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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 
 A Prefeitura Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, por seu Prefeito que este 
subscreve, FAZ SABER que se encontram abertas inscrições ao CONCURSO PÚBLICO de provas 
para provimento de cargos vagos de: ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE PROCURADORIA, 
AUXILIAR ODONTOLÓGICO, BORRACHEIRO, CONTADOR, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, 
FONOAUDIÓLOGO, MECÂNICO, MÉDICO ANESTESIOLOGISTA, MÉDICO CIRURGIÃO GERAL, 
MÉDICO GENERALISTA (CLÍNICO GERAL), MÉDICO GENERALISTA PSF, MÉDICO 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA, MÉDICO NEUROPEDIATRA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA, 
MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PLANTONISTA, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO RADIOLOGISTA, 
MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, PROCURADOR JURÍDICO, PSICÓLOGO, TÉCNICO 
DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA e TERAPEUTA OCUPACIONAL 
e de Provas e Títulos para: COORDENADOR PEDAGÓGICO, DIRETOR DE ESCOLA e 
SUPERVISOR DE ENSINO criados pelas Leis nº 1.532/1994, nº 1.710/1998, nº 1.722/1999, nº 
1.897/2003, nº 2.292/2009, nº 2.321/2009, nº 2.694/2015, nº 2.728/2016, nº 2.733/2016, nº 
2.807/2018, nº 2.813/2018, nº 2.905/2019, nº 2.898/2019, nº 2.967/2020, nº 2.968/2020, n° 
2.245/2008 e 3.105/22 a serem providos pelo regime estatutário.  
 O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente 
instrumento elaborado de conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e 
pertinentes. 
 
