PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
EDITAL NÚMERO 001/2020
RETIFICADO CONFORME ERRATA 001

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, ESTADO DE SÃO PAULO no uso de suas atribuições legais torna
público a abertura de inscrições e estabelece normas para a realização do Concurso Público com intuito de preencher as vagas
disponíveis, conforme disposição legal, com fundamentação legal no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal a ser regido pelo
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bom Jesus dos Perdões, Lei Orgânica do Município, Leis Municipais, em
especial Lei nº 1600 de 03 de dezembro de 2001; Lei nº 1813 de 01 de fevereiro de 2006; Lei nº 2105, de 6 de março de 2012 e
demais legislações pertinentes, de acordo com as seguintes disposições deste Edital.
1 – DO CONCURSO PÚBLICO
1.1 O Concurso Público será regido pelo presente Edital sob responsabilidade da “Associação Brasileira de Concursos
Públicos - ABCP”.
1.2
O Concurso Público será supervisionado pela “Comissão de Concurso Público” nomeada pela Portaria SG nº 203
datada de 20 de fevereiro de 2020.
1.3
A seleção será composta de avaliação da qualificação técnica dos candidatos, por meio de realização de provas
objetivas de caráter classificatório e eliminatório, sendo que as provas irão relacionar conhecimentos básicos e específicos
exigidos para o provimento de cada função e a sua singularidade, prova de títulos de caráter classificatório (conforme o
cargo) e prova prática (conforme o cargo) de caráter eliminatório.
1.4
Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas cidades de realização das provas e exame, esses
poderão ser realizados em outras localidades.
1.5 Devido à pandemia do COVID-19, a organizadora do certame reserva-se o direito de tomar medidas
protetivas e preventivas durante o andamento do Concurso, visando à saúde e o direito coletivo de todos os
envolvidos, seguindo orientações dos governos; municipal, estadual e federal, assim como, orientações da
Organização Mundial de Saúde e do corpo docente de sua Banca. Essas medidas podem incluir: alterações de
cronogramas; fracionamento na aplicação das provas em datas e em horários distintos (além
dos previamente divulgados), dentre outras ações a serem publicadas no “Edital de Convocação Para as Provas
Objetivas e Práticas". O Cronograma de aplicação de provas e a Homologação do Concurso serão divulgados
posteriormente, em momento oportuno.
2 – DOS CARGOS
2.1
O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos, através do regime de contratação estatutário, para
preenchimento de vagas do quadro de pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, ainda das que
surgirem no decorrer do prazo de validade do Concurso Público de provas que será de 2 (dois) anos, podendo ser
prorrogado por igual período, a contar da data de homologação do certame ou forem, eventualmente, criadas por lei,
durante o período de validade deste Concurso Público. Os cargos são para reposições de vacâncias de cargos efetivos ou
vitalícios e, não acarretarão aumento de despesas ao município.
2.2
Os cargos, vagas, salário base, jornada semanal de trabalho, pré-requisitos, tipo de prova e valor da taxa de inscrição
são os estabelecidos na tabela que segue:

VAGAS
ITEM

CARGO

AP

PcD

SALÁRIO
BASE

JORNADA
DE
TRABALHO
SEMANAL

ESCOLARIDADE /
PRÉ-REQUISITO

TIPO DE TAXA DE
PROVA INSCRIÇÃO

ALFABETIZADO / NÍVEL FUNDAMENTAL
01

AUXILIAR DE SERVIÇOS

01 + CR

*

R$ 1.298,87

40 horas

Alfabetizado

Objetiva

R$ 25,00

02

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 + CR

*

R$ 1.420,70

40 horas

Ensino Fundamental Completo

Objetiva

R$ 25,00

03

RECEPCIONISTA

01 + CR

*

R$ 1.420,70

40 horas

Ensino Fundamental Completo

Objetiva

R$ 25,00

04

COVEIRO

02 + CR

*

R$ 1.420,70

40 horas

Objetiva

R$ 25,00

05

JARDINEIRO

01 + CR

*

R$ 1.420,70

40 horas

Objetiva

R$ 25,00

06

MERENDEIRA

01 + CR

*

R$ 1.298,87

40 horas

Objetiva

R$ 25,00

07

MOTORISTA

02 + CR

*

R$ 2.565,74

40 horas

Ensino Fundamental Completo
Ensino Fundamental (4ª série
completa ou 5º ano Completo)
Ensino Fundamental - 4ª série
completa ou 5º Ano Completo
Ensino Fundamental Completo e
CNH na categoria "D" ou “E”

Objetiva
e Prática

R$ 25,00

08

PEDREIRO

01 + CR

*

R$ 2.025,47

40 horas

Ensino Fundamental Completo

Objetiva

R$ 25,00

09

PINTOR

01 + CR

*

R$ 1.799,64

40 horas

Ensino Fundamental Completo

Objetiva

R$ 25,00
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10

VIGIA

01 + CR

*

R$ 1.598,97

40 horas

Ensino Fundamental Completo

Objetiva

R$ 25,00

NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES
05 + CR
E ZOONOSES
AUXILIAR DE FARMÁCIA E
12
01 + CR
ALMOXARIFADO
11

01

R$ 1.598,97

40 horas

Ensino Médio Completo e CNH na
categoria "A" e “B”

Objetiva

R$ 30,00

*

R$ 1.598,97

40 horas

Ensino Médio Completo

Objetiva

R$ 30,00

13

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA

01 + CR

*

R$ 1.598,97

40 horas

Ensino Médio Completo + Curso
Técnico na área + Registro no
Conselho

Objetiva

R$ 30,00

14

DESENHISTA PROJETISTA

01 + CR

*

R$ 3.657,99

40 horas

Curso Técnico em Edificações

Objetiva

R$ 30,00

15

ELETRICISTA

01 + CR

*

R$ 3.250,11

40 horas

Ensino Médio Completo + curso de
Objetiva
especialização na área + Curso NR 10

R$ 30,00

16

FISCAL DE SANEAMENTO

02 + CR

*

R$ 2.565,74

40 horas

Ensino Médio Completo

Objetiva

R$ 30,00

17

GUARDA VIDAS

01 + CR

*

R$ 2.279,67

40 horas

Ensino Médio Completo +
Experiência em Natação + Curso de
Primeiros Socorros

Objetiva

R$ 30,00

18

INSPETOR DE ALUNOS

01 + CR

*

R$ 1.420,70

40 horas

Ensino Médio Completo

Objetiva

R$ 30,00

19

OPERADOR DE MÁQUINA

01 + CR

*

R$ 2.887,72

40 horas

20

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

07 + CR

01

R$ 2.565,74

40 horas

21

TÉCNICO DE RADIOLOGIA

01 + CR

*

R$ 2.279,67

24 horas

22

TÉCNICO OPERADOR DE ÁGUA E
ESGOTO

01 + CR

*

R$ 2.565,74

40 horas

Ensino Médio e CNH na categoria
Objetiva
"D" ou “Superior
e Prática
Técnico em Enfermagem + registro
Objetiva
no COREN
Técnico em Radiologia + registro no
Objetiva
CRTR
Técnico em Química ou Meio
Ambiente ou Saneamento + Registro Objetiva
no CRQ-IV, ou CFQ

R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 30,00

NÍVEL SUPERIOR
23

PROFESSOR ADJUNTO DE
EDUCAÇÃO BÁSICA

02 + CR

*

R$ 13,97/hora

13 horas

24

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA I

01 + CR

*

R$ 2.515,48

24 horas

25

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA II

01 + CR

*

R$ 3.145,08

30 horas

26

PROFESSOR DE ED. BÁSICA III EDUCAÇÃO FÍSICA

01 + CR

*

R$ 3.145,08

24 horas

27

PROFESSOR DE ED. BÁSICA III ARTES

01 + CR

*

R$ 3.145,08

24 horas

28

DIRETOR DE ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

01 + CR

*

R$ 6.200,81

40 horas

29

SUPERVISOR DE ENSINO

01 + CR

*

R$ 6.679,62

40 horas

Curso Normal em nível superior ou
licenciatura plena em Pedagogia com
habilitação para a Educação Infantil e
anos iniciais do Ensino Fundamental
Licenciatura Plena em Pedagogia
com habilitação em educação infantil
e o Ensino Fundamental e/ou Curso
Normal Superior
Licenciatura Plena em Pedagogia
com habilitação em educação infantil
e o Ensino Fundamental e/ou Curso
Normal Superior
Formação na antiga Licenciatura
Plena (Resolução CFE 03/87 –
Licenciado/Bacharel) e/ou em
Licenciatura (Resoluções CNE/CP
01/02 ou 02/15 ou 02/19) e
registrados no Sistema
CONFEF/CREFs
Superior Completo em Artes,
Licenciatura de Graduação Plena
com habilitação específica em área
própria
Licenciatura Plena Completa em
Pedagogia ou Pós-Graduação na área
da Educação, e ter, no mínimo, 8
(oito) anos comprovados de efetivo
exercício no Magistério
Licenciatura Plena completa em
Pedagogia com habilitação em
Supervisão Escolar ou Pós-

Objetiva
e Títulos

R$ 50,00

Objetiva
e Títulos

R$ 50,00

Objetiva
e Títulos

R$ 50,00

Objetiva
e Títulos

R$ 50,00

Objetiva
e Títulos

R$ 50,00

Objetiva
e Títulos

R$ 50,00

Objetiva
e Títulos

R$ 50,00
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30

ANALISTA QUÍMICO

01 + CR

*

R$ 5.061,20

31

ARQUITETO

01 + CR

*

R$ 5.363,38

32

ASSISTENTE SOCIAL

01 + CR

*

33

DENTISTA

02 + CR

*

34

ENFERMEIRO

04 + CR

35

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

36

Graduação na área de Educação, e
ter, no mínimo, 8 (oito) anos de
efetivo exercício comprovados de
Magistério nos quais 02 (dois) anos
no exercício de cargo ou de função de
suporte pedagógico educacional ou
de direção de órgãos técnicos ou ter,
no mínimo, 10 (dez) anos
comprovados de Magistério.
Superior em Química + Registro no
40 horas
Objetiva
Conselho

R$ 50,00

40 horas

Superior na área + CAU

Objetiva

R$ 50,00

R$
3.657,99
R$
70,63/hora

30 horas

Superior + Registro no Conselho

Objetiva

R$ 50,00

De 04 a 40
horas

Superior + Registro no Conselho

Objetiva

R$ 50,00

01

R$ 3.657,99

30 horas

Superior + Registro no Conselho

Objetiva

R$ 50,00

01 + CR

*

R$ 5.363,38

40 horas

Superior + Registro no Conselho

Objetiva

R$ 50,00

ENGENHEIRO CIVIL

01 + CR

*

R$ 5.363,38

40 horas

Superior + Registro no Conselho

Objetiva

R$ 50,00

37

FARMACÊUTICO

02 + CR

*

R$ 5.363,38

40 horas

Superior + Registro no Conselho

Objetiva

R$ 50,00

38

FISIOTERAPEUTA

01 + CR

*

R$ 3.657,99

30 horas

Superior + Registro no Conselho

Objetiva

R$ 50,00

39

NUTRICIONISTA

02 + CR

*

R$ 3.657,99

30 horas

Superior + Registro no Conselho

Objetiva

R$ 50,00

40

PSICÓLOGO

02 + CR

*

R$ 3.657,99

30 horas

Superior + Registro no Conselho

Objetiva

R$ 50,00

41

ADVOGADO

01 + CR

*

R$ 5.363,38

40 horas

Superior + OAB

Objetiva,
Discursiva R$ 50,00
e Títulos

R$
De 04 a 40 Superior + CRM + Residência Médica
Objetiva R$ 50,00
70,63/hora
horas
ou Título de Especialização
R$
De 04 a 40
43
MÉDICO CLÍNICO GERAL
01 + CR
*
Superior + CRM
Objetiva R$ 50,00
70,63/hora
horas
R$
De 04 a 40 Superior +CRM + Residência Médica
44
MÉDICO GINECOLOGISTA
01 + CR
*
Objetiva R$ 50,00
70,63/hora
horas
ou Título de Especialização
R$
De 04 a 40
45
MÉDICO INTERNISTA
01 + CR
*
Superior + CRM
Objetiva R$ 50,00
70,63/hora
horas
R$
De 04 a 40 Superior +CRM + Residência Médica
46
MÉDICO OFTALMOLOGISTA
01 + CR
*
Objetiva R$ 50,00
70,63/hora
horas
ou Título de Especialização
R$
De 04 a 40 Superior +CRM + Residência Médica
47
MÉDICO ORTOPEDISTA
01 + CR
*
Objetiva R$ 50,00
70,63/hora
horas
ou Título de Especialização
R$
De 04 a 40 Superior +CRM + Residência Médica
48
MÉDICO PEDIATRA
01 + CR
*
Objetiva R$ 50,00
70,63/hora
horas
ou Título de Especialização
R$
De 04 a 40
49
MÉDICO VETERINÁRIO
01 + CR
*
Superior + CRMV
Objetiva R$ 50,00
70,63/hora
horas
R$
12; 24 ou
50
MÉDICO PLANTONISTA
01 + CR
*
Superior + CRM
Objetiva R$ 50,00
70,63/hora
36 horas
R$
De 04 a 40
Superior +CRM + título de
51
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 01 + CR
*
Objetiva R$ 50,00
70,63/hora
horas
especialização
AP – Ampla Concorrência / PcD - Pessoas com Deficiência / *Não há reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos PcD (Pessoas com
Deficiência) em virtude do quantitativo oferecido ser inferior ao mínimo estipulado em Legislação, sendo mantido o cadastro de reserva.
42

MÉDICO CARDIOLOGISTA

01 + CR

*

2.3 Os candidatos poderão inscrever-se para apenas 01 cargo por período de provas (01; 02; 03; 04), ou seja, poderá ter
no máximo 04 (quatro) inscrições. Verificando-se mais de uma inscrição do mesmo candidato para o mesmo período será
considerada apenas a inscrição mais RECENTE, ou seja, a última inscrição realizada pelo candidato.
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2.3.1 Períodos de Provas:
PERÍODO 01

PERÍODO 02

PERÍODO 03

PERÍODO 04

JARDINEIRO
MOTORISTA
PINTOR
INSPETOR DE ALUNOS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
ADVOGADO
ANALISTA QUÍMICO
ARQUITETO
ASSISTENTE SOCIAL
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA

COVEIRO
VIGIA
AGENTE CONT. VET. ZOONOSES
FISCAL DE SANEAMENTO
OPERADOR DE MAQUINA
PROF. ADJUNTO DE ED. BÁSICA
DIRETOR ED. INFANTIL
ENGENHEIRO CIVIL
FISIOTERAPEUTA
PSICÓLOGO
TÉC. OPERADOR DE ÁGUA E ESGOTO
RECEPCIONISTA

AUXILIAR DE SERVIÇOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ELETRICISTA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TÉCNICO DE RADIOLOGIA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR DE ARTES
SUPERVISOR DE ENSINO
DENTISTA
ENFERMEIRO
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
FARMACÊUTICO
NUTRICIONISTA

MERENDEIRA
PEDREIRO
AUX. DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO
DESENHISTA PROJETISTA
GUARDA VIDAS
MÉDICO CARDIOLOGISTA
MÉDICO CLÍNICO GERAL
MÉDICO GINECOLOGISTA
MÉDICO INTERNISTA
MÉDICO OFTALMOLOGISTA
MÉDICO ORTOPEDISTA
MÉDICO PEDIATRA
MÉDICO VETERINÁRIO
MÉDICO PLANTONISTA
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA

2.4 O horário de trabalho será estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, de acordo com a
necessidade e peculiaridade do serviço.
2.5 A atribuição da carga horária será feita conforme as necessidades da administração, respeitando-se, contudo, a ordem
de classificação.
2.6 O vencimento dos cargos tem como base o mês de maio do ano de 2020.
3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições poderão ser realizadas a partir das 00h01 do dia 16/06/2020 até 23h59 do dia 20/07/2020.
3.2 Para participar do Concurso Público nº 001/2020 o candidato deverá inscrever-se e seguir estritamente as normas deste
Edital e seus anexos que declara conhecer e concordar com todos os requisitos necessários a habilitação no cargo, bem como
se compromete a acompanhar e tomar conhecimento de quaisquer outros avisos, erratas ou comunicados publicados nos
meios definidos neste Edital, dos quais não poderá alegar desconhecimento.
3.3 Serão permitidas apenas inscrições online;
3.3.1 Para realização da inscrição o candidato deverá acessar o site www.abconcursospublicos.org no período de inscrição
estabelecido pelo item “3.1”, e seguir os seguintes procedimentos:
a) Clicar no concurso desejado;
b) Clicar em “Realizar Inscrição”
c) Inserir o CPF;
d) Fazer o cadastro se for primeiro acesso, caso este já seja cadastrado somente realizar o login e realizar a inscrição;
e) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados, seguindo as
instruções;
f) Caso se enquadre no item 6 “Da Participação de Candidato com Deficiência”, o mesmo deverá assinalar o campo
adequado no ato da inscrição e seguir os procedimentos descritos no respectivo item, caso se enquadre em um deles;
g) Gerar e imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até o dia 22/07/2020.
3.4 O pagamento correspondente ao valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado em qualquer agência bancária, internet
banking ou casas lotéricas, até a data de vencimento estipulada no boleto bancário.
3.5 Não será aceito pagamento do valor da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência, DOC, ordem de
pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período das inscrições ou por qualquer outro meio
que não os especificados neste Edital.
3.6 Verificando-se mais de uma inscrição do candidato para o mesmo período de provas, será considerada apenas a inscrição
mais RECENTE, ou seja, a última inscrição realizada pelo candidato, ainda que o mesmo tenha efetuado o pagamento da
inscrição cancelada.
3.7 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do
candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.
3.8 O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição.
3.9 Após a efetivação da inscrição, não será realizada devolução da importância paga em hipótese alguma, ainda que
efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual for o motivo alegado.
3.10 A ABCP não se responsabiliza por solicitação de inscrição não concluída por motivo de ordem técnica dos
computadores, congestionamento das linhas de comunicação, bem como quaisquer outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados ou conclusão da inscrição.
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4 – DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
4.1 A confirmação da inscrição ocorrerá após a confirmação do pagamento do boleto referente da taxa de inscrição.
4.2 O candidato deve verificar e imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEFERIDA a partir da data de Homologação das
Inscrições, conforme ANEXO IV, acessando a sua Área do Candidato. É de responsabilidade do candidato portar o seu
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEFERIDA, pois havendo no local de realização da prova qualquer eventualidade o candidato
não poderá realizar a prova caso não esteja portando o mesmo, sendo automaticamente desclassificado.
4.3 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário a qualquer momento acessando a Área do Candidato, por meio do
endereço eletrônico www.abconcursospublicos.org
4.4 Eventuais erros de digitação no nome, número/órgão expedidor, data de nascimento, endereço, sexo, ou qualquer outra
informação inconsistente informada na ficha de inscrição on-line, é de responsabilidade do candidato realizar as correções
no prazo máximo de 1 (um) dia corrido, após a publicação da Lista Provisória de Inscrições Deferidas, através da Área do
Candidato.
4.5 Caso a inscrição não esteja confirmada ou haja inconsistência nas publicações relativas as funções ou local de realização
da prova, os candidatos deverão entrar em contato por meio do endereço eletrônico www.abconcursospublicos.org
preenchendo o formulário de “Contato”.
4.6 Informações como datas, locais e horários de realização das provas não serão enviadas por e-mail e nem
prestadas por telefone.
5 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA
5.1
O candidato deve atender às seguintes condições, quando de sua investidura:
a) Ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital e em suas possíveis retificações e
aditamentos;
b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro que goze das prerrogativas do art. 12 e do Inciso I do art. 37 da
Constituição da República;
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
d) Gozar dos direitos políticos e estar quite com as obrigações eleitorais;
e) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidatos do sexo masculino;
f) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do Cargo, que poderá ser aferida mediante perícia médica,
realizada pelo serviço médico oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, ou em sua falta, de quem este
indicar;
g) Comprovar escolaridade exigida para o Cargo, conforme solicitado neste Edital;
h) Estar com a situação cadastral regular na Receita Federal;
i) Estar inscrito no órgão fiscalizador do exercício profissional e devidamente quite com suas demais exigências legais, quando
for o caso;
j) Não receber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, cargo ou função pública que
caracterizem acumulação ilícita de cargos na forma do inciso XVI e do parágrafo 10 do Artigo 37 da Constituição Federal do
Brasil.
5.2 Os requisitos descritos no subitem 5.1 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a comprovação de
atendimento deverá ser feita na data da contratação através de documentação original, juntamente com fotocópia ou cópia
autenticada.
5.3 A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 5.1 deste Edital impedirá a contratação
do candidato, salvo justa causa devidamente motivada e aceita pela Comissão de concurso público.
6 – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS E COM DEFICIÊNCIA
6.1 No ato da inscrição, o candidato que necessite de tratamento diferenciado no dia das provas deverá requerê-lo
indicando o tratamento diferenciado de que necessita para a realização das provas (ledor, prova ampliada, auxílio para
transcrição, sala de mais fácil acesso, intérprete de libras, tempo adicional, uso de aparelho auditivo, leitura labial, prova em
braile e lactante), apresentando justificativas acompanhadas de parecer (original ou cópia autenticada), emitido por
especialista na área de sua deficiência, exceto para lactante.
6.1.1 As candidatas lactantes:
a) Nos horários previstos para amamentação, a lactante poderá retirar-se, temporariamente, da sala/local em que serão
realizadas as provas, para atendimento ao seu lactente, em sala especial a ser reservada pela Coordenação;
b) Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata;
c) O menor obrigatoriamente deverá estar acompanhado por um adulto, e a permanência temporária desse adulto, em
local apropriado, será indicada pela ABCP;
d) A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada por fiscal volante, sem a presença do responsável
pela guarda da criança;
e) A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas;
f) A candidata é responsável pelos atos do adulto acompanhante.
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6.2
O candidato com deficiência auditiva que necessitar utilizar aparelho auricular no dia das provas deverá enviar laudo
médico (original ou cópia autenticada) específico para esse fim, até o término das inscrições. Caso o candidato não envie o
referido laudo, não poderá utilizar o aparelho auricular.
6.3
O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Edital, não poderá
interpor recurso em favor de sua situação.
6.4
O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, além de declarar a condição na
ficha de inscrição, deverão realizar a solicitação via sistema anexando a documentação a seguir dentro do período de
inscrição.
6.5
O candidato deverá ainda, encaminhar até o último dia de inscrição, por upload, acessando a “área do candidato” com
seu login e senha, através do site www.abconcursospublicos.org:
a) Auto declaração (ANEXO V) devidamente preenchida, assinada pelo candidato, especificando a condição especial
para a realização da prova (caso a condição especial seja necessária); e
b) Original ou cópia autenticada do Laudo Médico, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da
deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando o seu nome, número do RG e do
CPF.
6.6
Os candidatos, que no ato da inscrição se declararem pessoas com deficiência, se aprovados no Concurso Público,
terão seus nomes divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à parte.
6.7
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 com 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 Público.
6.8
Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada 01
(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga ficará condicionada à
elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o cargo ou cargo
temporário.
6.9
São consideradas pessoas com deficiência as que apresentem, em certo grau, uma deficiência constante do Artigo 4º
do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
6.10 Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, declarada na inscrição, não se constate, devendo o
mesmo constar apenas da lista de classificação geral de aprovados.
6.11 Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência declarada na inscrição seja incompatível com a
função pública pretendida.
6.12 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo
miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
6.13 Eventuais vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por
reprovação no Concurso Público ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral
de classificação.
6.14 O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições das funções, especificadas no ANEXO II DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES, são compatíveis com a deficiência declarada.
6.15 Os candidatos com deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que diz respeito ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de
aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, nos termos do artigo 41 do Decreto nº
3.298/99.
7 – DAS PROVAS OBJETIVAS
7.1 As provas objetivas terão duração máxima de 2h30 (duas horas e trinta minutos) e duração mínima de 1h00 (uma
hora).
7.2
A Organizadora do Concurso Público não estipula ao candidato uma bibliografia, cabendo ao candidato optar pela que
lhe for conveniente. O conteúdo programático geral para estudo consta no ANEXO I.
7.3
As provas serão aplicadas obrigatoriamente em locais e horários pré-estabelecidos pela Organizadora do Concurso
Público.
7.4
O candidato deverá chegar ao local das provas com no mínimo 0h30 (trinta minutos) de antecedência do início das
mesmas, munido de COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEFERIDA e portando um documento de identificação original com foto e
caneta esferográfica preferencialmente de tinta PRETA, fabricada obrigatoriamente em material transparente.
7.5
É obrigatório ao candidato a apresentação de documento oficial de identidade com foto. Serão considerados
documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (Ordens, Conselhos); cartão de identidade do trabalhador; passaporte brasileiro; certificado de reservista ou
dispensa de incorporação; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que,
por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto
6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
EDITAL NÚMERO 001/2020
RETIFICADO CONFORME ERRATA 001

aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). Como o documento não ficará retido será exigida a
apresentação do original, não sendo aceitas cópias, mesmo que autenticadas. Não serão aceitos como documentos de
identidade: certidões de nascimento, Cadastro de Pessoa Física (CPF), títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem
foto), carteiras de estudante, RANI (registro administrativo de nascimento indígena), carteiras funcionais sem valor de
identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. Não serão aceitos CNH digital e E-Título.
7.6
Caso o candidato não apresente, no dia de realização das provas, documento de identificação original, por motivo de
perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado o documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, com data
do ocorrido (perda, furto ou roubo) não superior a 30 (trinta) dias da data da realização das provas objetivas, neste caso o
candidato poderá ser submetido à identificação especial, o que compreende na coleta de dados, de assinatura em formulário
próprio expedido pela Organizadora do Concurso Público, podendo haver, se necessário, uma vídeo filmagem e coleta de
impressão digital.
7.7
A ficha de identificação especial será expedida em duas vias no dia de realização das provas, cabendo ao candidato no
prazo máximo de até 1 (um) dia útil reconhecer firma de sua assinatura e enviar via SEDEX ou Carta Registrada com AR
(Aviso de Recebimento) para a ABCP, em envelope descrito da seguinte forma:
“FICHA DE IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL”
Ref.: Concurso Público nº 001/2020 / PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES – SP
ABCP
Rua Amazonas, nº 167 / sala 03
Centro
São Caetano do Sul - SP
CEP: 09520-070
7.8
A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador, ou que esteja com a validade vencida.
7.9
O candidato submetido à identificação especial realizará a prova CONDICIONALMENTE e somente após a verificação
da veracidade de seus dados a sua participação será validada.
7.10 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados no “Edital de Convocação”.
7.11 Não será admitido no local de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o início das
mesmas.
7.12 Ao entrarem na sala de provas, os candidatos deverão colocar seus objetos pessoais de NATUREZA ELETRÔNICA,
inclusive celular, que deverá estar desligado, além da retirada da sua bateria pelo próprio candidato, quando houver, no
envelope de lacração disponibilizado pela fiscalização e guardá-lo embaixo de sua carteira, sob pena de eliminação do
presente Concurso Público em caso de desobediência.
7.13 Posteriormente à identificação, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de provas sem autorização e
acompanhamento da fiscalização.
7.14 O candidato só poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das mesmas.
7.15 Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e
trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
7.16 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação da Organizadora
do Concurso Público, informações referentes ao conteúdo das provas.
7.17 As provas serão realizadas no MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP. Caso o número de candidatos exceda a
oferta de locais suficientes ou adequados na cidade, a critério da Organizadora do Concurso Público e da Prefeitura, as
provas poderão ser realizadas em outras cidades próximas, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as
publicações oficiais.
7.18 A prova objetiva de múltipla escolha será atribuído um valor de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. O candidato deverá obter
no mínimo 50% (cinquenta por cento) de acertos no total, ou seja, 5 (cinco) pontos para ser aprovado no Concurso Público.
7.19 O nível de complexidade e exigência quanto ao conteúdo das provas variará de acordo com o grau de escolaridade
exigido para preenchimento do Cargo Público ao qual o candidato estiver concorrendo.
7.20 Na hipótese de anulação de questões da prova, quando de sua avaliação, as mesmas serão pontuadas como corretas
para todos os candidatos.
7.21 Não serão consideradas:
a)
As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
b)
As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
c)
As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
d)
As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
e)
A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da
prova.
7.22 O candidato deverá assinalar as respostas na folha própria (Cartão-Resposta) e assinar, no espaço devido, á caneta
esferográfica preferencialmente tinta PRETA fabricada obrigatoriamente em material transparente.
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7.23 Não serão considerados os cartões de respostas entregue em branco e/ou sem assinatura.
7.24 Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar
a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
7.25 Não haverá segunda chamada para a Prova Objetiva. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja a
alegação, acarretará na eliminação automática do candidato do certame.
7.26 Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que, durante a realização da prova:
a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;
b) For surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova;
c) Utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta;
d) Utilizar-se ou deixar ligados quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento ou a comunicação
de dados e informações;
e) Faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades
presentes ou candidatos;
f) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
g) Ausentar-se da sala, durante a prova, portando o Cartão de Respostas;
h) Descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões;
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
j) Abandonar o prédio de aplicação antes do tempo mínimo estipulado neste edital;
k) Não atender as normas de segurança estabelecidas pela Organizadora para Prevenção do COVID-19.
7.27 É vedado o uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro ou
protetores auriculares.
7.28 O candidato que necessitar usar os objetos citados no item anterior deverá apresentar justificativa médica e o(s)
objeto(s) será(ão) verificado(s) e aprovado(s) pela Coordenação do Concurso Público.
7.29 Os candidatos que possuírem cabelos longos, aos quais possam cobrir as orelhas deverão estar com o cabelo
preso.
7.30 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato que estiver armado
será encaminhado à Coordenação do Concurso Público. O candidato que não atender a solicitação será, sumariamente,
eliminado do Certame.
7.31 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante o período de provas deverá, no período de inscrição,
solicitar o atendimento diferenciado para tal fim, deverá levar acompanhante adulto, no dia das provas, que ficará em local
reservado para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não
realizará as provas.
7.32 A Organizadora do Concurso Público não disponibilizará acompanhante para a guarda de menores.
7.33 Os candidatos que terminarem suas provas não poderão utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda
estejam realizando as mesmas.
7.34 Para o cargo de Advogado além da prova objetiva será realizada juntamente uma prova discursiva com 1
(uma) questão.
7.35 A Prova Discursiva será corrigida apenas para os candidatos habilitados na prova objetiva.
7.35.1 Serão corrigidas as provas até a 10ª (decima) posição, mais empates, da lista de ampla concorrência;
7.35.2 Serão corrigidas as provas até a 2ª (segunda) posição, mais empates, da lista de pessoas portadoras de
deficiência;
7.35.3 O candidato que não atingir a colocação determinada acima não terá a prova discursiva corrigida, e será
excluído do Concurso Público.
7.36 A avaliação irá considerar a adequada abordagem do tema requisitado, grau de conhecimento, fluência, coerência da
exposição, correção gramatical e precisão da linguagem técnica.
7.37 Será atribuída a nota de 0 (zero) a 1 (um) ponto, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 0,5 (cinco) pontos no
total para ser habilitado na prova discursiva, que será avaliada conforme segue:
a)
Adequada abordagem do tema requisitado: 0 a 0,2 pontos;
b)
Grau de conhecimento: 0 a 0,3 pontos;
c)
Fluência e coerência: 0 a 0,3 pontos;
d)
Correção gramatical: 0 a 0,2 pontos.
7.38 Será atribuída nota 0 (zero) à prova discursiva quando:
a)
Fugir a proposta apresentada;
b)
Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas em
forma de verso ou de outras formas);
c)
For assinada fora do local apropriado;
d)
Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;
e)
For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade no campo definitivo;
f)
Estiver em branco;
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g)
Apresentar letra ilegível.
7.39 A resposta deverá conter no mínimo 05 (cinco) linhas e no máximo 10 (dez) linhas.
7.40 A prova terá caráter classificatório e eliminatório, cujo assunto a ser abordado consta no ANEXO I - CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO.
7.41 O candidato que não obtiverem a nota mínima na prova discursiva será automaticamente excluído do Concurso Público.
7.42 O espelho da correção da prova discursiva será publicado juntamente com o gabarito da prova objetiva.
7.43 Em hipótese alguma haverá revisão da prova discursiva.
7.44 Caberá recurso conforme disposto no item 11.
8 – DAS PROVAS PRÁTICAS
8.1
Para o cargo de Motorista e Operador de Máquina, além da prova objetiva será realizada uma Prova Prática, em data
independente.
8.2
Serão convocados:
8.2.1.1 Para o cargo de Motorista – 15 (quinze) primeiros aprovados, mais empates.
8.2.1.2 Para o cargo de Operador de Máquinas – 10 (dez) primeiros aprovados, mais empates.
8.3
A prova terá caráter eliminatório.
8.4
Não será aplicada prova em local, data ou horário diferente dos predeterminados no Edital de Convocação.
8.5
Não haverá segunda chamada para o teste prático.
8.6
Para a realização da Prova Prática somente será admitido o candidato que apresentar Documento Original com foto
que bem o identifique como: Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou
Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as do CREA, OAB, CRM,
CRO, etc, e a Carteira de Trabalho e Previdência Social e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº.
9.503/97), para a realização da Prova Prática.
8.7
A Prova Prática será realizada conforme a ordem de colocação.
8.8
A Prova Prática constituir-se na execução de tarefas a serem realizadas individualmente pelo candidato, previamente
elaboradas, com a avaliação através de planilhas.
8.9
A execução da Prova Prática será com tempo determinado pelo avaliador.
8.10 A Prova Prática visa avaliar a experiência, adequação de atitudes, postura e habilidades do candidato.
8.11 Será automaticamente ELIMINADO do certame o candidato que:
a) Se apresentar após o horário determinado no edital de convocação, mesmo que o início da prova tenha sido postergado
por motivo de força maior;
b) Não comparecer na Prova Prática, qualquer que seja a alegação;
c) Não apresentar habilitação compatível para o exercício profissional.
8.12 O candidato inapto na Prova Prática será automaticamente inabilitado no Concurso Público.
9 – DAS PROVAS DE TÍTULOS
9.1 Para os cargos Professor Adjunto de Educação Básica, Professor de Educação Básica I, II e III, Diretor de Escola de
Educação Infantil, Supervisor de Ensino e Advogado, além da prova objetiva será realizada uma Prova de Títulos.
9.2 Os títulos deverão ser entregues pelo candidato, no dia das provas objetivas, em envelope lacrado contendo
externamente em sua face frontal, os dados do Concurso, conforme segue:
À ABCP – “PROVA DE TÍTULOS”
CARGO:
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
Ref.: Concurso Público nº 001/2020 /PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES – SP
9.3 Não serão aceitos:
a) Envelopes sem identificação;
b) Títulos fora de envelopes;
c) Títulos entregues fora do prazo determinado;
d) Cópias dos Títulos que não estejam autenticadas em Cartório;
e) Títulos de Graduação;
f) Títulos de curso ainda em andamento, o mesmo deverá estar concluído até a data de entrega do mesmo, definido no
edital;
g) Títulos sem histórico escolar;
h) Não serão aceitos títulos de matérias isoladas dentro de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado;
i) Não serão aceitos em nenhuma hipótese títulos emitidos eletronicamente ou protocolos de documentos referentes a
títulos;
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j) Não serão aceitas declarações, exceto para os títulos de Mestrado e Doutorado;
k) Títulos entregues em desacordo com o estabelecido neste edital.
9.4
Cada Título será considerado uma única vez, para efeito de pontuação, ou seja, caso o candidato tenha mais de uma
inscrição em períodos diferentes, deverá entregar cópias separadas em envelopes separados.
9.5
A Prova de Títulos, apenas terá efeito de “classificação”, não sendo a mesma eliminatória. A nota obtida na Prova
Objetiva pelos candidatos será somada aos pontos adquiridos na Prova de Títulos, para a classificação final.
9.6
Somente serão computados títulos dos candidatos aprovados conforme subitem 7.18.
9.7
A contagem total máxima dos pontos será 11 (onze). Divididos da seguinte forma:
a) 10 (dez) pontos da Prova Objetiva;
b) 1 (um) ponto da Prova de Títulos.
9.8
Da Prova de Títulos, de caráter classificatório, só serão analisados e pontuados, os candidatos aprovados na prova
objetiva de múltipla escolha, desde que se enquadre no item 9.1 e será valorizada conforme o quadro apresentado no
subitem 9.9. Serão desconsiderados os pontos que excederem o limite máximo.
9.9
Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados observados os limites de pontos:
TÍTULOS
(Certificado de Conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de
Especialização, com carga horária mínima de 360 horas) + Histórico
escolar. Conferido após a atribuição de nota de aproveitamento.
(Diploma de conclusão de Mestrado “registrado” ou Certificado/
Declaração de conclusão de Mestrado) + Histórico Escolar + Ata de Defesa.
(Diploma de conclusão de Doutorado “registrado” ou Certificado/
Declaração de conclusão de Doutorado) + Histórico Escolar + Ata de
Defesa.
PONTUAÇÃO MÁXIMA

