX. - Arte Moderna no Século XX. - Arte 
Contemporânea no Brasil. EXPRESSÃO PLÁSTICA: - Elementos Visuais e Ordenações 
Perspectivas nos Espaços Bi e Tridimensionais. METODOLOGIA, TEORIA E PRÁTICA 
NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: - Fundamentos da Arte – Educação. - A Arte e o 
Desenvolvimento da Criatividade. - A Expressão Individual. - Apreciação Estética. - 
Materiais e Técnicas de Expressão Plástica. - A Avaliação nas Aulas de Educação 
Artística. O ENSINO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: - O 
conhecimento Arte no currículo escolar: razão e finalidades. - A metodologia do ensino de 
Arte. - O desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas relações com 
o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio – cultural do ser humano. - As 
diferentes linguagens artísticas e a educação. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: BARBOSA, 
Ana Mae Tavares Bastos: Teoria e Prática da Educação Artística. 14a ed. São Paulo. Ed. 
Cultix, 1.995. ........A Imagem no Ensino da Arte. São Paulo, Porto Alegre: Perspectiva, 
1.991. CAMARGO, Luis (Org.): Arte – Educação: da Pré – Escola à Universidade. 2a ed. 
São Paulo: Ed. Nobel, 1.994. CAVALCANTI, Zélia (Coord): Arte na sala de aula. Porto 
Alegre. Artes Médicas, 1.995. FERRAZ, Maria Heloisa Corrêa de Toledo. FUSARI, Maria 
F. de Rezende: Metodologia do Ensino da Arte. São Paulo. Ed. Cortez, 1.993. FUSARI, 
Maria F. de Rezende. FERRAZ, Maria Heloisa Corrêa de Toledo: Arte na Educação 
Escolar. São Paulo. Ed. Cortez, 1.993. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental – 



Brasília:MEC/SEF, 1.997. v.6. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. 
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta curricular para o ensino de 
Educação Artística: 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.991. ......Proposta curricular para o 
ensino de Educação Artística: 2o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.992.  
PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA: Contextualização sócio – política da Educação Física. 
Esporte na escola (teoria e prática conscientizadora), A cultura popular, o lazer e a 
Educação Física escolar na escola de Ensino Fundamental, O jogo: Características sócio 
– afetivas, motoras e cognitivas, Jogo cooperativo, O Ensino da Educação Física no 
Ensino Fundamental: Procedimentos metodológicos, Seleção de conteúdos, VOLEIBOL: - 
Regras, sistema Operacional, Sistemas Ofensivos, Regulamento, Competição, Histórico. 
BASQUETEBOL: - Regras e Regulamentos, Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas 
Defensivos, Histórico. HANDEBOL: - Regras, Competições, Sistemas de ataque e defesa, 
Histórico. ATLETISMO: - Regras, Provas: corridas, saltos, arremessos, Competições: 
Jogos Regionais – Abertos – Olimpíadas, Materiais. NATAÇÃO: - Regras, Estilos, 
Largadas, Viradas, Índices Técnicos, revezamento, Jogos Regionais – Abertos – 
Competições – Olimpíadas. FUTEBOL DE SALÃO: - Regas, Regulamentos, 
Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. FUTEBOL: - Regras, 
Competições, Regulamentos, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. DAMA E 
XADREZ: - Regras e Regulamentos, Competições, Histórico. BIBLIOGRAFIA 
SUGERIDA: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
Nacionais. Secretaria de Educação fundamental – Brasília: MEC/SEF,1.997. v.7. 
BROTTO, Fábio Otuzi, Jogos cooperativos: se o importante é competir o fundamental é 
cooperar. São Paulo: Cepeusp, 1.995. CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no 
Brasil – a história que não se conta. Campinas: Papirus, 1.991. COLETIVO DE 
AUTORES: Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1.991. 
FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São 
Paulo: Scipione, 1.989. (Pensamento e Ação no Magistério – fundamentos para o 
Magistério). MARCELINO, Nelson Carvalho. Laser e educação. Campinas: Papirus, 
1.990. SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Educação Fundamental. Coordenadoria de 
Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta curricular de educação física – 1o grau. 4 ed. 
São Paulo: SE/CENP, 1.991. .......A prática pedagógica – Educação Física – 1o grau – 5a 
a 8a séries. São Paulo: SE/CENP, 1.993. v.1.  
PEB II - INGLÊS: THE TEACHING OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE:  The 
difference methods and approaches: - Grammar – translation - Structural. - Notional – 
functional. - Communicative. - English for Specific Purpose (Reading). - The skills: 
listening, splaking, writing and reading. - The Objectives of teaching English as a foreign 
language in Brazilian Schools (1o grau). THE ENGLISH LANGUAGE: - Nouns and 
Pronouns. - Verbs: regular, irregular, special finites, not-finites, tense, voice, mood. - 
Adjectives and adverbs. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: LEECH, Geoffrey: Na A to Z of 
English Grammar and Usage. London: Edward Arnold, 1.989. 
MURPHI, Raymond: English Grammar in Use. Scotland: Cambridge University Press, 
1.994. RICHARDS, jack C. and RODGERS, Theodore S.: Approaches and Methods in 
Language Teaching. New York: Cambridge. University Press, 1.986. 
RIVERS, Wilga M.: A Metodologia do Ensino de Línguas Estrangeiras. São Paulo: Livraria 
Pioneira Editora, 1.975. CELANI, M. A .A . 1.977: Ensino de Segunda Língua: 
Redescobrindo as Origens. EDUC. SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. 
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Língua estrangeira moderna – inglês: 
1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.993. Volume 1 e 2. ......Língua estrangeira moderna – 
inglês: 2o grau. São Paulo:SE/CENP, 1.994 v.1 e 2. ........Proposta curricular de língua 
estrangeira moderna – inglês: 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.992. 
 