1. CARGO - NÚMERO DE VAGAS - ESCOLARIDADE EXIGIDA - TIPO DE PROVA - JORNADA - 
SALÁRIO - TAXA DE INSCRIÇÃO 
  
   1.1. ASSISTENTE SOCIAL 
      1.1.1.  Número de vagas: Cadastro de Reserva 
      1.1.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Serviço Social e Registro no respectivo Conselho 
- CRESS. 
      1.1.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.1.4. Jornada: 30 horas semanais 
      1.1.5. Salário: R$ 3.524,97 
      1.1.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
   1.2. AUXILIAR DE PROCURADORIA 
      1.2.1.  Número de vagas: 03 
      1.2.2. Escolaridade Exigida: Bacharel em Direito 
      1.2.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos, Noções de Informática e Questão Discursiva 
      1.2.4. Jornada: 40 horas semanais 
      1.2.5. Salário: R$ 4.039,13 
      1.2.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
   1.3. AUXILIAR ODONTOLÓGICO 
      1.3.1. Número de vagas: 02        
      1.3.2. Escolaridade Exigida: Ensino Médio completo, curso especifico na área e registro no CRO 
como Auxiliar em Saúde Bucal ou equivalente 
      1.3.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Básicos do 
Cargo e Noções de Informática 
      1.3.4. Jornada: 44 horas semanais 
      1.3.5. Salário: R$ 1.296,92 
      1.3.6. Taxa de Inscrição: R$ 40,00 
   1.4. BORRACHEIRO 
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      1.4.1. Número de vagas: 01       
      1.4.2. Escolaridade Exigida: Nível Fundamental Completo 
      1.4.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Básicos do 
Cargo e Prova Prática 
      1.4.4. Jornada: 44 horas semanais 
      1.4.5. Salário: R$ 1.294,34 
      1.4.6. Taxa de Inscrição: R$ 30,00 
   1.5. CONTADOR 
      1.5.1. Número de vagas: Cadastro de Reserva 
      1.5.2. Escolaridade Exigida: Ensino Superior em Contabilidade e registro no Conselho Regional 
de Contabilidade - CRC 
      1.5.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática.   
      1.5.4. Jornada: 40 horas semanais 
      1.5.5. Salário: R$ 5.346,33 
      1.5.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.6. COORDENADOR PEDAGÓGICO 
      1.6.1. Número de vagas: Cadastro de Reserva         
      1.6.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior, Licenciatura Pedagógica, e ter no mínimo três anos 
de efetivo exercício de magistério. 
      1.6.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Pedagógicos, Conhecimentos Específicos e Noções de Informática 
      1.6.4. Jornada: 40 horas semanais 
      1.6.5. Salário: R$ 5.009,53 
      1.6.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.7. DIRETOR DE ESCOLA 
      1.7.1. Número de vagas: Cadastro de Reserva         
      1.7.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior, Licenciatura Pedagógica, com habilitação em 
Administração Escolar, ou pós-graduação na área de Educação, e ter no mínimo seis anos de efetivo 
exercício de magistério. 
      1.7.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Pedagógicos, Conhecimentos Específicos e Noções de Informática. 
      1.7.4. Jornada: 40 horas semanais 
      1.7.5. Salário: R$ 5.650,74 
      1.7.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.8. ENFERMEIRO 
      1.8.1. Número de vagas: Cadastro de Reserva 
      1.8.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior de Enfermagem e registro no Conselho Regional de 
Enfermagem (COREN).  
      1.8.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa,  Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.8.4. Jornada: 40 horas semanais 
      1.8.5. Salário: R$ 5.325,84 
      1.8.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.9. FARMACÊUTICO 
      1.9.1. Número de vagas: Cadastro de Reserva 
      1.9.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior de Farmácia e registro no Conselho Regional 
Farmácia (CRF). 
      1.9.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.9.4. Jornada: 44 horas semanais 
      1.9.5. Salário: R$ 5.325,84 
      1.9.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.10. FONOAUDIÓLOGO 
      1.10.1. Número de vagas: 01 
      1.10.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior de Fonoaudiologia e registro no Conselho Regional 
de Fonoaudiologia (CRFA) 
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      1.10.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.10.4. Jornada: 40 horas semanais 
      1.10.5. Salário: R$ 5.325,84 
      1.10.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.11. MECANICO 
      1.11.1. Número de vagas: 01     
      1.11.2. Escolaridade Exigida: Nível Fundamental Completo 
      1.11.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Básicos do 
Cargo e Prova Prática 
      1.11.4. Jornada: 40 horas semanais 
      1.11.5. Salário: R$ 1.690,88 
      1.11.6. Taxa de Inscrição: R$ 30,00 
1.12. MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 
      1.12.1. Número de vagas: 01     
      1.12.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Medicina, Especialização na área de atuação e 
Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM) 
      1.12.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa,  Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.12.4. Jornada: 40 horas semanais 
      1.12.5. Salário: R$ 17.047,01 
      1.12.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.13. MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
      1.13.1. Número de vagas: 01     
      1.13.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Medicina, Especialização na área de atuação e 
Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM) 
      1.13.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa,  Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática. 
      1.13.4. Jornada: 20 horas semanais 
      1.13.5. Salário: R$ 8.779,22 
      1.13.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.14. MÉDICO GENERALISTA (CLÍNICO GERAL) 
      1.14.1. Número de vagas: 01    
      1.14.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Medicina e Registro Profissional no Conselho 
Regional de Medicina (CRM) 
      1.14.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa,  Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.14.4. Jornada: 20 horas semanais 
      1.14.5. Salário: R$ 8.779,22 
      1.14.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.15. MÉDICO GENERALISTA PSF 
      1.15.1. Número de vagas: 03    
      1.15.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Medicina, Especialização na área de atuação e 
Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM) 
      1.15.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa,  Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.15.4. Jornada: 40 horas semanais 
      1.15.5. Salário: R$ 17.047,01 
      1.15.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.16. MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
      1.16.1. Número de vagas: 01     
      1.16.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Medicina, Especialização na área de atuação e 
Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM) 
      1.16.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa,  Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.16.4. Jornada: 20 horas semanais 
      1.16.5. Salário: R$ 8.779,22 
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      1.16.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.17. MÉDICO NEUROPEDIATRA 
      1.17.1. Número de vagas: 01     
      1.17.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Medicina, Especialização na área de atuação e 
Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM) 
       1.17.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa,  Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.17.4. Jornada: 20 horas semanais 
      1.17.5. Salário: R$ 8.779,22 
      1.17.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.18. MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
      1.18.1. Número de vagas: 01     
      1.18.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Medicina, Especialização na área de atuação e 
Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM) 
      1.18.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa,  Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.18.4. Jornada: 20 horas semanais 
      1.18.5. Salário: R$ 8.779,22 
      1.18.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.19. MÉDICO PEDIATRA 
      1.19.1. Número de vagas: 01        
      1.19.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Medicina, Especialização na área de atuação e 
Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM) 
      1.19.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa,  Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.19.4. Jornada: 20 horas semanais 
      1.19.5. Salário: R$ 8.779,22 
      1.19.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.20. MÉDICO PLANTONISTA 
      1.20.1. Número de vagas: 05     
      1.20.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Medicina e Registro Profissional no Conselho 
Regional de Medicina (CRM) 
      1.20.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.20.4. Jornada: 12/36 horas semanais 
      1.20.5. Salário: R$ 19.361,98 
      1.20.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.21. MÉDICO PSIQUIATRA 
      1.21.1. Número de vagas: 01        
      1.21.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Medicina, Especialização na área de atuação e 
Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM) 
      1.21.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa,  Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.21.4. Jornada: 20 horas semanais 
      1.21.5. Salário: R$ 8.779,22 
      1.21.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.22. MÉDICO RADIOLOGISTA 
      1.22.1. Número de vagas: 01        
      1.22.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Medicina, Especialização na área de atuação e 
Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM) 
      1.22.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa,  Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.22.4. Jornada: 20 horas semanais 
      1.22.5. Salário: R$ 8.779,22 
      1.22.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.23. MÉDICO VETERINÁRIO 
      1.23.1. Número de vagas: Cadastro de Reserva      
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      1.23.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Medicina Veterinária e Registro no Conselho 
Regional de Veterinária - CRV 
      1.23.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa,  Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.23.4. Jornada: 40 horas semanais 
      1.23.5. Salário: R$ 4.039,13 
      1.23.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.24. NUTRICIONISTA 
      1.24.1. Número de vagas: Cadastro de Reserva    
      1.24.2. Escolaridade Exigida: Ensino Superior em Nutrição e Registro no Conselho de Nutrição - 
CRN 
      1.24.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa,  Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.24.4. Jornada: 40 horas semanais 
      1.24.5. Salário: R$ 3.524,97 
      1.24.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.25. PROCURADOR JURÍDICO 
      1.25.1. Número de vagas: Cadastro de Reserva    
      1.25.2. Escolaridade Exigida: Ensino Superior em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB 
      1.25.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática e Questão Discursiva 
      1.25.4. Jornada: 40 horas semanais 
      1.25.5. Salário: R$ 7.906,48 
      1.25.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.26. PSICÓLOGO 
      1.26.1. Número de vagas: 01    
      1.26.2. Escolaridade Exigida: Curso Superior em Psicologia e registro no respectivo Conselho. 
      1.26.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.26.4. Jornada: 30 horas semanais 
      1.26.5. Salário: R$ 4.039,13 
      1.26.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.27. SUPERVISOR DE ENSINO 
      1.27.1. Número de vagas: Cadastro de Reserva 
      1.27.2. Escolaridade Exigida: Curso superior, Licenciatura Pedagogia com habilitação em 
Supervisão Escolar, ou Pós graduação na área de Educação, e ter, no mínimo 6 (seis) anos de 
efetivo no Magistério, dos quais 3 (três) anos no exercício de cargo ou de função de suporte 
Pedagógico. 
      1.27.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Pedagógicos, Conhecimentos Específicos e Noções de Informática 
      1.27.4. Jornada: 40 horas semanais 
      1.27.5. Salário: R$ 6.173,33 
      1.27.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
1.28. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
      1.28.1. Número de vagas: Cadastro de Reserva 
      1.28.2. Escolaridade Exigida: Ensino em Nível Médio Completo ou equivalente. Formação 
profissional Técnica em Enfermagem e registro no Conselho Regional de Classe 
      1.28.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática Atualidades, Conhecimentos 
Básicos do Cargo e Noções de Informática 
      1.28.4. Jornada: 44 horas semanais 
      1.28.5. Salário: R$ 1.440,14 
      1.28.6. Taxa de Inscrição: R$ 40,00 
1.29. TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 
      1.29.1. Número de vagas: 02 