LIMITE DE
CERTIFICADOS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MÁXIMO

3 unidades

0,03 PONTOS 0,09 PONTOS

1 unidade

0,07 PONTOS 0,07 PONTOS

1 unidade

1 PONTO
1

1 PONTO

PONTO

9.10 Não será aceito documentação parcial, a mesma deverá ser entregue no somatório constante na tabela do subitem 9.8.
9.11 Para fins de validação, somente serão aceitos os títulos apresentados no subitem 9.8 nas áreas relacionadas ao
respectivo cargo pleiteado.
9.12 O(s) diploma(s) de Mestre, Doutor e Especialização deverá(ão) ser expedido(s) por instituição oficial de ensino
devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
9.13 Não serão aceitas declarações ou atestados de conclusão de curso ou das respectivas disciplinas exceto na Modalidade
Doutorado e Mestrado.
9.14 Somente serão aceitos Títulos entregues juntamente com o Histórico Escolar que comprove a carga horária
explícita no Título e nos quais constem todos os dados necessários à sua perfeita avaliação. Os títulos sem conteúdo
e/ou sem carga horária não serão validados.
9.15 Os diplomas de conclusão de cursos expedidos em língua estrangeira, somente serão considerados se devidamente
traduzidos e revalidados por Instituição Competente, na forma da Legislação vigente.
9.16 Será vedada, após entrega dos certificados, qualquer substituição, inclusão ou complementação.
9.17 Os documentos entregues como Títulos não serão devolvidos aos candidatos.
9.18 A avaliação dos títulos apresentados será feita pela comissão da banca examinadora da Organizadora ABCP.
9.19 O candidato poderá interpor Recurso quanto à pontuação dos títulos conforme o subitem 11.1
9.20 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este Concurso Público contidas nos comunicados, neste
Edital, em editais complementares, avisos e comunicados a serem publicados.
10 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
10.1 Em caso de empate na classificação geral, terá preferência os candidatos que se enquadrem nos seguintes critérios
respectivamente:
10.1.1
Ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia das inscrições, atendendo a Lei Federal nº
10.741/03;
10.1.2
Maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
10.1.3
Maior número de acertos nas questões de Legislação Educacional;
10.1.4
Maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
10.1.5
Maior número de acertos nas questões de Matemática;
10.1.6
Maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades;
10.1.7
Maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.
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11 – DOS RECURSOS
11.1 O candidato poderá interpor recursos contra: Editais, Erratas, Provas Objetivas e Listas Provisórias, e tem até 2 (dois)
dias corridos para fazê‐lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação, acessando dentro da sua Área do Candidato por
meio do endereço eletrônico www.abconcursospublicos.org
11.2 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento mencionado no subitem 11.1 deste Edital, devidamente
fundamentado.
11.3 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
11.4 Os recursos deverão ser elaborados com argumentação lógica e consistentes e ainda obedecer as seguintes
determinações quando se tratar da prova objetiva:
a) Ser acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos;
b) Serão automaticamente indeferidos recursos que não citarem referência ou apresentar fontes não confiáveis, como
Wikipédia, Blogs e similares;
c) Ser apresentado de forma independente para cada questão, ou seja, cada questão recorrida deverá ser apresentado um único
recurso.
11.5 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou ainda fora do prazo, ou qualquer outro
meio que não citado no subitem 11.1.
11.6 O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos
presentes na prova, independente de interposição de recurso.
11.7 Alterado o gabarito oficial pela Banca Examinadora da Organizadora do Concurso Público, por motivo de força de
provimento de recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito.
11.8 Na ocorrência do disposto nos subitens 11.6, 11.7 deste Edital ou recurso contra lista provisória de classificação,
poderá haver alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá
ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida.
11.9 A decisão final da Banca Examinadora, será soberana, definitiva e motivada, não existindo recurso contra recurso.
12 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
12.1 Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral com a relação de todos os candidatos, incluindo os candidatos
com deficiência e uma especial, com a relação apenas dos candidatos com deficiência.
12.2 A partir da data da homologação do Concurso Público, a contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem
de classificação dos candidatos aprovados, observada a necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS
PERDÕES e o limite fixado pela Constituição e Legislação Federal com despesa de pessoal.
12.3 A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à contratação. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES reserva-se o direito de proceder às contratações em número que
atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Público.
12.4 No ato da contratação, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se exerce ou não, outro cargo, função ou cargo
público remunerado, em outro órgão público da administração pública direta ou indireta de qualquer ente federativo, e se é
aposentado por regime próprio de previdência social em âmbito municipal, estadual ou federal.
12.5 Caso haja necessidade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES poderá solicitar outras declarações,
documentos complementares e diligências.
12.6 Não serão aceitos, no ato da contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão
aceitas se estiverem acompanhadas do original.
12.7 Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados e que comprovarem os requisitos mínimos da forma
definida neste Edital, serão submetidos a diligências que comprovem residência e a exame-médico, que avaliará sua
capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes à função a que concorrem.
12.8 O não comparecimento ao exame médico admissional, bem como à assinatura do contrato de trabalho, nas datas
agendadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES caracterizarão a desistência do candidato e
consequente eliminação do processo.
12.9 O candidato que não comparecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, no prazo estabelecido no
Edital de Convocação ou, ainda, que manifestar sua desistência por escrito será considerado desclassificado, perdendo os
direitos decorrentes de sua classificação no processo.
12.10 O prazo para comparecimento na prefeitura passará a contar a partir da data da publicação da Convocação na
Imprensa Oficial do município.
12.11 O candidato que não comprovar os requisitos mínimos ou não aceitar a vaga para a qual foi convocado será eliminado
deste Concurso Público.
12.12 O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
DOS PERDÕES.
12.13 Não poderá ser admitido o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa, inexata para fins
de contratação, não possuir os requisitos mínimos exigidos ou não comprovar as condições estabelecidas neste Edital, na
data estabelecida para apresentação da documentação.
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13 – DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação para as provas correspondentes. Nesses casos, a
alteração será mencionada em edital complementar, retificação, aviso ou errata.
13.2 Caso o Concurso Público não seja realizado por motivo de força maior, não será reembolsado o valor das inscrições aos
candidatos, e a data da realização da prova teórica será reagendada.
13.3 A ABCP, responsável pela organização do Concurso Público, não enviará e-mails e nem correspondências
informando os locais de aplicação de provas aos candidatos. Os locais de provas estarão disponíveis no endereço
eletrônico www.abconcursospublicos.org. É responsabilidade do candidato a verificação prévia dos locais de provas,
quanto ao dia, local e horário de sua realização, inclusive a observância de retificações;
13.4 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES e a Organizadora do Concurso Público não assumem
qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e/ou alimentação dos candidatos, quando da realização das
etapas deste certame.
13.5 O candidato que proceder a entrega de qualquer documentação via procurador, assume total responsabilidade pelas
informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante;
13.6 Os candidatos que obtiverem os pontos necessários e forem classificados, serão submetidos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, gradativamente e na ordem decrescente de classificação, à Avaliação Médica e
também de acordo com o edital de convocação, à medida da necessidade da Prefeitura, sendo a mesma de caráter
eliminatório, conforme o laudo médico fornecido pelo profissional designado, especialmente para esta finalidade.
13.7 O candidato que for INAPTO na avaliação médica, que interpor recurso fundamentado terá analisado o recurso pela
equipe multidisciplinar que definirá pela reconsideração ou manutenção do resultado, cuja decisão, será homologada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES para todos os fins de direito.
13.8 O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Sr.º PREFEITO DE BOM JESUS DOS PERDÕES, publicado
em diário oficial e/ou jornal de grande circulação (Diário Gazeta S.P) e no endereço eletrônico www.abconcursospublicos.org
13.9 O candidato deverá manter atualizado todos os seus dados no site www.abconcursospublicos.org enquanto o CONCURSO
PÚBLICO estiver em andamento. Após a homologação, o candidato deverá informar a atualização de endereço, e-mail e
telefone, diretamente na PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES;
13.10 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES e a Organizadora do Concurso Público não se
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrente de:
a) Endereço não atualizado;
b) Endereço de difícil acesso;
c) Correspondência devolvida pela empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT por razões de fornecimento e/ou
endereço errado do candidato;
d) Correspondência recebida por terceiros.
13.11 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES e a Organizadora do Concurso Público, não se
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público e no que
tange ao conteúdo programático;
13.12 Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e
normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público;
13.13 Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções das penas cabíveis, a burla ou a
tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao Concurso Público, nos
comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções constantes da Prova, bem como, o tratamento incorreto
e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas, o candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se qualquer tolerância;
b) Não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado;
c) Não apresentar o documento que bem o identifique;
d) Ausentar-se da sala de aplicação da prova sem o acompanhamento do fiscal;
e) Ausentar-se do local antes de decorrida meia hora após o início das provas;
f) Ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não permitidos, sem autorização;
g) Desobedecer qualquer das regras estabelecidas neste Edital ou nos demais Editais a serem divulgados;
h) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
13.14 A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos ou outras constatadas no decorrer do Concurso
Público, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou admissão do candidato, sem prejuízo das
medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis;
13.15 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES e a
Organizadora do Concurso Público, no que tange à realização deste Concurso Público;
13.16 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES reserva-se o direito de anular o Concurso Público, bem
como o de adotar providências que se fizerem necessárias para garantir a correção dos procedimentos a ele relativos ou dele
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decorrentes;
13.17 Os candidatos que deixarem a sala de provas para ir ao banheiro poderão ser revistados por detectores de metais na
entrada e na saída. A revista pode, ainda, ser realizada a qualquer momento nas salas e nos corredores dos locais de
aplicação das provas, na entrada e na saída do local de realização da prova objetiva.
13.18 Medidas adicionais de segurança que visem o interesse coletivo poderão ser aplicadas a qualquer momento pela
Organização do Concurso Público, sem prévia comunicação.
13.19 O candidato que precisar de comprovante de comparecimento, deverá solicitar à Coordenação do Concurso Público no
dia da Prova.
13.21 Integram este Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO;
b) ANEXO II – DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES;
c) ANEXO III – DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS;
d) ANEXO IV – CRONOGRAMA;
e) ANEXO V – AUTO DECLARAÇÃO PcD;
13.22 Serão armazenados pela ABCP pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, em formato físico e em local
apropriado, todos os formulários de inscrição, folhas de respostas, folhas de frequência e as demais planilhas de todos os
candidatos, bem como exemplares de todas as provas aplicadas no Concurso Público. E será armazenado por no mínimo 2
(dois) anos subsequentes, todos os arquivos em versão digital.
13.23 O presente Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente EDITAL DE
ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO que será publicado resumidamente na imprensa oficial (Diário Gazeta S.P) e na totalidade
nos sites www.abconcursospublicos.org, https://abcp.listaeditais.com.br e afixado no mural da PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DOS PERDÕES.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bom Jesus dos Perdões, 16 de junho de 2020.