 
 
 



 
 
 

ANEXO II 
 
 
 

  
DESCRIÇÃO DE CARGOS 

  
 
 
  
 
AGENTE DE VETORES:  Inspeciona estabelecimentos comerciais, industriais, feiras, 
mercados, etc., verificando as condições sanitárias, para garantir a qualidade do produto; 
Colhe amostra de alimentos e embalagens, interditando-os e encaminhando-os para 
análise sanitária no Instituto Adolf Lutz – IAL; Lavra auto de infração, expede intimação e 
aplica penalidade de advertência, quando necessário, visando preservar a saúde de 
comunidade; Encaminha as amostras de fontes naturais como poços, minas, cactólicos, 
bicas etc., para análise dos pedidos relacionados com serviços individuais de 
abastecimento de água; Recebe solicitação de alvará e caderneta de controle sanitário 
para os estabelecimentos comerciais e/ou industriais, fazendo os registros e protocolos 
para expedição do respectivo documento; Vistoria a zona rural no que diz respeito ao 
saneamento, orientando sobre a adução de água potável, destino de dejetos e uso de 
agrotóxicos, para manter a saúde da população; Alem das visitas domiciliares, deverão 
auxiliar e/ou executar dedetizações com  bomba costal de 20 litros ou nebulizador 
motorizado de 13 litros.Executa outras tarefas correlatas pelo superior imediato. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 
Realiza levantamento de problemas de saúde junto à comunidade, através de visitas 
domiciliares e, quando necessário, encaminha os pacientes à unidade de saúde; 
Coordena e participa de campanhas educativas sobre raiva, febre amarela, cólera, 
combate a parasitas e insetos, distribuindo formulários informativos e orientando a 
comunidade nos procedimentos necessários, ao controle de saúde; Ministra cursos e 
palestras sobre noções de higiene e primeiros socorros, para motivar o desenvolvimento 
de atitudes e hábitos da população; Presta primeiros socorros, fazendo curativos simples, 
aplicando injeções e controlando pressão arterial, para propiciar alívio ao doente e facilitar 
a cicatrização de ferimentos; Orienta coleta de material de exames, seguindo rotina 
estabelecida, para possibilitar a realização dos mesmos; Executa outras tarefas correlatas 
pelo superior imediato 