 

 

RUA CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/001-60  

A CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/0001-60  

      1.29.2. Escolaridade Exigida: Ensino Médio Completo ou técnico equivalente; formação 
profissional técnica em imobilização ortopédica por escola reconhecida pelo Ministério da Educação e 
Cultura ou por órgão de classe 
      1.29.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Básicos do Cargo e Noções de Informática  
      1.29.4. Jornada: 44 horas semanais 
      1.29.5. Salário: R$ 1.440,14 
      1.29.6. Taxa de Inscrição: R$ 40,00 
1.30. TERAPEUTA OCUPACIONAL 
      1.30.1. Número de vagas: 01 
      1.30.2. Escolaridade Exigida: Ensino Superior em Terapia Ocupacional e registro no Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO      
      1.30.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa,  Matemática, Atualidades, Conhecimentos 
Específicos e Noções de Informática 
      1.30.4. Jornada: 20 horas semanais 
      1.30.5. Salário: R$ 2.662,91 
      1.30.6. Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
   2.1. PERÍODO - HORÁRIO - LOCAL  

      2.1.1. Os interessados deverão se inscrever pela internet, através do endereço eletrônico 
www.omconsultoria.com.br, durante o período de 30 de maio a 13 de junho de 2022, até às 
23h59min59seg - horário de Brasília. 
      2.1.2. As inscrições realizadas no período de 30 de maio a 13 de junho de 2022 e devidamente 
pagas são válidas. 
 