SERGIO FERREIRA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO
Ortografia; Gramática; Leitura e interpretação de textos e frases; Pontuação; Acentuação gráfica. Norma culta da escrita.
Alfabeto: vogais e consoantes; Encontros vocálicos e consonantais; Sílabas: número e separação; Gênero: masculino e
feminino, coletivos; Sinônimos e antônimos das palavras; uso de maiúsculas e minúsculas. Formas de tratamento. Classe de
Palavras.
LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO
Concordância verbal: identificação dos tempos e modos verbais, correspondência de formas verbais, conjugação verbal,
flexão de verbos. Concordância Nominal; regência nominal e verbal. Oração: sujeito e predicado, posição do sujeito e
predicado, concordância entre sujeito e predicado. Estrutura do sujeito: classificação do sujeito, casos de oração sem sujeito;
dígrafos; substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, advérbios: classificação e cargo; uso do por que; vícios de linguagem;
Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos; Colocação pronominal; classificação dos termos da oração; Figura
de Linguagem; Morfologia; Uso da crase; Uso do por que; Objeto direto e Indireto.
LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR
A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência textuais;
Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão:
ortografia, acentuação e pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia,
homonímia, parônima; polissemia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de palavras; classes de
palavras: flexões, cargo e valores semânticos, com ênfase em verbos, pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e
Orações coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe de colocação.
Sentido denotativo e conotativo (figurado). Vícios de linguagem
MATEMÁTICA – ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO
Porcentagem. Juros Simples. Interpretação de gráficos. Números e Numeral. Dobro. Triplo. Sistemas de numeração Operações fundamentais com números naturais. Adição. Subtração. Multiplicação. Divisão. Problemas envolvendo as quatros
operações. Regra de três simples.
MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO
Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números inteiros: operações e propriedades. Números
racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três
simples. Equação de 1° grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre
grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. Estudo do triângulo retângulo; relações
métricas no triângulo retângulo; semelhança de triângulos; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente); Teorema de
Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área, Volume e Perímetro.
MATEMÁTICA – ENSINO SUPERIOR
Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas
propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, máximo divisor
comum e mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões
numéricas; Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Funções do 1º e 2º grau; Estudo do triângulo
retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; semelhança de triângulos; relações trigonométricas (seno, cosseno e
tangente); Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria – Área, Volume e Perímetro; Sistema de medidas de tempo, sistema
métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem;
Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e
Conjunto de Números Racionais; Números Primos. Problemas envolvendo os itens do programa proposto.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – COMUM A TODOS OS CARGOS
Conhecimentos municipais, estaduais e nacionais sobre: política, economia, geografia, sociedade, cultura e história.
Atualidades relevantes sobre diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia,
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia e suas vinculações
históricas. Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais sobre diversos assuntos veiculados nos meios de comunicação de
massa, como jornais, revistas, rádios, televisão e internet. Lei Municipal nº 1500 de 07 de dezembro de 1999.
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL– SOMENTE PARA OS CARGOS DE: PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, PROFESSOR DE EUCAÇÃO BÁSICA II, PROFESSOR DE ED. BÁSICA III - EDUCAÇÃO
FÍSICA, PROFESSOR DE ED. BÁSICA III - ARTES, DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E SUPERVISOR DE
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ENSINO.
Lei nº 9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Lei nº 13.005/14 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências.
Lei nº 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências: CAPÍTULO IV - Do Direito à
Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer – artigos 53 ao 59.
Constituição Federal 1988: CAPÍTULO III - Seção I - DA EDUCAÇÃO – artigos 205 ao 214.
CONTEÚDO ESPECÍFICO
AUXILIAR DE SERVIÇOS
Noções de higiene pessoal e no trabalho. Produtos de limpeza e higienização: aplicação, cuidados e segurança. Manuseio e uso
correto das ferramentas de trabalho. Uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo.
Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e persianas; Limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos, pias,
pisos, móveis e utensílios. Limpeza e manutenção de móveis e imóveis. Conservação das instalações prediais. Noções de
Controle de Material. Noções de seleção e coleta de lixo. Conservação e preservação do meio ambiente. Uso de Equipamentos
de Proteção Individual, EPIs. Prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Conservação e limpeza
de áreas verdes, praças, ruas e outros logradouros municipais. Equipamentos de Segurança (E.P.I. e E.P.C.). Ferramentas e
equipamentos da área. Limpeza de equipamentos e conservação de materiais. Noções de capinação, transporte de entulhos e
varrição. Segurança no Trabalho. Serviços Gerais de Limpeza. Prática Geral em Limpeza Pública. Conservação das instalações
prediais e zelo pelo patrimônio. Materiais de limpeza e sua utilização. Limpeza dos diferentes espaços. Noções gerais de
organização e o uso correto do material de limpeza e seu armazenamento em local próprio e adequado. Destinação do lixo.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Comunicação; Elementos da comunicação, emissor e receptor; Redação e documentos oficiais: formas de tratamento,
elaboração, organização e expedição de documentos oficiais como: relatório, ofício, memorando, aviso, ata, atestado,
declaração, despacho, portaria, requerimento, circular e etc. Classificação de documentos e correspondências. Noções básicas
de organização de arquivos e fichários. Organização administrativa municipal, qualidade no atendimento ao público, sigilo e
postura profissional. Conhecimento e uso eficiente do telefone (PABX, celulares e similares). Noções de Informática: Windows
versões 7, 8 e 10; Edição de texto e planilhas (ambiente Microsoft Office - Word, Excel e Outlook) versões 2010 e 2013.
RECEPCIONISTA
Relações Interpessoais: comunicação humana e relações interpessoais. O processo de comunicação. A comunicação: fatores
determinantes e barreiras. A comunicação nas organizações. Trabalho em equipe. Métodos de atendimento ao público. Cliente
externo e interno. Atendimento telefônico e de balcão. O perfil do profissional de atendimento. Interação com o público
interno e externo. Adequação da indumentária. Procedimentos administrativos. Noções básicas de organização de arquivos e
fichários. Manual De Redação da Presidência da República. O conhecimento e uso eficiente do telefone (PABX, celulares e
similares), recebimento e transmissão de mensagens telefônicas. Ética profissional. Cidadania: direitos e deveres do cidadão.
Técnicas de Atendimento ao Público (telefone, atendimento eletrônico e atendimento pessoal). Noções de Informática:
Windows versões 7, 8 e 10; Edição de texto e planilhas (ambiente Microsoft Office - Word, Excel e Outlook) versões 2010 e
2013.
COVEIRO
Noções de higiene. Uso e cuidados com as ferramentas e equipamentos de seu uso no trabalho; Segurança no trabalho:
prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas; Uso de Equipamentos de Proteção
Individual, EPIs; Patrimônio público: cuidados gerais; Relações intra e interpessoal; Preparação de covas para
sepulturas (Noções básicas de pedreiro); Tipos de sepulturas; A exumação; O enterro; Noções dos Materiais de
Construção: aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; argamassa; concreto; dosagem; tecnologia do
concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes. Edificações; Preparo de concretos e argamassas;
Revestimento: chapisco, emboço e reboco; Noções gerais de primeiros socorros; Uso de EPIs; Prevenção de Acidentes;
Organização do local de trabalho. Conhecimentos básicos da função; Outras questões que abordem situações,
procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido; Noções de seleção e coleta de lixo; Conservação do
meio ambiente; Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e
colegas de trabalho; Ética no serviço público.
JARDINEIRO
Noções básicas irrigação. Tipos de adubação. Meios de combate de plantas daninhas, pragas e doenças. Conhecimentos sobre
sementes e propagação vegetativa: aspectos práticos. Viveiros: preparo de substratos e tipos de recipientes. Métodos para
fertilidade do solo. Técnicas e ferramentas utilizadas em jardinagem. Práticas de implantação e manutenção de jardins,
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gramados e áreas verdes. Tipos de podas. Conhecimentos de espécies vegetais. Noções sobre as tipologias das flores. Métodos
para realização de enxertos. Equipamento de Proteção Individual para jardinagem.
MERENDEIRA
Controle de estoque de alimentos perecíveis e não perecíveis e desperdício. Controle de temperatura. Técnicas de
congelamento e descongelamento de alimentos. Noções gerais sobre: alimentos, função dos alimentos, vitaminas e nutrientes,
reaproveitamento de alimentos, conservação e validade dos alimentos. Limpeza e conservação dos objetos de uso, de
equipamentos e do local de trabalho. Remoção de lixo e detritos, destino e seleção. Higiene pessoal. Noções básicas de
preparação de alimentos. Relatório de pedidos de material de gêneros alimentícios. Contaminação e doenças veiculadas por
alimentos. Higiene na manipulação de alimentos. Conservação, recebimento e armazenamento de alimentos. Noções básicas
de cardápio, seleção dos ingredientes e equivalência de medidas. Qualidade da água: importância da água potável e proteção
dos reservatórios. Vestuário adequado ao ambiente de trabalho. Prevenção e controle de insetos e roedores. Prevenção de
acidentes no trabalho. Alimentos saudáveis.
MOTORISTA
Normas gerais de circulação e conduta. Direção defensiva. Convívio social no trânsito. Cuidados gerais ao volante. Respeito ao
Meio Ambiente. Noções de mecânica básica de veículos leves e pesados. Noções do funcionamento de veículos leves.
Conhecimentos sobre condução, manutenção, limpeza e conservação de veículos. Noções básicas de primeiros socorros. Lei
Federal n.º 9.503/1997 e posteriores alterações. Legislação e Sinalização de Trânsito em geral.
PEDREIRO
Conhecimentos teóricos e práticos da construção, terminologia básica utilizada nas construções civis; Princípios básicos da
construção civil e as rotinas de trabalho; Conhecimentos dos materiais de construção civil; cimento, areia, brita, cal, madeiras,
azulejos, pisos, concreto, telhados, tubulações e tipos de acabamentos; Cálculos básicos de quantidade de materiais a serem
utilizados nas construções; Normas básicas e cuidados de segurança do trabalho
PINTOR
Conhecimento de cores em geral: cores básicas, cores primárias, cores neutras, cores secundárias, cores terciárias e outros
tipos de cores e misturas. Segurança no trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e
coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos (EPIs e EPCs). Noções de higiene pessoal e do ambiente de
trabalho. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de
trabalho. Ética no serviço público.
VIGIA
Serviços de vigia e de vigilância (desarmada) de bens públicos móveis e imóveis, sejam patrimoniais ou de domínio público;
conhecimentos acerca das formas de comunicação dos atos de depredação do patrimônio público, inclusive do patrimônio,
histórico e cultural e das formas de comunicação das tentativas de arrombamento de portas, janelas, guaritas, outros e outros
acessos aos prédios públicos municipais; conhecimentos sobre equipamentos necessários ao exercício das atribuições do
cargo, bem como sua manutenção e conservação; conhecimentos sobre o relacionamento com os demais servidores da
Administração Municipal com as autoridades, dirigentes superiores, servidores municipais, com outras autoridades
municipais, com os munícipes. Registro de eventos e irregularidades verificadas no turno do serviço de segurança.
Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Noções de Hierarquia; Direitos e deveres do servidor público. Telefones públicos
de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro.
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES
Fundamentos, procedimentos e ações básicas, operacionais e educativas de combate às endemias. Táticas para a promoção da
saúde. Metodologia das visitas domiciliares. Conhecimentos sobre doenças: esquistossomose, dengue, leishmaniose, febre
amarela, malária, tracoma, influenza, febre maculosa, leptospirose, hanseníase, e tuberculose. Doenças Infecciosas e
Parasitárias. Doença de Chagas. Doenças endêmicas e epidêmicas: conceitos, causas, transmissão, período de incubação,
diagnóstico, tratamento e notificação de casos. Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos prevalentes.
Fundamentos básicos para o controle de roedores, animais peçonhentos e outros animais transmissores de doenças. Tipos de
larvicidas e inseticidas para o controle de endemias. Métodos de aplicação dos larvicidas e inseticidas. Procedimentos de
Segurança na aplicação de larvicidas e inseticidas. Fundamentos e normas de segurança no combate às endemias.
Equipamentos de Proteção Individual relacionados ao combate de endemias.
AUXILIAR DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO
Normas de conduta. Leitura de receitas. Higiene e Segurança no trabalho. Noções de organização e funcionamento de
farmácia. Almoxarifado: controle de entrada e saída de medicamentos. Possíveis complicações associadas à administração de
medicamentos injetáveis. Cuidados gerais na administração de medicamentos Cuidados a serem observados na estocagem.
Dispensação de medicamentos. Reconhecimento e localização dos medicamentos. Interpretação de guias dos medicamentos.
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Noções de farmacologia. Noções de classificação de medicamentos quanto à classe terapêutica. Conceitos de medicamento,
remédio, genérico, similar. Noções de farmacotécnica. Conceitos de fórmulas farmacêuticas. Técnicas de manipulação de
medicamentos alopáticos, fitoterápicos. Pesos e medidas: conhecimento das unidades de massa e de volume. Balanças usadas
na farmácia. Processo de esterilização. Descarte do lixo farmacêutico. Noções de higiene e segurança.
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
Princípios de sistema único de saúde – odontologia em saúde coletiva. Principais problemas de saúde bucal em saúde pública.
Sistema de trabalho e sistema de atendimento; educação em saúde bucal coletiva; recursos humanos em saúde coletiva;
modelo de atenção em saúde bucal; epidemiologia aplicada à saúde bucal; Anatomia e fisiologia; anatomia dental e
funcionamento do corpo humano e cavidade bucal; Odontologia preventiva; Etiopatogenia e prevenção da cárie dentária e
das doenças periodontais; flúor: forma de utilização, efeitos e controle; noções básicas da semiologia; principais afecções da
cavidade bucal; atividades do auxiliar de odontologia na destistica; Restaurações classes I,II,III,IV; atividades do auxiliar de
odontologia na periodontia; raspagem supra gengival; equipamentos, instrumentos e materiais básicos no atendimento da
saúde bucal; biossegurança em saúde bucal; equipamentos de proteção individual, processamento de materiais, desinfecção,
descontaminação previa, esterilização e manutenção de cadeia asséptica.
DESENHISTA PROJETISTA
Utilização de programa Windows (Word e Excel) e AutoCad; Topografia; Levantamento Planialtimétrico (poligonais, perfis,
curvas de nível); Projetos (arquitetura, instalações prediais, instalações especiais); Comunicação Visual; Circulação
Horizontal; Urbanização e Paisagismo; Material de Desenhista: Tecnologia dos Instrumentos e Equipamentos Utilizados pelo
Desenhista; Formato de Papéis, Margens, Legendas e Carimbos; Caligrafia Técnica; Normógrafo: Utilização e Manutenção;
Normalização Técnica; Interpretação: Escalas Numéricas, Escala Gráfica (Simples e Decimal); Leitura e interpretação de
projetos de instalações prediais e de plantas de locação, forma e armação; Trigonometria; Escalímetro; Conversão de
Medidas; Elementos de Máquinas; Interpretação de Desenhos; Noções de desenho em meio eletrônico (AUTOCAD),
conhecimentos básicos da área de atuação do emprego; Características e utilização do Desenho Técnico. Normas para
Desenho Técnico: Margens; Legenda; Escrita; Dobra do Papel; Traços; Escala; Cotas. Figuras Geométricas: Ponto; Reta;
Segmento
e
Reta;
Arcos;
Circunferência;
Polígonos;
Símbolos
Geométricos:
Raio/Diâmetro/reta/Ponto/Mediatriz/Bissetriz/Ângulo/Perpendicular/Paralela; Perspectiva: Isométrica; Isométrica
simplificada. Vistas Ortogonais: Representação; Representação nos Diedros. Cortes: Corte Simples; Corte Composto; MeioCorte; Corte Parcial. Desenho técnico civil. Projeto de arquitetura, métodos e técnicas de desenho e projeto de arquitetura
(Leitura e interpretação de desenho, utilização de materiais, Projeção ortogonal, Plantas, Cortes, Fachadas, Escalas,
Implantação). Projeto de criação, Desenho de interiores, Perspectivas, layout Estudos de revestimentos e fachadas, métodos e
técnicas de desenho de projetos complementares, Instalações elétricas e hidros sanitárias, Telefonia, Prevenção contra
incêndio, Coberturas, fechamentos e revestimentos. Métodos e técnicas de desenho de coberturas metálicas e de madeira,
Esquadrias, Pisos e revestimentos. Legislação sobre normas técnicas, Normas ABNT; Legislação urbanística,
dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e comunitários. Calculo de área e volume de construções.
Topografia. Curva de nível. Terraplenagem de vias, plataformas, cálculo de corte e aterro. Curva de concordância vertical,
horizontal. Elementos de arcos e curvas. Cálculos de ângulos. Trigonometria elementar. Coordenadas planas retangulares:
interpretação e utilização da carta topográfica: altimetria (representação por pontos cotados e curvas de nível; equidistância
gráfica e equidistância natural). Identificação de formas características e relevo do terreno; declives e inclinações do terreno;
Perfis transversais e longitudinais do terreno a partir de informação recolhida na carta topográfica; cálculo de volumes de
terra a movimentar em escavações e aterros. Introdução dos conceitos teóricos para a elaboração de uma carta de
representação do terreno por pontos cotados e curvas de nível. Elaboração da carta de representação do terreno a partir do
cálculo de coordenadas planas retangulares. Conceitos e funções dos principais softwares básicos e aplicativos. Utilização,
instalação e configuração de sistemas operacionais e aplicativos: Windows (XP/Vista,7) e Linux, pacote Microsoft Office e
BrOffice. Noções de desenho em meio eletrônico (AUTOCAD); manuseio de arquivos; impressões e plotagens.
ELETRICISTA
Eletricidade básica: grandezas elétricas e magnéticas. Sistema Internacional de Unidades. Lei de Ohm. Potência e energia.
Medidas elétricas. Circuitos elétricos - série, paralelo e misto. Magnetismo e eletromagnetismo. Instalações e manutenção
predial de circuitos elétricos. Projeto e montagem de instalações elétricas. Desenho Técnico: Simbologia. Diagramas.
Interpretação de projetos elétricos. Eletrostática. Circuitos de corrente contínua. Circuitos elétricos em corrente alternada.
Circuitos trifásicos. Instalação e manutenção de disjuntores termomagnéticos de baixa tensão. Levantamento e quantificação
de materiais elétricos para instalação de quadro de energia elétrica, tomada elétrica, interruptores, tubulações e de
condutores elétricos. Montagem e instalação de dispositivos de comando de iluminação e sinalização, interruptores paralelo,
interruptor de minuteria, interruptor automático de presença, rele fotoelétrico, cigarras e campainhas. Fornecimento de
energia elétrica, limites de fornecimento especificações de entradas de energia, consumidor individual e edifícios de uso
coletivo. Instalação de motores monofásicos e trifásicos e seus respectivos esquemas de ligação para níveis de tensão elétrica
127 volts e 220 volts. Instalação de ventiladores de teto com controle de comando com duas rotações. Montagem e
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instalações de luminária fluorescente com reator de partida rápida para até 04 (quatro) lâmpadas. Acionamentos e controles
elétricos. Instrumentos e equipamentos de medição e controle. Identificação, uso e conservação de ferramentas utilizadas
para instalações elétricas. Equipamento de proteção individual. Equipamentos e materiais elétricos. Sistema de Proteção
contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Aterramento. Instalações elétricas de baixa tensão. Manutenção preventiva e
preditiva de sistemas elétricos. Normas: NR-10, NBR 5419 e NBR 5410.
FISCAL DE SANEAMENTO
A importância do saneamento básico. Qualidade ambiental, controle da poluição ambiental, impactos ambientais. Projetos de
Saneamento Básico. Tios de Redes de Distribuição e Coleta de Água e Esgoto. Gestão de Resíduos - Tratamento de Resíduos
Sólidos, Mitigação e Recuperação de Áreas Impactada, Tratamento de água e água residuárias. Legislação Ambiental,
Educação Ambiental.
GUARDA VIDAS
Salvamento aquático: definição de afogamento; primeiras providências; tipos de afogamento; técnicas de aproximação;
técnicas de desvencilhamento; técnicas de transporte; técnicas de retirada da água; providências iniciais após retirar o
afogado da água; técnicas de primeiros socorros (principais métodos); técnicas de resgates. Etapas básicas do socorrismo.
Sinais vitais. Sinais de apoio. Roteiro de prioridade no atendimento. Exame físico. Noções de anatomia e sistema cardiorespiratório. Técnicas e métodos de reanimação cardiopulmonar. Hemorragias. Lesões traumáticas. Técnicas de
imobilizações. Ferimentos. Asfixias. Conhecimentos de Primeiros Socorros.
INSPETOR DE ALUNOS
Noções de Prevenção de acidentes e de organização e disciplina geral. A ideologia da Educação. Criança e Adolescente:
direitos e proteção. Cuidados a serem tomados com a integridade física da criança. Medidas de Segurança no Trabalho;
Noções de Higiene e bem-estar. Regras de Comunicação e interação. Disciplina e vigilância das crianças; Hierarquia; Controle
e movimentação das crianças; Cotidiano escolar; Cognição, afeto e moralidade; A indisciplina na escola, o Bullying escolar;
Necessidades educativas especiais; Lei Federal n° 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei Federal
n° 9.394/96. Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
OPERADOR DE MÁQUINAS
Regras Gerais de Circulação: Normas Gerais de Circulação e Conduta; Sinalização de Trânsito; Dos Veículos; Registro e
Licenciamento; Dos equipamentos obrigatórios; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades;
Medidas e Processo Administrativo; Das Infrações: A Sinalização de Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro e suas Alterações.
Direção Defensiva: Direção Preventiva e Corretiva; Noções de Primeiros Socorros; Noções elementares de Mecânica de
Maquinas Pesadas. Noções de Manuseio de Máquinas Pesadas.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Conhecimentos de biossegurança. Código de Ética profissional. Noções de anatomia e fisiologia dos sistemas e aparelhos do
corpo humano. Técnica de coleta de materiais para exames laboratoriais (fezes, urina, sangue, catarro). Rotina,
funcionamento de centro de esterilização de materiais e técnica e preparo para esterilização e desinfecção de materiais.
Técnica de administração de sangue e hemoderivados. Técnica de administração e infusão de medicamentos. Noções de
efeitos colaterais e adversos de medicamentos. Fundamentos e técnicas de enfermagem. Sinais vitais; antropometria; técnicas
de restrições de pacientes; bandagens; cuidados de higiene pessoal; aplicação de medicação: drogas, soluções, cuidados,
efeitos colaterais, técnicas de preparo e administração; cuidados de enfermagem nos atendimentos de urgência: hemorragia,
ferimento, choque, queimaduras, parada cardiorrespiratória, envenenamento e mordeduras de animais, fraturas, luxações,
perda de consciência; transporte de acidentados; pacientes psiquiátricos; desmaios. Rotina de imunização (calendário básico
de vacina). Noções de vigilância epidemiológica e sanitária.
TÉCNICO DE RADIOLOGIA
Conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia - ossos do crânio, face, coluna, tórax, membros superiores e inferiores, órgãos
do tórax e abdômen. Técnicas radiográficas do crânio, face, coluna vertebral, de ossos, articulações, do aparelho urinário, das
vias biliares, do aparelho respiratório. Incidências especiais. Conhecimentos básicos de equipamentos radiológicos e seu
funcionamento - produção de Raios X, estrutura básica da aparelhagem fixa e portátil, câmara escura. Documentação da
imagem radiográfica por processamento químico e digital. Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de elementos
dos componentes químicos do revelador e fixador. Qualidade da imagem radiográfica. Conhecimento básico sobre
organização de um Serviço de Raios X. Meios de tipos e utilização específica), indicações e contraindicações, em exames de
imagens. Conhecimentos de técnicas de utilização do Raios X. Conhecimento em aquisição de imagens tomográficas e
gerenciamento dessas imagens em sistemas computadorizados. Conhecimento sobre mamografia, noções de anatomia das
mamas e regras gerais para o estudo radiográfico. Princípios da radioscopia e metodologia aplicada. Legislação concernente
ao operador de Raios X. Efeitos biológicos das radiações ionizantes e meios de proteção. Riscos e precauções - equipamentos
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de proteção individual e coletiva. Portaria 453 e 485 (NR 32). Vigilância Sanitária. Código de Ética Profissional.
TECNICO OPERADOR DE ÁGUA E ESGOTO
Noções de práticas laboratoriais: Unidades de medidas de concentrações e preparo de soluções utilizadas no processo de
tratamento. Identificação e utilização de equipamentos simples de leitura direta (ex. potenciômetro, turbidímetro,
termômetros) e vidrarias laboratoriais. Conversões de unidades de medidas. Coleta de amostras para análises físico-químicas
e bacteriológicas. Características da água. Origens. O tratamento: cloro, flúor. Objetivos do tratamento da água. Estação de
tratamento, tipos de unidades de tratamento de água, controle de qualidade de da água. Noções Elementares de Hidráulica:
Conceitos elementares das partes constituintes de um sistema de abastecimento de água e de esgotos. Noções sobre unidades
de medidas hidráulicas: volumes de água, vazão, velocidade, pressões, áreas, níveis. Identificação e leitura de instrumentos de
medição de vazão, de pressão e de níveis, (hidrômetros, manômetros e indicadores). Noções sobre materiais e equipamentos
hidráulicos, ferramentas e acessórios utilizados na manutenção de sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgotos.
Uso do Equipamento de Segurança e Normas.
PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A criança e a educação infantil: história, concepções. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Planejamento na
educação infantil: dinâmica e processos. Eixos do trabalho pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar. Componentes
curriculares da educação infantil: o brincar, o movimento e o conhecimento de si e do outro. O cotidiano na creche: espaço,
rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. O professor de educação infantil. Família e instituição. Projeto
Político Pedagógico: princípios e finalidades. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. Diretrizes curriculares nacionais
para a educação infantil. A educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar. Conhecimentos da
Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do tempo e do
espaço e a avaliação escolar; projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola;
currículo e cultura; tendências pedagógicas na prática escolar. Tendências pedagógicas na infância segundo: Vygotsky, Piaget,
Paulo Freire, Dermeval Saviani, Emília Ferreiro e seus seguidores.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – Educação é a Base. Secretaria de Educação Básica Brasília, MEC, SEB, 2017. (p. 33-54)
Unidades Temáticas, objetos de conhecimento e habilidades nos anos iniciais:






LÍNGUA PORTUGUESA ANOS INICIAIS - (p. 65-133)
MATEMÁTICA ANOS INICIAIS - (p. 266-295)
CIÊNCIAS ANOS INICIAIS - (p. 323-339)
GEOGRAFIA ANOS INICIAIS - (p. 357- 377)
HISTÓRIA ANOS INICIAIS - (p. 395- 413)

Disponível em:
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf)
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
A criança e a educação infantil: história, concepções. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Planejamento na
educação infantil: dinâmica e processos. Eixos do trabalho pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar. Componentes
curriculares da educação infantil: o brincar, o movimento e o conhecimento de si e do outro. Avaliação na educação infantil. O
cotidiano na creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. O professor de educação infantil.
Família e instituição. Projeto Político Pedagógico: princípios e finalidades. Projetos de trabalho: concepção e perspectiva.
Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Tendências pedagógicas na infância segundo: Vygotsky, Piaget,
Paulo Freire, Dermeval Saviani, Emília Ferreiro e seus seguidores.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – Educação é a Base. Secretaria de Educação Básica Brasília, MEC, SEB, 2017. (p. 33-54)
Disponível em:
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf)
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
Teoria e Prática da Educação - Conhecimentos Político-Pedagógicos - Função social e política da escola: perspectiva crítica e
perspectiva neoliberal; gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos
político-pedagógicos. A educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar. Conhecimentos da
Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do tempo e do
espaço e a avaliação escolar; projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola;
currículo e cultura; tendências pedagógicas na prática escolar. Tendências pedagógicas na infância segundo: Vygotsky, Piaget,
Paulo Freire, Dermeval Saviani, Emília Ferreiro e seus seguidores.
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Unidades Temáticas, objetos de conhecimento e habilidades nos anos iniciais:






LÍNGUA PORTUGUESA ANOS INICIAIS - (p. 65-133)
MATEMÁTICA ANOS INICIAIS - (p. 266-295)
CIÊNCIAS ANOS INICIAIS - (p. 323-339)
GEOGRAFIA ANOS INICIAIS - (p. 357- 377)
HISTÓRIA ANOS INICIAIS - (p. 395- 413)

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – Educação é a Base. Secretaria de Educação Básica Brasília, MEC, SEB, 2017.
Disponível em: (http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf)
PROFESSOR DE ED. BÁSICA III - EDUCAÇÃO FÍSICA
Metodologia para o ensino da Educação Física; As teorias da Educação Física e do Esporte. Treinamento desportivo geral.
Fundamentos, regras equipamentos e instalações utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica
(artística), handebol, futebol e voleibol. Anatomia Humana; - os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação
Física Escolar; - Esporte e Jogos na Escola: competição, cooperação e transformação didático-pedagógica; Crescimento e
desenvolvimento motor; modalidades esportivas e suas regras. Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas.
Educação Física e o desenvolvimento humano. Biologia do esporte: condicionamento físico e saúde. Tratado de fisiologia do
exercício. Fisiologia do esforço e socorros de urgência.
Unidades Temáticas, objetos de conhecimento e habilidades em educação física:







Brincadeiras e jogos;
Esportes;
Ginásticas;
Danças;
Lutas;
Práticas corporais de aventura;

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – Educação é a Base. Secretaria de Educação Básica Brasília, MEC, SEB, 2017. (p. 229-237).
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf)
PROFESSOR DE ED. BÁSICA III - ARTES
A produção artística em diversas épocas, diferentes povos, países e culturas. A identidade e a diversidade cultural brasileira.
Arte na Educação Escolar. Fundamentos e tendências pedagógicas do ensino de Arte no Brasil. Artes visuais - formas
tradicionais e as modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e transformações estéticas a partir da modernidade;
Manifestações artístico culturais populares. Expressividade e representação da arte infantil e do adolescente. A Arte na
História Universal: da pré-história à atualidade. Principais manifestações artísticas, características das tendências e artistas
representantes. A Arte do período da pré-história brasileira até a contemporânea. Elementos de visualidade e suas relações
compositivas. Técnicas de expressão. Processo de construção do conhecimento em teatro: interações com texto, o espaço, o
contexto e os personagens. Origem da música. Expressão musical aplicada a educação.
Unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades de Arte:





Artes Visuais;
Dança;
Música;
Teatro.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – Educação é a Base. Secretaria de Educação Básica Brasília, MEC, SEB, 2017. (p. 191-209)
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf)
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
O papel do diretor na escola: conceituação e evolução histórica; características e tipos; princípios e objetivos. História da
Educação e da Pedagogia. Tendências Pedagógicas: Filosofia, Sociologia e Psicologia da Educação. Organização do sistema
educacional. Ensinar - conceitos, competências e o quotidiano do professor na sala de aula. Planejamento de ensino 20
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importância e requisitos gerais. O projeto político pedagógico. Ensino integrado: currículo, planejamento e avaliação.
Objetivos de ensino. Avaliação escolar. Inclusão Escolar. Interdisciplinaridade. Parâmetros Curriculares Nacionais: primeiro,
segundo, terceiro e quarto ciclos. Direção escolar: planejamento - comunicação - material didático, ensino - assistência ao
professor - visitas e reuniões - assistência ao educando - disciplina - atividades extra classe - relações com a comunidade arquivo – avaliação. Educação construtivista. Métodos, teorias e/ou sistemas educacionais de: Freinet, Montessori, Waldorf,
Freire, Decroly, Piaget, Wallon, Vygotsky, Morin e Perrenoud. Teoria da Aprendizagem Social de Albert Bandura, Teoria de
Ensino de Jerome Bruner, Teoria da Aprendizagem Significante de Carl Rogers, Teoria de Aprendizagem Significativa de
David Ausubel. Especificidades da escola pública. Dinâmica da Sala de Aula. Interesses e objetivos: o consensual e o
conflitante. o Desenvolvimento Profissional do Professor; Resolução de Problemas; plano de Ação; Avaliação do Plano de
Ação; O Processo de Elaboração do PPP; A Municipalização do Ensino no Brasil; Legislação e financiamento da educação
brasileira; A educação na constituição brasileira. Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil.
SUPERVISOR DE ENSINO
A especificidade da função supervisora numa perspectiva histórica; A supervisão de ensino a serviço da garantia de educação
escolar de qualidade como direito de todos; a dimensão cooperativa e integradora do trabalho da supervisão nos espaços
intra e interescolares; Didática e Prática de Ensino; Planejamento, organização curricular, estratégias pedagógicas, gestão e
avaliação nas práticas educacionais. Avaliação da aprendizagem; Impacto das inovações tecnológicas no ensino e na
aprendizagem. Liderança. Relações interpessoais; Educação inclusiva; Gestão Democrática e autonomia da escola, Projeto
político-pedagógico; Interdisciplinaridade e transversalidade; As tendências pedagógicas na educação; Dinamização do
processo de comunicação como fator de gestão da ação Pedagógica; O conselho de classe no processo avaliativo; Plano de
Ensino e Plano de Aula; A relação do trabalho do supervisor com os demais componentes da escola; Contribuições para a
melhoria contínua das condições técnicas, organizacionais e humanas do processo educacional desenvolvido nas instituições
de ensino; Pedagogia de Projetos; Educação escolar e qualidade de ensino; A escola inclusiva: Os portadores de necessidades
especiais: políticas de inclusão, questões culturais e educação escolar e familiar. Escola e diversidade cultural. A organização
do trabalho pedagógico na escola. O processo de planejamento: concepção, dimensões, níveis e importância. O ano letivo e o
calendário escolar. O planejamento de ensino em seus elementos constitutivos: objetivos e conteúdo de ensino, métodos e
técnicas; multimídia educativa e avaliação da aprendizagem. A proposta pedagógica da escola: concepção, princípios, eixos
norteadores, construção, acompanhamento e avaliação. Os planos de ensino. O currículo como referência para o
desenvolvimento do processo pedagógico. Educação Inclusiva: fundamentos, conceito, princípios, recursos pedagógicos e a
adaptação curricular.
ANALISTA QUÍMICO
Produtos químicos utilizados no tratamento da água e esgoto. Análises microbiológicas e físico-químicas da água. Elementos
químicos e tabela periódica. Substâncias, misturas e técnicas de separação de misturas. Compostos inorgânicos: classificação,
propriedades e aplicações. Balanceamento de equações químicas. EPI e noções de segurança no trabalho. Solubilidade e
curvas de solubilidade. Equilíbrio químico: pH, indicadores ácido-base, hidrólise, solução tampão e produto de solubilidade.
Noções de segurança em laboratório químico e equipamentos de proteção individual e coletiva. Vidraria laboratorial, uso e
princípios de funcionamento de equipamentos: balança analítica, pHmetro, estufas, centrífuga, purificador de água para
análises laboratoriais. Tratamento de resíduos de laboratório. Assepsia, desinfecção e esterilização de materiais. Processos de
tratamento de água e esgoto. Análise via espectrofotometria, potenciometria e condutometria e análises titrimétricas de
neutralização, precipitação, oxirredução e complexação. Propriedades físicas das substâncias. Funções inorgânicas e
orgânicas: nomenclatura, formulação e propriedades. Tratamento de água para uso industrial. Legislação Ambiental. Normas
de transporte de produtos tóxicos, inflamáveis, corrosivos. Análises físico-químicas para caracterização de resíduos. Análises
bacteriológicas. Instrumentais. Coletas de amostras. Calibração de equipamentos, vidrarias e instrumentos diversos. Soluções
reagentes.
ARQUITETO
Materiais e Técnicas de Construção; Estruturas: Sistemas Estruturais de Concreto e Metálicos; Fundações; Planejamento e
Orçamento de Obra; Topografia; Instalações (Elétricas, Telefônica, Hidráulicas, Gás, Águas Pluviais); Conforto térmico,
acústico e lumínico: Eficiência Energética e Automação Predial. Linguagem e metodologia do projeto de arquitetura;
Sustentabilidade das edificações; Programa de necessidades físicas das atividades e dimensionamento básico (organograma e
fluxograma); Layout; Ergonomia; Fundamentos para Inclusão Social de Pessoas com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida.
Construções fundamentais do desenho geométrico, aplicação do sistema de projeções cotadas e do sistema descritivo. A
correta utilização dos instrumentos de desenho. Uso de escalas. Desenvolvimento da precisão nas medidas, nos detalhes
técnicos e nos traços. Perspectiva. Símbolos necessários para entendimento do projeto arquitetônico (indicação de cortes,
níveis, elevações, tipos de esquadrias). NBR 6492 (Representação de Projetos de Arquitetura). Conhecimentos em
computação gráfica aplicados à arquitetura. Teoria e Crítica desde o Período Pré-Histórico ao Contemporâneo, inserido no
contexto histórico (econômico, social, científico e das artes em geral). O Plano Diretor e o processo de planejamento (questões
conceituais e metodológicas); A participação popular no planejamento e gestão das cidades; Legislação federal de
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parcelamento do solo; infraestrutura urbana; Regularização Fundiária; Caligrafia Técnica - Letras e formatos; Cotagem - Tipos
de Linhas: Linhas de cota, linhas de extensão e de chamada, linhas de centro; Projeções, Vistas e Perspectivas - Planos de
projeção, projeção ortogonal, vista auxiliar, perspectiva isométrica, perspectiva cavaleira, perspectiva cônica. História da
arquitetura. Teoria e prática do projeto arquitetônico. Representação gráfica da arquitetura: Cortes, Seções e Hachuras Tipos de cortes. Tipos de Hachuras; Desenho Arquitetônico: Anteprojeto. Projeto; Planta de situação. Planta baixa.
Especificações e Símbolos; Fachadas e detalhes. Projeto assistido por computador. Coordenação e compatibilização de
projetos complementares ao projeto arquitetônico. Acessibilidade. Conservação de energia e sustentabilidade. Técnicas e
materiais de construção. Sistemas estruturais. Planejamento, orçamento e controle de obras. Elaboração de especificações
técnicas. Noções de paisagismo, conforto ambiental, conforto térmico e acústica arquitetônica. Noções de instalações elétricas
e instalações hidrossanitárias. Iluminação natural e iluminação artificial. Águas pluviais. Topografia. Legislação. Segurança do
Trabalho.
ASSISTENTE SOCIAL
Conhecimento e procedimentos de pesquisa para identificação das demandas e reconhecimento das situações de vida das
populações, serviços próprios da assistência social, áreas e políticas públicas de seguridade social; Movimentos sociais,
recursos orçamentários nos benefícios e serviços sócio assistenciais em Centros de Referência em Assistência Social - CRAS e
Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, elaboração e avaliação do Plano de Assistência Social;
Perícias, visitas técnicas, laudos, informações e pareceres, procedimentos de atendimento individual e coletivo em CRAS e
CREAS, direção e coordenação em CRAS, CREAS, campanhas públicas de combate às drogas, ao alcoolismo e à gravidez
precoce, crianças e adolescentes em situação de risco; Noções de política de seguridade social, Lei Orgânica da Assistência
Social, Sistema Único de Assistência Social (SUAS), redes de atendimento, desenvolvimento local (concepção de território,
participação no poder local, planejamento participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e rurais), família (novas
modalidades e metodologias de abordagem), Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei que Regulamenta a
profissão e Código de Ética Profissional. Lei n° 8.080/90 e Lei n° 8.142, de 28/12/90. A Assistência Social e a trajetória das
Políticas Sociais Brasileiras. Serviço Social na área de saúde e participação comunitária. Intervenções metodológicas do
Serviço Social: abordagens individuais e grupais. O papel do Serviço Social nas ações de inclusão social. Diretrizes do Núcleo
de Apoio à Saúde da Família (NASF). Portaria 2488 de 21 de Outubro de 2011 e a 154/2008 do Ministério da Saúde.
DENTISTA
Cariologia. Doenças da polpa e dos tecidos periapicais. Distúrbios do desenvolvimento das estruturas bucais e parabucais.
Tumores benignos e malignos da cavidade bucal. Tumores das glândulas salivares. Cistos e tumores de origem odontogênica.
Alterações regressivas dos dentes. Infecções bacterianas, virais e micóticas. Disseminação das infecções bucais. Lesões físicas
e químicas da cavidade bucal. Manifestações bucais das doenças metabólicas. Doenças do periodonto. Doenças dos nervos e
músculos. Anestesiologia local e controle da dor. Técnicas de anestesia regional e local. Anatomia das regiões da cabeça e
pescoço. Soluções anestésicas. Emergências no consultório. Flúor. Adesão aos tecidos dentários. Radiologia. Oclusão.
Periodontia aplicada à dentística. Restaurações diretas e indiretas em dentes posteriores com resinas compostas.
Restaurações diretas em dentes anteriores com resinas compostas. Lesões nãocariosas. Restaurações adesivas diretas.
Facetas diretas com resinas compostas. Restaurações cerâmicas do tipo Inlay/Onlay. Facetas de porcelana. Restaurações de
dentes tratados endodonticamente. Restaurações em dentes fraturados. Materiais odontológicos. Biocompatibilidade dos
materiais dentários. Materiais de moldagem. Gesso. Resinas para restauração. Amálgama dental. Cimentos odontológicos.
Cerâmicas odontológicas. Materiais de acabamento e polimento. Diagnóstico e plano de tratamento em clínica odontológica
infantil. Dor em Odontopediatria. Tratamento nas lesões cariosas em dentes decíduos. Terapia endodôntica em dentes
decíduos. Desenvolvimento da oclusão. Cirurgia bucal pediátrica. Traumatismo em dentes anteriores. Selantes de fóssulas e
fissuras. Doenças infecciosas de preocupação especial na Odontologia. Avaliação do paciente e proteção pessoal. Princípios de
esterilização e desinfecção. AIDS e a prática odontológica. Controle da infecção cruzada na prática odontológica. Odontologia
preventiva e social. Organização dos serviços de saúde no Brasil. Pacto pela Saúde. Planejamento, programação e Gestão em
saúde. Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Política Nacional de Humanização. Programa Brasil Sorridente e suas
respectivas portarias. Promoção de Saúde. Sistema de referência e contra referência. Sistema Único de Saúde (Lei
8.080/1990, Lei 8.142/1990). Sistemas de informação em saúde. Plano de Gerenciamento de resíduos de serviços
odontológicos. Prevenção e controle de riscos.
ENFERMEIRO
Ética, deontologia, bioética e legislação em Enfermagem. Noções de saúde coletiva e epidemiologia. Nutrição e dietética em
saúde. Semiologia e semiotécnica em enfermagem. Sistematização da assistência em Enfermagem. Processo do cuidar em
Enfermagem. Clínica em todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso). Processo do cuidar
em Enfermagem Cirúrgica em todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso). Processo do
cuidar em Enfermagem em Doenças Transmissíveis. Processo do cuidar em Enfermagem em Emergências e Urgências.
Processo do cuidar em Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria. Administração e Gerenciamento em Saúde. Saúde da
Família e atendimento domiciliar. Biossegurança nas ações de Enfermagem. Enfermagem em centro de material e
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esterilização. Programa Nacional de Imunização. Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS.
Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF. Diretrizes Operacionais do PACS. Ética Profissional.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Administração agrícola. Organização e operação das atividades agrícolas. Planejamento e desenvolvimento das atividades
agrícolas. Conhecimento de Agroecologia: As bases formativas da agricultura contemporânea. Conceitos e princípios de
agroecologia. O conceito de agroecossistema: estrutura e funcionamento. Fatores associados aos sistemas vegetais e animais
em suas relações com o meio ambiente. Manejo ecológico dos solos. Princípios básicos de ecologia da população vegetal.
Fluxos de energia e nutrientes na agricultura. Interações, diversidade e estabilidade em agroecossistemas. A transição da
agricultura convencional à agricultura ecológica.Produção Vegetal: Anatomia vegetal, Fisiologia vegetal, conhecimentos
básicos sobre práticas culturais, pragas, doenças e tratamento Fitossanitário das seguintes explorações: café, algodão, canade-açúcar, seringueira, citrus, fruticultura tropical: banana, abacaxi, abacate, maracujá, citros, manga, coco, uva e goiaba,
milho, feijão, amendoim, soja, arroz, mandioca. Horticultura: alface, couve, repolho, cenoura, batata, cebola, beterraba, tomate,
pimentão, jiló e chuchu. Controle Biológico: Conceito. Principais agentes - grupos e características. Métodos de controle
biológico. Planejamento e implantação de programas de controle biológico. Controle de Qualidade de agentes de controle
biológico. Importação, exportação e regulamentação de agentes de controle biológico. Produção Animal: Bovinocultura de
corte e leite; Formação e manejo de pastagens: Fenação e Ensilagem. Agrotóxicos: Conceito e características dos produtos.
Classificação toxicológica. Procedimentos e cuidados no registro, produção, embalagem, rotulagem, comercialização e
armazenamento. Avaliação da periculosidade ambiental. Aplicação de defensivos agrícolas: inseticidas, fungicidas e
herbicidas. Impacto do uso de agrotóxicos no ambiente. Motomecanização: manutenção de máquinas e implementos
agrícolas, subsolagem, aração, gradagem, pulverização, regulagem de pulverizador, Regulagem de semeadeira e de
adubadeira. Preservação de Recursos Naturais: Silvicultura e arborização urbana; Manejo da água. Métodos de irrigação:
vantagens e desvantagens, critérios para seleção do método mais adequado. Evapotranspiração de referência e
evapotranspiração real. Necessidades de irrigação. Cálculo das principais variáveis em projetos de irrigação por aspersão,
sulcos e inundação.Gênese, morfologia e classificação do solo. Métodos de drenagem: Drenagem de baixo custo (métodos
alternativos). Avaliação da necessidade de drenagem. Cálculo das principais variáveis em projetos de drenagem superficial e
subsuperficial. Erosão e conservação do solo: mecanismos e fatores que afetam a erosão hídrica e a erosão eólica; impactos
ambientais e econômicos da erosão do solo; práticas de controle da erosão. Química e fertilidade do solo: fase sólida e líquida,
conceitos, composição e estrutura; dinâmica dos nutrientes e correção das deficiências pela adubação mineral e ou orgânica;
recomendação de adubação e calagem. Biologia do solo: decomposição de compostos orgânicos; interações microbianas;
ciclagem de nutrientes; dinâmica da matéria orgânica. Resíduos urbanos, agrícolas e industriais: caracterização, tratamento e
manejo de resíduos; alternativas de descarte e ou reaproveitamento no solo; critérios para descarte; avaliação de impactos
ambientais e medidas mitigatórias; parâmetros para monitoramento do solo e águas. Poluição do solo: o solo como meio de
inativação e ou transformação de poluentes; biodegradação de princípios ativos poluentes; biorremediação de solos
contaminados. Sócio Econômico: Crédito Rural: Legislação, classificação do crédito rural; Seguro Rural: Cultura segurada,
sistema indenizatório, taxas de prêmio e perícias. Produção, preparo e conservação de sementes e mudas: Conceitos de
sementes e mudas; Características das sementes; Produção de sementes genéticas, básicas e certificadas; Análise de
sementes; Propagação vegetativa. Extensão Rural: Conceitos; Linhas de extensão rural; Elementos essenciais de diagnóstico
para fins de programas, desenvolvimento e trabalho em microbacias hidrográficas; Noções de comunicação rural.
Preservação: Hidrologia das encostas. Impacto das atividades agrícolas na qualidade da água. Planejamento ambiental em
microbacias hidrográficas. Legislação estadual de recursos hídricos. Criações: Conceitos de espécie e indivíduo. Conceitos de
aptidão, função e produto. Grupos raciais. Índices zootécnicos. Sistemas de produção e seu impacto ao meio ambiente.
Introdução de espécies exóticas. Nichos ecológicos. Perspectivas da aquacultura. Anatomia, fisiologia e biologia de espécies
nativas e exóticas. Qualidade e manejo da água e da alimentação de peixes. Instalações e equipamentos. Larvicultura,
Alevinagem, Recria e Engorda. Aspectos econômicos da criação de animais.
ENGENHEIRO CIVIL
Planejamento de obras de construção civil: Engenharia de custos, orçamento, composição de custos unitários, parciais e
totais, levantamento de quantidades, especificação de materiais e serviços, contratação de obras e serviços, planejamento de
tempo. Projeto e execução de obras de construção civil: Topografia, terraplanagem, locação da obra, sondagem, instalações
provisórias, planejamento de canteiros de obras, proteção e segurança, depósito e armazenamento de materiais,
equipamentos e ferramentas. Fundações. Escavações. Escoramentos. Estruturas metálicas, de madeira e de concreto, forma,
armação, alvenaria estrutural, estruturas pré-fabricadas. Controle tecnológico: controle de materiais (cimento, agregados,
aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro, etc.). Controle de execução de obras e serviços.
Argamassas. Instalações prediais. Alvenaria e revestimentos. Esquadrias. Cobertura. Pisos. Impermeabilização. Segurança e
higiene do trabalho. Ensaio de recebimento da obra. Materiais para construção civil: Aglomerantes: gesso, cal, cimento
Portland. Concreto: dosagem, tecnologia do concreto. Aço. Madeira. Materiais cerâmicos. Vidros. Tintas e Vernizes. Mecânica
dos solos: Origem e formação, índices físicos, caracterização e propriedades, pressões, prospecção geotérmica,
permeabilidade dos solos, percolação dos solos, compactação, compressibilidade, adensamento, estimativa de recalques,
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resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra. Estruturas de arrimo. Estabilidade de taludes. Estabilidade das
fundações superficiais e profundas. Noções de barragens e açudes. Resistência dos materiais: deformações, teoria da
elasticidade, análise de tensões, tensões principais, flexão simples, flexão composta, torção, cisalhamento e flambagem.
Análise estrutural: esforços em uma seção: esforço normal, cortante torção e momento fletor. Relação entre esforços. Apoio e
vínculos. Diagrama de esforços. Estudo das estruturas isostáticas. Esforços sob ação de carregamento, variação de
temperatura e movimentos nos apoios. Estudos das estruturas hiperestáticas. Método dos esforços, métodos dos
deslocamentos, processo de Cross e linhas de influência em estruturas hiperestáticas. Concreto armado: características
mecânicas e reológicas do concreto. Tipos de aço para concreto armado, fabricação do aço características mecânicas, estados
limites, aderência, ancoragem e emendas em barra de aço. Estruturas Metálicas: Características mecânicas, cálculo e
verificação de barras submetidas à tração simples, compressão simples e flexão simples. Estruturas de Madeira:
Características mecânicas, dimensionamento a tração, dimensionamento à compressão. Instalações prediais: elétricas,
hidráulicas, esgoto sanitário, telefonia e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimento, vácuo e água
quente). Hidráulica aplicada e hidrologia: saneamento básico, tratamento de água e esgoto, o ciclo hidrológico, precipitação,
infiltração, evaporação, previsão, propagação e controle de enchentes e inundações. Engenharia pública: fiscalização;
acompanhamento de aplicação de recursos (medições emissão de fatura, etc). Documentação da obra: diário e documentos de
legalização. Noções de planejamento e de orçamento público. Elaboração de orçamento para obras de construção civil. Índice
de atualização de custos na construção civil.
FARMACÊUTICO
Planejamento e gestão da assistência farmacêutica; seleção de medicamentos; sistemas de compra e distribuição de
medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço público; armazenamento de medicamentos; gestão de materiais na
farmácia e/ou almoxarifado; aquisição e licitação de medicamentos e outros produtos para a saúde; Dispensação, receituário
e manipulação de medicamentos alopáticos e fitoterápicos, controle sanitário e vigilância sanitária. Legislação pertinente
desses itens. Medicamento: Princípios gerais de farmacologia, formas farmacêuticas, alimentação parenteral. Genéricos.
Incompatibilidades farmacêuticas. Indicações. Efeitos adversos. Legislação pertinente desses itens.
Seguimento
Farmacoterápico de pacientes em ambulatório; Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica, Intervenção Farmacêutica e
otimização da farmacoterapia; aspectos de biossegurança em farmácias; farmacoepidemiologia; farmacoeconomia;
farmacovigilância; estudos de utilização de medicamentos; farmacoterapia baseada em evidências; análises
farmacoeconômicas; ética Farmacêutica; análise farmacêutica e controle de qualidade de medicamentos; cálculos de
concentrações na manipulação farmacêutica. Interpretação de certificados de análise de medicamentos; estabilidade de
medicamentos; Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica; formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semissólidas e injetáveis e
estéreis: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, fabricação e acondicionamento; sistemas de liberação de
fármacos; aspectos técnicos de infraestrutura física e garantia de qualidade; farmacologia e farmacoterapia; reações adversas
a medicamentos; interações medicamentosas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas, virais e
fúngicas; farmacologia e farmacoterapia nas doenças do sistema cardiovascular; farmacologia e farmacoterapia nas doenças
neoplásicas; farmacologia e farmacoterapia da dor e da inflamação; farmacologia e farmacoterapia nos distúrbios da
coagulação; farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico; segurança do processo de utilização de
medicamentos; produtos para a saúde relacionados com o preparo, administração e descarte de
medicamentos.Epidemiologia e saúde pública: Indicadores de saúde. Desenhos de estudos epidemiológicos, medidas de
associação e de impacto potencial. Fontes de erros em estudos epidemiológicos. Vigilância epidemiológica: investigação de
epidemias. Avaliação de programas de saúde pública; avaliação de programas de rastreamento. Doenças infectocontagiosas:
DST, esquema de vacinações, imunologia, profilaxia. Ética profissional.Legislação pertinente a profissão farmacêutica e
legislação sanitária . Programa de segurança do paciente RDC 36/2013.
FISIOTERAPEUTA
Anatomia e Fisiologia do Sistema Respiratório. Métodos de avaliação da Função Respiratória (ausculta pulmonar; prova de
função pulmonar; mecânica respiratória; radiologia de tórax; função muscular respiratória). Bases Fisiológicas das Técnicas
Desobstrutivas e Ventilatórias. Principais Indicações, Contraindicações e Efeitos das Técnicas Desobstrutivas e Ventilatórias.
Suporte Ventilatório Artificial (ventilação não-invasiva e ventilação mecânica invasiva). Fundamentos do exercício
terapêutico voltado para a função. Anatomia e fisiologia do sistema neuroloco Fiscalmotor. Fisiologia do exercício. Bases
científicas do treinamento de força. Controle Motor e Fisioterapia. Plasticidade neural e implicações para a Fisioterapia.
Fisioterapia neurofuncional. Fisioterapia dos transtornos musculoesqueléticos de origem traumática e ortopédica. Princípios
e aplicações clínicas da eletroterapia. Hemiplegia no Adulto: Avaliação e Tratamento. A deficiência motora em pacientes com
paralisia cerebral. Psicomotricidade – Teoria e Prática. Desenvolvimento normal e seus desvios no lactente- diagnóstico e
tratamento precoce do nascimento até o 18º mês. Fisioterapia na Ortopedia e na Medicina do Esporte. Fisioterapia
Cardiopulmonar; Tratado de Medicina Física e Reabilitação de Krusen. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. Fisioterapia em
pediatria. Paralisia Cerebral- Aspectos práticos. Fisioterapia Neurológica. Ética Profissional. Regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço
público.
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NUTRICIONISTA
Alimentos e nutrientes. Fisiologia e metabolismo da nutrição. Fundamentos básicos em nutrição humana. Microbiologia dos
alimentos, saúde pública e legislação. Alimentos dietéticos e alternativos. Produção: administração de serviços de
alimentação. Planejamento do serviço de nutrição e dietética; aspectos físicos do serviço de nutrição e dietética; sistema de
distribuição de refeições; serviços de alimentação hospitalar. Critérios para elaboração de cardápios. Saneamento e segurança
na produção de alimentos e refeições. Gestão de estoque: curva ABC. Controle higiênico- sanitário dos alimentos. Análise de
perigos e pontos críticos de controle (APPCC). Dietoterapia. Saúde Pública: avaliação nutricional hospitalar e ambulatorial.
Dietoterapia nas patologias do tubo gastrointestinal e órgãos anexos (fígado, pâncreas, endócrino e exócrino e vias biliares).
Dietoterapia nas patologias renais. Dietoterapia nas patologias cardiovasculares. Dietoterapia na obesidade e magreza.
Dietoterapia nas cirurgias digestivas. Dietoterapia na gravidez e lactação. Atenção nutricional ao idoso. Avaliação e internação
de exames laboratoriais de rotina. Internação droga-nutrientes. Dietoterapia pediátrica: avaliação nutricional; orientação
nutricional nas síndromes diarreicas; orientação nutricional na recuperação do desnutrido, orientação nutricional nas
afecções renais, orientação nutricional na obesidade, nas doenças gastroentestinais, nas cirurgias digestivas, nas
pneumopatias, nas erosmatos do metabolismo. Terapia nutricional parenteral e enteral. Ética profissional. Organização dos
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento;
Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas
Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.
PSICÓLOGO
Psicologia Geral: Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. Ludoterapia. Psicologia experimental. Metodologia. Ética.
Noções de estatística, antropologia, sociologia e filosofia. Psicologia do Desenvolvimento: René Spitz. Jean Piaget. Escala de
Gesell. Teorias da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem corporal. Abordagem
psicanalítica. Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem existencialista. Abordagem analítica. Abordagem gestáltica.
Abordagem psicodramática. Abordagem psicossomática. Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes
projetivos, psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. Conduta e encaminhamento. Equipe multiprofissional.
Pesquisa. Assistência domiciliar. Atendimento familiar. Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral. Noções de nosologia
psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações sintomáticas. Modalidades de tratamentos biológicos e
psicológicos atuais: indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe psiquiátrica multiprofissional;
definições de papéis, atribuições e responsabilidades. A psicologia nas diversas modalidades de atendimento: oficina
abrigada, centros de convivência, programas comunitários: métodos, objetivos, indicações e limitações. Ética dos
profissionais de saúde mental: responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento.
Legislação em saúde mental (Lei Federal nº. 10.216 de 06/04/02, conteúdo e repercussão na prática assistencial). A Política
Nacional de Saúde Mental. Ética Profissional. Psicologia e Saúde Pública: a inserção do psicólogo na saúde pública. Código de
Ética profissional.
ADVOGADO
DIREITO CIVIL: Lei. Eficácia da lei. Aplicação da lei no tempo e no espaço. Interpretação da lei. Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro. Das Pessoas Naturais: Da Personalidade e Da Capacidade. Dos Direitos da Personalidade. Das Pessoas
Jurídicas. Do Domicílio. Dos Bens. Dos Fatos Jurídicos: Dos Negócios Jurídicos. Dos Atos Jurídicos Lícitos. Dos Atos Ilícitos. Da
Prescrição e Da Decadência. Do Direito das Obrigações. Dos Contratos em Geral. Das Várias Espécies de Contrato. Dos Atos
Unilaterais. Da Responsabilidade Civil. Do Direito das Coisas: Da Posse. Dos Direitos Reais. Da Propriedade. Da Superfície. Das
Servidões. Do Usufruto. Do Uso. Da Habitação. Do Direito do Promitente Comprador. Do Penhor. Da Hipoteca e Da Anticrese.
Do Direito de Família: Das Relações de Parentesco. Do Direito Patrimonial: Dos Alimentos. Do Bem de Família. Da União
Estável. Do Direito Das Sucessões.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). Das Normas Processuais
Civis. Da Função Jurisdicional. Dos Sujeitos do Processo. Dos Atos Processuais. Das Tutelas Provisórias. Da Formação, Da
Suspensão e da Extinção do Processo. Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença. Do Processo de
Execução. Dos Processos nos Tribunais e Dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais. Da Execução Fiscal. Da Exceção de
Pré-Executividade. Procedimentos Especiais: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Ação de Improbidade
Administrativa.
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL: Princípios do Direito Penal. Da aplicação da lei penal. Do crime. Da imputabilidade
penal. Das penas: das espécies de pena, da cominação das penas; da aplicação das penas; da suspensão condicional da pena;
do livramento condicional; dos efeitos da condenação; da reabilitação. Dos crimes praticados por funcionário público contra a
administração em geral. Dos crimes praticados por particular contra a administração geral. Dos crimes contra a
administração da justiça. Dos crimes contra as finanças públicas. Princípios gerais do direito processual penal. Interpretação
da lei processual penal. Do inquérito. Da ação penal. Da ação civil. Da jurisdição e da competência. Da prova e da sentença.
DIREITO DO TRABALHO: Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores. Da
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relação de trabalho e da relação de emprego. Dos sujeitos do contrato de trabalho. Do grupo econômico. Do contrato
individual de trabalho. Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Da rescisão do contrato de trabalho. Do aviso
prévio. Da estabilidade e garantias provisórias de emprego. Da duração do trabalho. Do salário mínimo. Das férias. Do salário
e da remuneração. Do 13º salário. Do FGTS. Da prescrição e decadência. Da segurança e medicina no trabalho. Da proteção ao
trabalho do menor. Da proteção ao trabalho da mulher. Do direito coletivo do trabalho. Do direito de greve. Das comissões de
Conciliação Prévia. Da renúncia e transação.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Da Justiça do Trabalho: organização e competência. Das Varas do Trabalho, dos
Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e competência. Dos serviços auxiliares da
Justiça do Trabalho. Do Ministério Público do Trabalho. Do processo judiciário do trabalho. Dos atos, termos e prazos
processuais. Da distribuição. Das custas e emolumentos. Das partes e procuradores. Das nulidades. Das exceções. Das
audiências. Das provas. Dos dissídios individuais. Do procedimento ordinário e sumaríssimo. Dos procedimentos especiais:
inquérito para apuração de falta grave, ação rescisória e mandado de segurança. Da sentença e da coisa julgada. Dos dissídios
coletivos. Da execução. Dos embargos à execução. Da praça e leilão; da arrematação; da remição; das custas na execução. Dos
recursos no processo do trabalho.
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO FINANCEIRO: Normas gerais de Direito Financeiro. Receita Pública. Despesa Pública.
Orçamento (Lei 4.320/64). Lei de Responsabilidade Fiscal. Da Tributação e Do Orçamento na Constituição (art. 145 a 169 da
CF/88). Da Ordem Econômica e Financeira (art. 170 a 192 da CF/88). Normas Gerais de Direito Tributário. Norma tributária:
vigência, aplicação, interpretação e integração. Tributo: conceito, natureza jurídica e espécies. Obrigações tributárias:
conceito, fato gerador sujeito ativo e passivo. Obrigação principal e acessória. Crédito tributário: conceito, natureza,
lançamento, revisão, suspensão, extinção e exclusão. Responsabilidade tributária. O Sistema Tributário Nacional: tributos
federais, estaduais e municipais.
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito, classificação e princípios fundamentais. Da aplicabilidade e interpretação
das normas constitucionais; vigência e eficácia das normas constitucionais. Controle de constitucionalidade: sistemas difuso e
concentrado; ação direta de inconstitucionalidade; ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento
de preceito fundamental. Dos Princípios Fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres
individuais e coletivos; dos direitos sociais; da nacionalidade; dos direitos políticos; dos partidos políticos. Da organização
político-administrativa: das competências da União, Estados e Municípios. Da Administração Pública. Da organização dos
Poderes. Do Poder Executivo: das atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Do Poder Legislativo: da
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do Poder Judiciário: disposições gerais; do Supremo Tribunal Federal; do
Conselho Nacional de Justiça: Organização e Competência; do Superior Tribunal de Justiça; dos Tribunais Regionais Federais e
dos Juízes Federais; do Conselho Superior da Justiça do Trabalho: Organização e
Competência; dos Tribunais e Juízes do Trabalho. Das funções essenciais à Justiça: do Ministério Público; da Advocacia
Pública; da Advocacia e da Defensoria Pública. Da Política Urbana. Da Ordem Social.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder hierárquico; poder
disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios; delegação:
concessão, permissão e autorização. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação;
discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada;
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação.
Servidores públicos: conceito, classificação, provimento, vacância, responsabilidade e regime previdenciário. Controle e
responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo; Lei nº 8.666/1993
(Licitações e Contratos administrativos). Lei nº 10.520/2002 (Pregão). Contrato administrativo: características, formalização,
fiscalização, alteração, execução, inexecução, rescisão. Aspectos orçamentários e financeiros da execução do contrato. Sanção
administrativa. Equilíbrio econômico-financeiro. Garantia contratual. Prorrogação do prazo de vigência e de execução. Bens
públicos. Controle da Administração Pública. Intervenção do Estado na Propriedade Privada: Competência, características,
modalidade, procedimento. Leis Municipais: Lei Orgânica do Município, Lei nº 1600 de 03 de dezembro de 2001. Lei
nº 1500 de 07 de dezembro de 1999.
DIREITO URBANÍSTICO e DIREITO AMBIENTAL: Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. – Código Florestal Brasileiro. Teoria
Geral do Direito Ambiental. Princípios Gerais de Direito Ambiental. Proteção Judicial do Meio Ambiente: Ações constitucionais
e Meio Ambiente: Ação Civil Pública ambiental e Ação Popular ambiental; Ordem econômica e meio ambiente (livre iniciativa,
direito de propriedade e função social); Direitos difusos e bens ambientais, Recursos hídricos, Fauna, Flora; O Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA); A relação jurídica de Direito
Ambiental; A multilateralidade das relações jurídicas ambientais; Os sujeitos das relações jurídicas ambientais: direitos e
deveres; Tutela Penal, a Lei 9.605/98 e os crimes ambientais, a Responsabilidade criminal das pessoas jurídicas.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências;
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PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de
21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Conhecimentos de Saúde Pública: Diretrizes e bases
da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema
Único de Saúde. Código de Ética do Profissional.
Fisiologia, Semiologia e Farmacologia cardiovascular. Arritmias, síncope, morte súbita. Doença coronariana aguda e crônica.
Dislipidemia e aterosclerose. Valvopatias. Hipertensão arterial. Cardiopatias congênitas. Exames complementares
diagnósticos invasivos ou não. Procedimentos cirúrgicos ou percutâneos. Endocardite infecciosa e febre reumática.
Cardiopatia e gravidez. Emergências cardiovasculares. Miocardiopatias. Insuficiência cardíaca. Doenças sistêmicas e o
coração. Hipertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar e cor pulmonar. Tumores cardíacos, doenças do pericárdio,
doenças da aorta. Avaliação pré-operatória.
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências;
PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de
21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Conhecimentos de Saúde Pública: Diretrizes e bases
da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema
Único de Saúde. Código de Ética do Profissional.
Cardiologia: hipertensão arterial; - Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças autoimunes que acometem a pele
e anexos; - Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; - Estado de inconsciência; - Hematologia: anemias carenciais,
anemias hemolíticas, leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas; - Nutrologia: obesidade,
anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; - Pneumologia: infecções e neoplasias; - Queimaduras; SUS/ SAÚDE PÚBLICA:
Organização dos serviços de saúde no Brasil, Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, Controle social, Indicadores de
Saúde, Sistema de vigilância epidemiológica, Endemias e epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento, Modelo
Assistencial, Planejamento e programação local de saúde, Política Nacional de Humanização. Políticas de Saúde: Política
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Hiperdia Mineiro, Programa de Atenção ao Deficiente, Farmácia de
Minas, Pro-Hosp, Plano Diretor de Regionalização - PDR, PREVPRI - Prevenção Primária do Câncer, Saúde em Casa, Política
Nacional de Humanização, Saúde na Escola, Viva Vida, SUSfácil, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN,
Programa Estadual de DST/Aids, SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, Política de Saúde
Mental, Núcleo Estadual de Mobilização Social em Saúde. PSF: Antibioticoterapia. Anemias. Hipertensão arterial. Diabetes.
Parasitoses Intestinais. Esquistossomose. Cefaléias. Febre de origem indeterminada. Diarréias. Úlcera péptica. Hepatite.
Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Insuficiência cardíaca. Alcoolismo. Doenças sexualmente transmissíveis. Cardipoatia
isquêmica. Arritmias cardíacas. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Dor toráxica. Dor lombar. Ansiedade. Asma brônquica.
Pneumonias. Tuberculose. Hanseníase. Aids. Leishmaniose. Infecção urinária. Enfermidades bucais. Epilepsia. Febre
reumática. Artrites. Acidentes por animais peçonhentos. Micoses superficiais. Obesidade. Dislipidemias. Infarto agudo do
Miocárdio. Edema agudo do Pulmão. Tromboembolismo Pulmonar.
MÉDICO INTERNISTA
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências;
PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de
21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Conhecimentos de Saúde Pública: Diretrizes e bases
da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema
Único de Saúde. Código de Ética do Profissional.
Parada cardíaca e ressuscitação cardipulmonar; Diabetes Melitus; Hipertensão arterial sistêmica; Eletrocardiograma;
Endocardite; HIV e Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida; Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs); Avaliação
do estado nutricional e suporte nutricional; Tuberculose; Sepse; Insuficiência cardíaca; Exame físico neurológico; Coma;
Delírium; Demência; Acidente vascular encefálico, isquêmico e hemorrágico; Choque; Doença pulmonar obstrutiva crônica –
DPOC; Asma; Pneumonias; Protocolo de profilaxia pós-exposição de risco à infecção pelo HIV, IST e hepatites virais;
MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de
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dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências;
PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de
21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Conhecimentos de Saúde Pública: Diretrizes e bases
da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema
Único de Saúde. Código de Ética do Profissional.
Oftalmologia: Anatomia do Olho e Anexos e Vias Ópticas. Fisiologia do Olho e Anexo. Fisiologia da Visão. Farmacologia
Oftalmológica. Semiologia Lógica. Doenças das Pálpebras e Conjuntiva. Doenças das Vias Lacrimais. Doenças da Córnea.
Doenças do Cristalino, Cataratas. Doenças da Úvea. Doenças da Retina Vítreo. Doenças do Nervo Óptico e Vias Ópticas.
Glaucomas. Distúrbios Motores do Olho – Estrabismo e Forias. Refração Ocular e Lentes de Contato. Doenças
Neurofarmacológicas. Manifestações Oftalmológicas de Doenças Sistêmicas. Oncologia em Oftalmologia. Emergências
Oftalmológicas. Terapêutica Clínica e Cirúrgica em Patologia Ocular. Oftalmologia Pediátrica. Senilidade Ocular.
MÉDICO ORTOPEDISTA
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências;
PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de
21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Conhecimentos de Saúde Pública: Diretrizes e bases
da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema
Único de Saúde. Código de Ética do Profissional.
Fratura do membro superior. Fratura do membro inferior. Fratura da coluna vertebral e complicações. Fraturas e luxações. Expostas. - Fechadas. Retardo de consolidação e pseudo-astrose. Pé torto congênito. Paralisia cerebral. Descolocamentos
epifisários. Artrose. Osteocondrites. - Necrose ósseas. Osteomielite. - Artrite e Séptica. Amputações e desarticulações.
Tuberculose osteoarticular. Tumores ósseos benignos. Tumores ósseos malignos. Luxação congênita do quadril. Poliomielite
e sequelas. Escoliose-cifose. Lesões de nervos periféricos. Lombalgia. - Hérnia de disco intervertebral. Espondilolistose.
Traumatismo do membro superior e inferior.
MÉDICO PEDIATRA
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências;
PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de
21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Conhecimentos de Saúde Pública: Diretrizes e bases
da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema
Único de Saúde. Código de Ética do Profissional.
Crescimento e desenvolvimento da criança: do período neonatal à adolescência. Alimentação da criança e do adolescente.
Morbidade e mortalidade na infância. Imunizações na criança e adolescência. Prevenção de acidentes na infância. Assistência
à criança vítima de violência. Anemias. Parasitoses intestinais. Distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Baixa estatura.
Obesidade. Infecções urinárias. Hematúrias. Enurese. Encoprese. Constipação crônica funcional na infância. Atendimento
ambulatorial da criança com deficiência. Dificuldades escolares. Distúrbios psicológicos mais frequentes em pediatria. Dores
recorrentes na infância. Abordagem do sopro cardíaco na criança. Adenomegalias. Infecções congênitas. Asma brônquica.
Abordagem do lactente chiador. Infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Infecções pulmonares bacterianas.
Tuberculose na criança.
MÉDICO VETERINÁRIO
Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de interesse na produção de
alimentos; Defesa Animal: diagnóstico, prevenção e controle; Doenças de notificação obrigatória; Conhecimentos básicos de
epidemiologia, análise de risco, bioestatística; Desenvolvimento de programas sanitários; Clínica médicoveterinária; Inspeção
industrial e sanitária de produtos de origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de
controle; Métodos de amostragem e análise; Produtos de origem animal; Produtos de alimentação animal; Fiscalização de
produtos de uso veterinário; Soros, vacinas e antígenos (biológicos); Antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos;
Controle da produção de soros, vacinas e antígenos para salmonelose, microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste
suína e febre aftosa; Ensaios de segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis; Análises
microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise físico-química de produtos de origem
animal e de alimentos para animais; Análise centesimal; Cromatografia líquida de alta eficiência para análise de corantes e
vitaminas em leite; Absorção atômica; Noções básicas de biossegurança; Higiene de alimentos - zoonoses; Doenças
transmitidas por alimentos; Identidade e qualidade de alimentos; Legislação federal – Defesa Sanitária Animal; Inspeção de
28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
EDITAL NÚMERO 001/2020
RETIFICADO CONFORME ERRATA 001