   2.2. INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO  
      2.2.1. Acessar o endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br, durante o período de 30 de 
maio a 13 de junho de 2022, até às 23h59min59seg - horário de Brasília;  
      2.2.2. Localizar o “link” correspondente ao Concurso Público Nº 01/2022 da PM de Itaberá;  
      2.2.3. Ler o edital até o final; 
      2.2.4. Preencher a ficha de inscrição;  
      2.2.5. Efetuar o pagamento da inscrição, através de Boleto Bancário que será gerado pelo 
sistema;  
 2.5.1 O candidato deverá fazer o pagamento do boleto. O boleto poderá ser impresso através 
da Central do Candidato, localizado no endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br. e pago até 
17 de junho de 2022, respeitado o horário do sistema bancário. 
      2.2.6. Não será aceito o pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, via 
postal, fac-símile ou transferência eletrônica ou qualquer outra via de que não seja a quitação do 
boleto bancário gerado no momento da inscrição; 
      2.2.7. O agendamento do pagamento só será aceito, se comprovada a sua quitação dentro do 
período de vencimento do boleto. Em caso de não confirmação do pagamento, o candidato deverá 
solicitar ao banco o comprovante definitivo de pagamento do boleto, que confirma a quitação na data 
agendada, data esta que deverá estar no período de inscrição;  
      2.2.8. O Comprovante de Agendamento ou Extrato Bancário da Conta debitada, não será aceito 
para fim de comprovação do pagamento; 
      2.2.9. A qualquer tempo o candidato que não comprovar o pagamento do boleto dentro do prazo 
de vencimento, terá sua inscrição e todos os atos dela decorrentes cancelados; 
      2.2.10. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente poderá ser 
utilizado o boleto bancário gerado pelo site, em qualquer agência bancária;  
      2.2.11. Após o término do período destinado para as inscrições, a ficha de inscrição não estará 
mais disponível no site; 
      2.2.12. A Prefeitura Municipal de Itaberá e a empresa OM Consultoria Concursos Ltda não se 
responsabilizarão por solicitações de inscrições não efetivadas por eventuais falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitarem a correta transferência dos dados ou da impressão dos documentos que possam 
advir de inscrições realizadas via internet, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar a 
efetivação da inscrição. 
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      2.2.13. As inscrições feitas pela internet serão efetivadas, somente quando o candidato efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição na agência bancária; 
     2.2.14. A escolaridade exigida nos subitens 1.1.2. a 1.30.2., deste Edital, deverá ser apresentada 
no momento da nomeação do candidato; 
     2.2.15. Efetivada a inscrição não será concedida isenção e nem haverá devolução de taxa de 
inscrição; 
     2.2.16. Não será aceita inscrição por via postal ou fora do período estabelecido no subitem 2.1.;    
 
   2.3. REQUISITOS GERAIS PARA A INSCRIÇÃO 
      2.3.1. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, nos termos da Emenda Constitucional 19/98; 
      2.3.2. Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da contratação; 
      2.3.3. Estar quite com Serviço Militar, se do sexo masculino; 
      2.3.4. Haver votado nas últimas eleições ou justificado a ausência ou pago a multa; 
      2.3.5. Possuir escolaridade ou requisito correspondente às exigências referentes aos cargos, nos 
termos dos itens 1.1.2. a 1.30.2., deste Edital;  
     2.3.6. Não estar sendo processado ou cumprindo pena em liberdade, nem ter sido condenado por 
crime contra o patrimônio ou a administração pública, nem ter sido demitido a bem do serviço público; 
      2.3.7. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
      2.3.8. Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o 
exercício das funções atinentes ao cargo a que concorre;  
      2.3.9. Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória, 
conforme Inciso II, do Artigo 40, da Constituição Federal; 

               2.3.10. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital;  
   2.4. Não será concedida isenção e nem haverá devolução de taxa de inscrição; 
   2.5. Não será aceita inscrição por via postal ou fora do período estabelecido no Item 2.1.1., deste 
Edital; 
   2.6. Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alterações ou devolução de taxa. 
    
3. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
  3.1. Às pessoas com deficiência, devidamente inscritas e aprovadas nos termos deste Item, fica 
destinada uma vaga a cada 10 (dez) nomeados por cargo, os quais não serão discriminados pela sua 
condição, exceto quando a deficiência não possibilitar as suas nomeações, pelas características de 
atribuições e desempenhos, incompatíveis com ela; 
   3.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações;  
   3.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 
Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Concurso Público em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à 
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo, §1º e 
§2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições; 
   3.4. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com deficiência, 
especificando-a na ficha de inscrição, preenchendo também a Ficha de Portadores de 
Deficiência, com apresentação de laudo médico expedido nos últimos 6 (seis) meses;  
   3.5. Aos deficientes visuais cegos que solicitarem prova especial, serão oferecidas provas no 
sistema BRAILE e suas respostas deverão ser transcritas também em BRAILE (os referidos 
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção) e aos 
deficientes visuais amblíopes, serão oferecidas provas ampliadas; 
   3.6. O candidato com deficiência poderá requerer atendimento especial que necessitar para 
realização da prova, no ato da inscrição; 
   3.7. O candidato com deficiência deverá: 
      3.7.1. no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência; 
  3.7.2. encaminhar, devidamente preenchida, Ficha de Pessoa com Deficiência disponível no site 
www.omconsultoria.com.br; 
      3.7.3. encaminhar laudo médico original ou cópia simples, emitido nos últimos seis meses, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
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correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como à provável causa da 
deficiência; 
   3.8. O candidato com deficiência deverá postar, até o dia 14 de junho de 2022, os documentos a 
que se referem o subitem 3.7., via SEDEX, para: OM Consultoria Concursos Ltda - Concurso Público 
- Prefeitura Municipal de Itaberá - Edital 01/2022 - Rua Álvaro Ferreira de Moraes, 54 - V. Moraes - 
CEP 19900-250, Ourinhos-SP;  
   3.9. O encaminhamento do laudo médico (original ou cópia simples), por qualquer via, é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. A OM Consultoria Concursos Ltda não se responsabiliza 
por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo a seu destino;  
   3.10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes 
neste item não poderá impetrar recurso em favor de sua condição. 
     
4. DAS PROVAS 
   4.1. A data, horário e local das provas serão divulgados pelo Diário Oficial do Município de Itaberá, 
com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência. 
   4.2. Outros meios de convocação não possuem caráter oficial, pois são apenas informativos, 
devendo o candidato acompanhar a publicação dos referidos Editais de Convocação para Provas 
pelo Diário Oficial do Município de Itaberá;  
   4.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o 
comparecimento no horário determinado;  
   4.4. As provas serão elaboradas conforme consta nos itens 1.1.3. a 1.30.3., deste Edital, com base 
no programa constante do Anexo II; 
   4.5. A prova escrita, para os cargos que só farão esse tipo de prova, relacionados abaixo no 
subitem 4.5.1. constará de 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, valendo 2,00 (dois) 
pontos cada uma, num total de 100,0 (cem) pontos, devendo o candidato obter nota mínima de 50,0 
(cinquenta) pontos para ser aprovado e terá duração de 4 (quatro) horas.  
      4.5.1. As provas escritas obedecerão às seguintes proporções: 

Cargo T o t a l  d e  q u e s t õ e s  c o m  b a s e  n o  a n e x o  I I  -  P r o g r a m a s  B á s i c o s   

 

P
ortuguesa 
Língua 

M
atem

ática 

A
tualidades 

C
onhecim

entos 
P

edagógicos 

C
onhecim

entos 
E

specíficos 

C
onhecim

entos 
B

ásicos do 
C

argo 

N
oções de 

Inform
ática  

T o ta l  d e  Qu e s tõ e s  

ASSISTENTE SOCIAL 15 05 04 - 20 - 06 50 
CONTADOR 10 10 04 - 20 - 06 50 
COORDENADOR PEDAGÓGICO 10 08 04 07 15 - 06 50 
DIRETOR DE ESCOLA 10 08 04 07 15 - 06 50 
ENFERMEIRO 15 05 04 - 20 - 06 50 
FARMACÊUTICO 15 05 04 - 20 - 06 50 
FONOAUDIÓLOGO 15 05 04 - 20 - 06 50 
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 15 05 04 - 20 - 06 50 
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 15 05 04 - 20 - 06 50 
MÉDICO GENERALISTA (CLÍNICO 
GERAL) 

15 05 04 - 20 - 06 50 

MÉDICO GENERALISTA PSF 15 05 04 - 20 - 06 50 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 15 05 04 - 20 - 06 50 
MÉDICO NEUROPEDIATRA 15 05 04 - 20 - 06 50 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 15 05 04 - 20 - 06 50 
MÉDICO PEDIATRA 15 05 04 - 20 - 06 50 
MÉDICO PLANTONISTA 15 05 04 - 20 - 06 50 
MÉDICO PSIQUIATRA 15 05 04 - 20 - 06 50 
MÉDICO RADIOLOGISTA 15 05 04 - 20 - 06 50 
MÉDICO VETERINÁRIO 15 05 04 - 20 - 06 50 
NUTRICIONISTA 15 05 04 - 20 - 06 50 
PSICÓLOGO 15 05 04 - 20 - 06 50 
SUPERVISOR DE ENSINO 10 08 04 07 15 - 06 50 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 10 10 04 - - 20 06 50 
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA 

10 10 04 - - 20 06 50 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 15 05 04 - 20 - 06 50 
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   4.6. A prova escrita, para o cargo que só fará esse tipo de prova, relacionado abaixo no subitem 
4.6.1. constará de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, valendo 2,50 (dois vírgula 
cinquenta) pontos cada uma, num total de 100,0 (cem) pontos, devendo o candidato obter nota 
mínima de 50,0 (cinquenta) pontos para ser aprovado e terá duração de 4 (quatro) horas.  
      4.6.1. A prova escrita obedecerá à seguinte proporção: 
 

 Cargo Total de questões com base no anexo II - Programas Básicos  

 

P
ortuguesa 
Língua 

M
atem

ática 

C
onhecim

entos 
B

ásicos do 
C

argo 

N
oções de 

Inform
ática  

Total de Questões 

AUXILIAR ODONTÓLOGICO 10 10 15 05 40 

  
 4.7. A prova escrita, para os cargos de BORRACHEIRO e MECÂNICO que farão prova prática, 
constará de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, valendo 0,75 (zero vírgula setenta 
e cinco) pontos cada uma, num total de 30,0 (trinta) pontos, devendo o candidato obter nota mínima 
de 15,0 (quinze) pontos para ser aprovado e terá duração de 4 (quatro) horas; 
    4.7.1. As provas escritas obedecerão às seguintes proporções: 

CARGO 
TOTAL DE QUESTÕES 

(com base no anexo II - PROGRAMAS 
BÁSICOS) 

 

Língua 
P

ortuguesa 

M
atem

ática 

C
onhecim

entos 
B

ásicos do C
argo 

Total de Questões 

BORRACHEIRO 10 10 20 40 
MECÂNICO 10 10 20 40 
 
4.8. Os candidatos inscritos para os Cargos de: BORRACHEIRO e MECÂNICO farão, além da prova 
escrita, uma Prova Prática, que terá o valor de 70,0 (setenta) pontos, devendo obter nota mínima de 
35,0 (trinta e cinco) pontos ou mais, para ser aprovado; 
      4.8.1 A Nota Final dos candidatos aos cargos citados no subitem 4.7. será o resultado da soma 
das notas da prova escrita e da prova prática; 
   4.9. Serão convocados para se submeterem à prova prática os candidatos aprovados na prova 
escrita: 
   4.9.1. Serão avaliados os seguintes critérios para a prova prática: 
 

Critérios de avaliação da prova prática 
ITENS A SEREM PONTUADOS PARA BORRACHEIRO PONTUAÇÃO MÁXIMA 
01.  Verificação do ato de desmontar o pneu a ser consertado e o uso 

adequado dos instrumentos e ferramentas apropriadas para o 
serviço 

20,0 

02. Verificação do ato do conserto da câmara de ar (ou do pneu se for 
sem câmara) e o uso/guarda adequado dos instrumentos, 
ferramentas e materiais apropriados para o reparo 

21,0 

03. Verificação do ato de montar o pneu e o uso adequado dos 
instrumentos e ferramentas apropriadas para o serviço 

13,0 

04. Uso de equipamentos de segurança 4,0 
05. Eficiência, cuidado e conhecimento ao realizar a tarefa 12,0 

 
Critérios de avaliação da prova prática 
ITENS A SEREM PONTUADOS PARA MECÂNICO  PONTUAÇÃO MÁXIMA 
01.  Leitura de medidas em instrumentos 10,0 
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02.   Regulagem de motor de veículo 10,0 
03.   Desmontagem e montagem de peças 20,0 
04.   Reconhecimento de peças e ferramentas 10,0 
05.   Reconhecimento e conserto de defeito 20,0 

    
 
 4.10. A prova escrita, para os cargos de AUXILIAR DE PROCURADORIA e PROCURADOR 
JURÍDICO, constará de 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, valendo 1,7 (um 
vírgula sete) ponto cada uma, num total de 85,0 (oitenta e cinco) pontos, devendo o candidato obter 
nota mínima de 42,5 (quarenta e dois vírgula cinco) pontos para ser aprovado e terá duração de 4 
(quatro) horas; 
     
 4.10.1. As provas escritas obedecerão às seguintes proporções: 
     

                  
Total de questões com base no anexo II - Programas Básicos  

 

P
ortuguesa 
Língua 

M
atem

ática 

A
tualidades 

C
onhecim

entos 
E

specíficos 

N
oções de 

Inform
ática  

Total de Questões 

AUXILIAR DE PROCURADORIA 15 05 04 20 06 50 
PROCURADOR JURÍDICO 15 05 04 

 
20 06 50 

 
 4.11. Os candidatos inscritos para o Cargo de AUXILIAR DE PROCURADORIA farão, além da 
prova escrita, uma Prova Discursiva, contendo 03 (três) questões discursivas que terá o valor de 05 
(cinco) pontos cada uma, num total de 15 (quinze pontos), devendo obter nota mínima de 7,5 (sete 
vírgula cinco) pontos, para ser aprovado e terá duração de 2 (duas) horas; 
        4.11.1. A Nota Final dos candidatos ao cargo citados no subitem 4.11. será o resultado da soma 
das notas da prova objetiva e da prova discursiva; 
        4.11.2. Serão convocados para se submeterem à prova discursiva, em data diferente da prova 
objetiva, somente os candidatos aprovados na prova escrita: 
        4.11.3.  Para cada questão discursiva será obedecido o seguinte critério de avaliação: 
 