produtos de origem animal; Alimentos para animais; Produtos veterinários; Programas sanitários básicos; Noções básicas de
Inseminação Artificial.Importância da Medicina Veterinária na Saúde Pública. História natural das doenças e níveis de
prevenção. Saneamento: importância do solo, da água e do ar na saúde do homem e dos animais. Epidemiologia e profilaxia:
epidemiologia geral (definições, conceitos e agentes etiológicos). Medidas epidemiológicas (identificação de problemas e
determinação de prioridades. Fontes de infecções e veículos de propagação. Zoonoses: epidemiologia e profilaxia das
zoonoses de contágio direto e indireto (raiva, carbunculo, hidatidose, brucelose, tuberculose, teníase, triquinose, tétano,
ancilostomose, estrongilose, encefalomielite, leishmaniose, doenças de chagas, shistosomose, peste, tifo murino e febre
amarela silvestre. Formas de imunidade (soros e vacinas). Inspeção carne, leite e derivados (legislação). Regulamento de
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA. Manipulação e conservação dos alimentos. Controle
de qualidade. Legislação Federal. Noções de biossegurança Doenças Infecto-contagiosas e parasitárias; Clínica Médica e
Cirúrgica; Soros, vacinas e alérgenos; Exploração zootécnica de animais de importância econômica; Aplicação da toxinologia à
veterinária; Técnicas Radiológicas; Ginecologia e Obstetrícia Veterinária. Epidemiologia e saúde pública veterinária;
Farmacologia e terapêutica médico-veterinária. O SUS e a Vigilância da Saúde.

MÉDICO PLANTONISTA
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências;
PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de
21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Conhecimentos de Saúde Pública: Diretrizes e bases
da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema
Único de Saúde. Código de Ética do Profissional.
A Organização do Sistema de Urgência. Noções básicas de urgência/emergência na prática médica. A abordagem inicial ao
paciente traumatizado. Identificação e tratamento do choque hemorrágico. Trauma cranioencefálico e raquimedular. Trauma
de tórax. Trauma abdominal. Trauma de extremidades. Reanimação cardiorrespiratória-cerebral. Urgência e emergência
hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão.
Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Urgências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária,
hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. Síndromes diarreicas agudas. A abordagem ao paciente etilista crônico nas
urgências. Intoxicação alcoólica aguda. A abordagem ao paciente com abdome agudo. Ingestão de corpos estranhos. A
abordagem ao paciente com descompensacão hepática aguda. Meningites virais e bacterianas. Septicemias. Descompensações
no paciente diabético. Acidente vascular encefálico. A abordagem ao paciente com crise convulsiva. Toxicologia: conduta geral
nas intoxicações. Acidentes por animais peçonhentos. Choque séptico. Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do
equilíbrio acidobásico: interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidroeletrolítico. Conduta quanto a ferimentos
superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia antitetânica e antirrábica. Doenças infectocontagiosas: DST e
AIDS. Sinusites, amigdalites, diagnóstico diferencial de hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo:
processos alérgicos agudos, abscessos. Ortopedia: avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Urgências em
psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool.
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências;
PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de
21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Conhecimentos de Saúde Pública: Diretrizes e bases
da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema
Único de Saúde. Código de Ética do Profissional.
Ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia, em medicina interna; A natureza do ultrassom: princípios básicos; Técnica e
equipamentos; Indicações da ultrassonografia, Doppler, ginecologia e obstetrícia; Anatomia ultrassonográfica feminina,
estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico e do ovário normal e patológico, doenças inflamatórias pélvicas,
contribuição do ultrassom nos dispositivos intra uterinos, diagnóstico diferencial das massas pélvicas ao ultrassom;
Ultrassonografia das doenças ginecológicas malignas, endometriose: Ultrassonografia e esterilidade; Estudo
ultrassonográfico da mama normal e patológica; Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do embrião; Anatomia
ultrasonográfica fetal; Avaliação da idade gestacional; Estudo ultrassonográfico das patologias da 1º metade da gestação;
Crescimento intrauterino retardado; Gestação de alto risco e múltipla; Anomalias fetais e tratamento pré-natal; Placenta e
outros anexos do concepto; Medicina Interna: Estudo ultrassonográfico – Olho, órbita, face e pescoço, tórax, crânio, abdômen
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superior; Estudo ultrassonográfico da cavidade abdominal, vísceras ocas, coleções e abscesso peritoneais; Retroperitônio,
rins e bexiga, próstatas e vesículas seminais, escroto e pênis, extremidades, articulações.