Critérios de avaliação da questão discursiva                                                                      
ITENS A SEREM PONTUADOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 
1. Adequação ao tema proposto 1,0 
2. Estrutura textual (construção pertinente de introdução, 

desenvolvimento e conclusão) 
1,0 

3. Pertinência de argumentos e fundamentação legal 2,0 
4.  Relação lógica entre as ideias e objetividade, ordenação e clareza 

das ideias 
1,0 

 ERROS A SEREM DESCONTADOS DESCONTO POR 
OCORRÊNCIA  

1. Ortografia, acentuação e crase 0,1 
2. Inadequação vocabular 0,2 
3. Emprego de conectores 0,1 
4. Concordância verbal ou nominal e Regência verbal 0,2 
5. Emprego e colocação de pronomes 0,1 
6. Repetição ou omissão de palavras e vícios de linguagem 0,1 

           
 4.12. Os candidatos inscritos para o Cargo de PROCURADOR JURIDICO farão, além da prova 
objetiva, uma Prova Discursiva, contendo 05 (cinco) questões discursivas que terá o valor de 03 (três) 
pontos cada uma, num total de 15 (quinze pontos), devendo obter nota mínima de 7,5 (sete vírgula 
cinco) pontos, para ser aprovado e terá duração de 2 (duas) horas; 
        4.12.1. A Nota Final dos candidatos ao cargo citado no subitem 4.12. será o resultado da soma 
das notas da prova objetiva e da prova discursiva; 
        4.12.2. Serão convocados para se submeterem à prova discursiva, em data diferente da prova 
objetiva, somente os candidatos aprovados na prova escrita: 
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        4.12.3.  Para cada questão discursiva será obedecido o seguinte critério de avaliação: 
 

Critérios de avaliação da questão discursiva                                                                      
ITENS A SEREM PONTUADOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 
1. Adequação ao tema proposto 0,5 
2. Estrutura textual (construção pertinente de introdução, 

desenvolvimento e conclusão) 
1,0 

3. Pertinência de argumentos e fundamentação legal 1,0 
4.  Relação lógica entre as ideias e objetividade, ordenação e clareza 

das ideias 
0,5 

 ERROS A SEREM DESCONTADOS DESCONTO POR 
OCORRÊNCIA  

1. Ortografia, acentuação e crase 0,1 
2. Inadequação vocabular 0,2 
3. Emprego de conectores 0,1 
4. Concordância verbal ou nominal e Regência verbal 0,2 
5. Emprego e colocação de pronomes 0,1 
6. Repetição ou omissão de palavras e vícios de linguagem 0,1 

 
 
  4.13.  Para os cargos de COORDENADOR PEDAGÓGICO, DIRETOR DE ESCOLA e 
SUPERVISOR DE ENSINO, à nota obtida na prova escrita, aos candidatos que obtiverem nota igual 
ou superior 50,0 (cinquenta) pontos, serão somados os pontos obtidos como título, nos termos do 
Item 6, deste Edital, para efeito de Classificação Final; 
  4.14. O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas na Folha 
de Resposta de rascunho, localizada na capa do Caderno de Questões e ao término da solução da 
prova, transcreverá suas respostas na Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, com caneta 
azul ou preta; 
   4.15. A Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, deverá ser preenchida com caneta azul 
ou preta, em forma de bolinha (                     )  e não serão consideradas respostas em forma 
diferente, em “X”, a lápis, com rasuras, com erratas, com observações ou em branco;  
   4.16. A Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, será o único documento válido para a 
correção das questões objetivas da prova;  
   4.17. Não haverá substituição da Folha de Resposta, sendo da responsabilidade exclusiva do 
candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas ou rasura, ainda que 
legível;  
   4.18. Durante a realização da prova, o candidato poderá solicitar ao Fiscal de Sala, a Folha de 
Observações, para anotar qualquer problema relacionado com a resolução das questões ou solicitar 
esclarecimento sobre elas. As anotações dos candidatos serão analisadas pela equipe técnica 
responsável pela organização das provas, antes da divulgação dos gabaritos;  
   4.19. O candidato deverá comprovar sua identidade mediante original de um documento com 
fotografia, devendo o referido documento estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 
identificação do candidato com clareza;  
      4.19.1. Na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de 
prova, a inclusão do referido candidato será feita por meio de preenchimento de formulário 
específico, diante da apresentação de documentos pessoais e do comprovante de pagamento 
original; 
      4.19.2. A inclusão de que trata o item 4.19.1 será realizada de forma condicional e será 
confirmada posteriormente, com o intuito de verificar a pertinência da referida inclusão; 
    4.20. Durante a realização das provas não será admitida qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, 
máquinas calculadoras, (também em relógios) e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, 
smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro tipo de 
mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios 
similares.  
       4.20.1. O aparelho celular deve ser desligado, antes do início das provas e o mesmo será 
armazenado em envelope de segurança a ser fornecido antes do início das provas.  
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      4.20.2. O uso obrigatório de máscaras e outras medidas de proteção contra a COVID-19 poderão 
ser determinadas a critério da autoridade local, a depender do cenário epidemiológico na data da 
realização das provas, que serão previamente divulgadas.  