ANEXO II – DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES
AUXILIAR DE SERVIÇOS
Executar serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacional em obras públicas, conservação de
cemitérios e manutenção dos próprios municipais e tarefas afins.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Auxiliar em tarefas diversas, podendo atuar em vários setores da Administração, de acordo com normas preestabelecidas e
instruções recebidas de superiores e tarefas afins.
RECEPCIONISTA
Trabalhar na recepção dos diversos órgãos públicos atendendo as pessoas e no atendimento do público, encaminhando-as
conforme suas necessidades, e tarefas afins.
COVEIRO
Realizar inumações e exumações de cadáveres; zelar pela limpeza do cemitério, e tarefas afins.
JARDINEIRO
Executar serviços de jardinagem e arborização em ruas, praças e logradouros públicos e tarefas afins.
MERENDEIRA
Preparar os alimentos para as refeições dos alunos, sendo responsável pela limpeza da cozinha, bem como dos utensílios utilizados
para o preparo e consumo dos alimentos e tarefas afins.
MOTORISTA
Dirigir veículos, conforme planos e programações; cuidar para que o veículo seja mantido em perfeito estado de limpeza e
funcionamento e tarefas afins.
PEDREIRO
Executar diversos trabalhos de alvenaria, utilizando concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e
especificações, utilizando-se de processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras
similares e tarefas afins.
PINTOR
Preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-as, lixando-as, limpando-as, e
cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta, para protegê-las ou decorá-las, visando à manutenção e à conservação dos
próprios municipais e tarefas afins.
VIGIA
Vigiar dependências e áreas públicas com finalidade de prevenir danos ao patrimônio público e controlar o acesso das pessoas aos
prédios públicos e suas dependências; fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio, acompanhar pessoas e mercadorias; vigiar parques,
praças e reservas do meio ambiente; comunicar-se via rádio ou telefone e prestar informações ao público e aos órgãos
30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
EDITAL NÚMERO 001/2020
RETIFICADO CONFORME ERRATA 001

competentes; exercer a vigilância dos prédios públicos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências e
tarefas afins.
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES
Realizar o recolhimento, manejo, vacinação e alimentação dos animais; limpeza e manutenção de instalações de animais; executar
atividades de prevenção e controle de zoonoses e pragas urbanas; orientar munícipes sobre medidas de controle de zoonoses e de
pragas urbanas; executam outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, relacionados a sua área
de atuação e tarefas afins.
AUXILIAR DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO
Dispensar medicamentos aos usuários do Serviço de Saúde Municipal fornece materiais e medicamentos em geral à Unidade Mista
de Saúde, fazer leitura, diariamente dos termômetros da geladeira, fazer contagem de medicamentos, executar a organização de
farmácia e almoxarifado, verificar as especificações técnicas e administrativas, registrar a entrada dos medicamentos e materiais
no sistema, comunicar aos setores a entrada do produto, acondicionar materiais e medicamentos em condições satisfatórias de
estocagem, realizar inventario, registrar as movimentações do estoque e realizar carga e descarga de materiais, medicamentos e
correlatos em embalagem de até 30 quilos e tarefas afins.
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
Auxiliar no levantamento epidemiológico da população registrada, na realização dos procedimentos clínicos definidos na Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde, e tarefas afins.
DESENHISTA PROJETISTA
Executar as funções de desenhista, bem como projetos simples que não envolvam cálculos de engenharia e tarefas afins.
ELETRICISTA
Instalar e fazer manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral, guiando-se por esquemas e
outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medicação, para assegurar o bom funcionamento do sistema elétrico, e
tarefas afins.
FISCAL DE SANEAMENTO
Fiscalizar e inspecionar estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais e públicos, para advertir, multar, apreender
produtos, quando necessário, visando preservar a saúde da comunidade e tarefas afins.
GUARDA VIDAS
Exercer tarefas de vigilância e salvamento, observando os banhistas, no sentido de prevenir afogamento e salvar a vida de pessoas
em perigo. Percorrer a área sob sua responsabilidade, atentando para as atitudes dos banhistas, a fim de prevenir acidentes.
Orientar adequadamente os que não sabem nadar guando estão nas águas. Prestar a assistência devida, providenciando socorros
médicos ou a remoção de acidentes quando necessário. Observar e cooperar com aulas de natação, que forem realizadas. Praticar
periodicamente exercícios de natação e mergulho. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando Equipamentos de Proteção
apropriados, quando da execução dos serviços. Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança.
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza de equipamentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais.
Verificar periodicamente as condições do estado de conservação dos materiais de salvamento, executar outras tarefas correlatas,
conforme a necessidade ou a critério de seu superior e tarefas afins.
INSPETOR DE ALUNOS
Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola; inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente
escolar. Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários; ouvir reclamações e analisar
fatos e tarefas afins.
OPERADOR DE MAQUINA
Operar máquina carregadeira, moto-niveladora, retro-escavadeira e outras destinadas a conservação de vias públicas e demais
obras e tarefas afins
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Participar na programação da assistência de enfermagem, com ênfase nas áreas de alta e média complexidade: Unidade de Terapia
Intensiva, Emergência, Centro de Diálise, Clínica Especializada e Centro-Cirúrgico; executar ações assistenciais de enfermagem,
exceto as privativas do Enfermeiro e tarefas afins.
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TÉCNICO DE RADIOLOGIA
Executar exames radiológicos sob supervisão de médico radiologista e ortopedista, revelar os exames relacionados sob sua
responsabilidade, auxiliar o médico na realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos, zelar pelos equipamentos e
materiais sob sua responsabilidade e tarefas afins.
TECNICO OPERADOR DE ÁGUA E ESGOTO
Desenvolver suas atividades operando nas estações de tratamento e em outros locais que se façam necessários, acionando os
equipamentos e controlando seu funcionamento, e tarefas afins.
PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Reger Classes ou ministrar aulas, substituindo professores titulares de Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º a 4º Série;
quando de seu afastamento legais e no aguardo de provimento por professor na prática pedagógica deve demonstrar competência
técnica que se caracteriza pelo domínio do conteúdo e da teoria pedagógica aliada às habilidades necessárias para o magistério.
Procurar responder às transformações sociais e culturais do mundo contemporâneo, levando em contas as leis de diretrizes e bases
que redirecionam a educação básica. No mundo atual para formar a vida significa: saber se informar, comunicar-se, compreender e
agir; enfrentar problemas de diferentes naturezas; participar socialmente, de forma prática e solidária; ser capaz de elaborar
críticas e propostas e adquirir uma atitude de permanente aprendizado e tarefas afins.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I e II
Ministrar aula (comunicação e expressão, integração social e iniciação às ciências) nas quatro primeiras séries do ensino
fundamental. Preparar aulas; efetuar registros burocráticos e pedagógicos; participar na elaboração do projeto pedagógico; planeja
o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuar em reuniões administrativas e pedagógicas; organizar eventos e atividades
sociais, culturais e pedagógicas e tarefas afins.
PROFESSOR DE ED. BÁSICA III - EDUCAÇÃO FÍSICA
Promover a prática de ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos em geral, ensinando os princípios e regras técnicas
dessas atividades esportivas e orientando a execução das mesmas, para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a
manutenção de boas condições físicas e mentais e tarefas afins.
PROFESSOR DE ED. BÁSICA III – ARTES
Ministrar e preparar aulas; efetuar registros burocráticos e pedagógicos; participar na elaboração do projeto pedagógico; planejar
o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuar em reuniões administrativas e pedagógicas; organizar eventos e atividades
sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizar constantemente capacidades de comunicação.
Promover atividades artísticas divulgando conhecimentos específicos em artes e tarefas afins.
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Planejar e avaliar atividades educacionais; coordenar atividades administrativas e pedagógicas; gerenciar recursos financeiros;
participar do planejamento estratégico da instituição e interage com a comunidade e com o setor público e tarefas afins.
SUPERVISOR DE ENSINO
Supervisionar avaliar e coordenar a implementação e execução, da (re) construção do projeto pedagógico de escolas de educação
infantil, de ensino fundamental ou ensino profissionalizante com a equipe escolar, além de analisar e validar documentos
administrativos e tarefas afins.
ANALISTA QUÍMICO
Realizar análises químicas para o tratamento das águas, esgotos sanitários e rejeitos urbanos e industriais, bem como o controle
da qualidade de águas, de poluição, da segurança ambiental, execução de laudos de análises e tarefas afins
ARQUITETO
Elaborar planos e projetos associado à arquitetura em todas as suas etapas, definir materiais, acabamentos, técnicas e
metodologias. Analisar dados e informações. Fiscalizar e executar obras e serviços. Desenvolver estudos de viabilidade financeira
econômica e ambiental e tarefas afins.
ASSISTENTE SOCIAL
Prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades
materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço social e tarefas afins.
DENTISTA
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Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população; realizar os procedimentos clínicos
definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde, realizar
o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população registrada, e tarefas afins.
ENFERMEIRO
Realizar cuidados diretos de enfermagem, fazer indicação para a continuidade da assistência prestada, e tarefas afins.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Executar projetos e assumir total responsabilidade por pesquisas desenvolvidas para aperfeiçoamento da área, acompanhando
todo o processo para identificar melhorias e eventuais dificuldades na área agrônoma. Realizar atividades para o controle da
qualidade para que o produto alcance o objetivo final e tarefas afins.
ENGENHEIRO CIVIL
Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e demais
dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, a manutenção e o reparo das obras e assegurar os padrões técnicos,
bem como, análise e aprovação de projetos e tarefas afins.
FARMACÊUTICO
Ser responsável pela farmácia, mantendo os medicamentos seguindo um padrão segundo o Sistema SUS, adquire-los, requisitá-los,
armazená-los tudo de forma adequada. Verificação dos medicamentos controlados com suas receitas e tarefas afins.
FISIOTERAPEUTA
Tratar das lesões, restaurar e conservar a integridade física do paciente. É o profissional que ajuda a restabelecer deficiências
musculares, recuperar dificuldades motoras que estejam associadas a problemas físicos ou mentais. Definir a técnica que deve ser
aplicada por paciente para a recuperação física, seja aplicação de massagens, recursos mecânicos, agentes naturais como água, ar,
luz, pressão, e tarefas afins.
NUTRICIONISTA
Ser responsável pela programação e planejamento dos cardápios para alimentação dos servidores e pacientes, tomando medidas e
precauções para que sejam bem dosados e preparados, e tarefas afins.
PSICÓLOGO
Fazer observações emocionais e de personalidades, também auxiliar na mudança das estruturas emocionais que causam
sofrimento ao indivíduo e as pessoas que o cercam. Trabalhos individuais e de grupo com crianças, adolescentes e adultos,
trabalhos com a comunidade em campo e tarefas afins.
ADVOGADO
Assessorar e representar juridicamente a Administração Pública Municipal e representa-la em juízo ou fora dele, nas ações em que
esta for autora ou interessada, para assegurar os direitos pertinentes ou defender seus interesses e tarefas afins.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das afecções cardíacas
congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos para promover a saúde e o bem estar do paciente e tarefas
afins.
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Fazer exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover o a saúde e o bem estar do paciente e
tarefas afins.
MÉDICO GINECOLOGISTA
Fazer exames, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das afecções ginecológica (órgão
genitais e sexuais femininos), congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos para promover saúde e o bem
estar do paciente e tarefas afins.
MÉDICO INTERNISTA
Fazer visitas diurnas no leito, promovendo acompanhamento, tratamento terapêutico, solicitação de exames laboratoriais,
imagens, encaminhamento para Hospital de referência para pacientes com novos prognósticos, solicitação de avaliação de
profissionais diferentes áreas seguindo o raciocínio clínico, para promover a saúde e o bem estar do paciente e tarefas afins.
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MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Fazer exames médicos emitir diagnósticos prescrevendo medicamentos e outras formas de tratamento das afecções oftálmicas
congênitas ou adquiridas, apresentação de receitas (óculos), conferencia de óculos (grau), e tarefas afins.
MÉDICO ORTOPEDISTA
Fazer procedimentos de imobilização, infiltração intra-articular, pequenas cirurgias, exames médicos, emitir diagnóstico,
prescrever medicamentos, fazer tratamento das afecções ortopédicas congênitas e adquiridas, empregando meios clínicos ou
cirúrgicos para promover a saúde e o bem estar ao paciente e tarefas afins.
MÉDICO PEDIATRA
Fazer exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamentos das afecções em crianças
através de exames laboratoriais, imagens, observações, internações para promover saúde e bem estar ao paciente e tarefas afins.
MÉDICO VETERINÁRIO
Ser responsável pelo acompanhamento da saúde dos animais domésticos e de grande porte. Controlar a qualidade da produção dos
produtos de origem animal, fazer pesquisas e controle da sanidade dos animais. Também planejar, fiscalizar e coordenar
programas de defesa sanitária, saúde pública e de proteção e desenvolvimento da pecuária e tarefas afins.
MÉDICO PLANTONISTA
Fazer exames médicos emitir diagnósticos prescrever medicamentos e outras formas de tratamentos das afecções gerais atendidas
no pronto atendimento, urgência e emergência, pequenos procedimentos (suturas, imobilização, lavagem gástrica, exérese,
debridamento, infiltração, parto normal, ressuscitação, (parada cardiorrespiratório), etc., quando necessário e urgente solicitar
exames laboratoriais, imagens, observações, internações ou encaminhar a outros serviços através de referencia contra-referencia,
para promover saúde e bem estar ao paciente e tarefas afins.
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA
Realizar, diagnosticar e emitir laudos de exames ultrassonográficos abrangendo a ecografia geral e/ou especifica (pélvico,
obstétrico abdominal, pediátrico, pequenas partes, etc) empregando técnicas especificas da medicina preventiva e terapêutica, a
fim de promover a proteção, recuperação ou reabilitação da saúde.
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ANEXO III – DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO e FUNDAMENTAL
Matéria
LINGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Total

Nº de
Alternativas
04
04
04
04
-

Nº de Questões
10
05
05
10
30 questões

Pontuação por
questão
0,3
0,3
0,3
0,4
-

Pontuação total
3,0
1,5
1,5
4,0
10 pontos

PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Matéria
LINGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Total

Nº de
Alternativas
04
04
04
04
-

Nº de Questões
10
05
05
20
40 questões

Pontuação por
questão
0,2
0,2
0,2
0,3
-

Pontuação total
2,0
1,0
1,0
6,0
10 pontos

PARA TODOS OS CARGOS DE PROFESSORES / DIRETOR DE ESCOLA / SUPERVISOR DE ENSINO
Matéria
LINGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

Nº de
Alternativas
04
04
04
04

Nº de Questões
10
05
05
05

Pontuação por
questão
0,2
0,2
0,2
0,3

Pontuação total
2,0
1,0
1,0
1,5
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Total

04
-

15
40 questões

0,3
-

4,5
10 pontos

DEMAIS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Matéria
LINGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Total

Nº de
Alternativas
04
04
04
04
-

Nº de Questões
10
05
05
20
40 questões

Pontuação por
questão
0,2
0,2
0,2
0,3
-

Pontuação total
2,0
1,0
1,0
6,0
10 pontos
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ANEXO IV – CRONOGRAMA PREVISTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES / SP
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2020

ITEM

ATIVIDADE

DATA

1
2

Início das Inscrições
Término das Inscrições

16/06/2020
20/07/2020

3

Prazo máximo para Gerar e imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição

22/07/2020

4

Divulgação da Lista Provisória de inscrições deferidas na PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOM JESUS DOS PERDÕES e no endereço eletrônico www.abconcursospublicos.org

29/07/2020

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

Divulgação da Lista de PcD – Pessoas com Deficiências Deferidas na PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES e no endereço eletrônico
www.abconcursospublicos.org
Divulgação da lista de Homologação das Inscrições Deferidas e Convocação para as
Provas Objetivas com locais e horários no quadro de avisos da PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES e no endereço eletrônico
www.abconcursospublicos.org
Convocação para as Provas Práticas para os cargos de Motorista e Operador de
Máquina, com locais e horários no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DOS PERDÕES e no endereço eletrônico www.abconcursospublicos.org
Realização das Provas Objetivas dos Períodos 01 e 02 (data prevista)
Realização das Provas Objetivas dos Períodos 03 e 04 (data prevista)
Realização das Provas Práticas para os cargos de Motorista e Operador de Máquina
(data prevista)
Divulgação dos Gabaritos Oficiais das Provas Objetivas no quadro de avisos da
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES e no endereço eletrônico
www.abconcursospublicos.org
Divulgação das Listas Provisórias de Classificação Geral e de Classificação Especial
(deficientes)
Divulgação das Listas de Classificação Geral e de Classificação Especial (deficientes)
contendo os Resultados Finais para fins de Homologação
Homologação do Concurso Público

29/07/2020

A definir

A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

OBS: Este cronograma é previsto, podendo sofrer alterações de datas a critério da Organizadora do Concurso Público e da
Prefeitura Municipal, cabendo aos candidatos à obrigação de acompanhar as publicações oficiais.
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ANEXO V
AUTO DECLARAÇÃO PcD
(para Pessoas com Deficiência)
Eu,_________________________________________________________________,
nacionalidade

________________________,

nascido

_________________________________________________________,

em
estado

____/____/______,

abaixo
no

assinado,

de

município

de

_______________________,

_________________________________________________________________________________________________

filho

de

e

de

_________________________________________________________, estado civil _________________, residente e domiciliado
à

________________________________________________________________________

_____________________________________________________ CEP nº ________________, portador da cédula de identidade
nº ___________________, expedida em ___/___/____, órgão expedidor ____________, CPF nº ___________________,
inscrito para a função de _________________________, com número de inscrição_________________, declaro, sob
as penas da lei, que sou portador de deficiência e me enquadro na CID_______________________.

(___) Sou deficiente mas NÃO necessito de condição especial para realização da Prova Objetiva.
(___) Sou deficiente e necessito de condição especial para realização da Prova Objetiva. Necessito de
________________________________________________________________________________________________________________ conforme laudo
médico.

BOM JESUS DOS PERDÕES, ____ de _______________ de 2020.

______________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

OBS: Esta solicitação deve ser enviada via upload até o último dia de inscrição, conforme item “6.5” do Edital.
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