4.20.2.1 O candidato que estiver usando máscara de proteção contra a COVID-19 e desejar 
descartá-la, durante a aplicação do exame, deverá fazê-lo de forma segura, nas lixeiras do local de 
provas. 
     4.20.3. A ida ao banheiro será permitida desde que o participante seja acompanhado pelo fiscal, 
respeitando a distância prevista nos protocolos de proteção contra a COVID-19. 
     4.20.4. As mãos deverão ser higienizadas ao entrar e sair do banheiro. 
   4.21. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for 
surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por 
qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada; 
   4.22. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o Caderno de Questões, 
a Folha de Resposta e qualquer material cedido para execução da prova; 
   4.23. No ato da devolução do Caderno de Questões e da Folha de Resposta, o Fiscal de Sala 
destacará e entregará ao candidato, o rascunho de sua Folha de Resposta, para conferência com o 
gabarito a ser divulgado; 
   4.24. As salas de provas e os corredores serão fiscalizados por pessoas devidamente 
credenciadas, sendo vedado o ingresso de pessoas estranhas; 
   4.25. O candidato não poderá se ausentar da sala sem o acompanhamento do fiscal; 
   4.26. Não haverá segunda chamada para qualquer das provas, não importando o motivo alegado e 
a ausência do candidato acarretará sua eliminação do Concurso Público; 
   4.27. Os gabaritos e o Resultado Final do Concurso Público serão divulgados no Diário Oficial do 
Município, afixado no Paço Municipal da Prefeitura de Itaberá, e disponibilizada no endereço 
eletrônico: www.omconsultoria.com.br 
 
5. DOS TÍTULOS 
5.1. Para os cargos de: COORDENADOR PEDAGÓGICO, DIRETOR DE ESCOLA e SUPERVISOR 
DE ENSINO  serão considerados como Títulos, com seus respectivos valores: 

6.1.1.  Doutorado na Área de Educação   10,0 (dez) pontos 
6.1.2. Mestrado na Área de Educação     5,0 (cinco) pontos 
6.1.3. Especialização na Área de Educação com duração mínima de 

360 horas (somente uma, com curso concluído e em nível de 
Pós-Graduação) 

    3,0 (três) pontos  
 

 
   5.2. Os documentos comprovantes dos títulos deverão ser expedidos, por órgão oficial ou 
reconhecido e deverão declarar que o candidato concluiu o curso. Cursos não concluídos não serão 
computados; 
   5.3. Quando se tratar de Especialização, deverá conter a carga horária e atestar a conclusão do 
curso;  
   5.4. Os candidatos deverão entregar a Ficha de Títulos devidamente preenchida com a sua 
contagem de pontos, juntamente com as cópias dos documentos comprovantes do título.  
     5.4.1. As cópias dos documentos a serem contados como títulos juntamente com a Ficha de 
Títulos preenchida e assinada, deverão ser entregues diretamente ao fiscal de sala, no dia da 
realização da prova escrita, em envelope lacrado. 
    5.5. A Ficha de Títulos estará disponível no endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br;  
    5.6. Só serão contatos os títulos, para fins de classificação,  dos  candidatos aprovados na Prova 
Escrita.  
 
 6. DA CANDIDATA LACTANTE  
     6.1. À candidata que tiver necessidade de amamentar crianças de até seis meses de idade, 
durante a realização das provas, deverá levar um(a) acompanhante, que ficará responsável pela 
guarda da criança.  
        6.1.1. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
        6.1.2. É estritamente necessária a presença de um responsável pela guarda da criança, pois a 
mesma não poderá permanecer na sala de prova seja qual for o motivo alegado.  
     6.2. No momento da realização das provas (o)a acompanhante receberá todas as orientações 
necessária para a sua correta  permanência no local de provas.  
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      6.3. O(A) acompanhante não poderá ficar circulando pelas dependências do prédio durante a 
aplicação da prova, sob pena de ser convidada para se retirar do prédio.  
   
7. DO RESULTADO FINAL  
   7.1. Os candidatos aprovados conforme critérios estabelecidos no item 4, deste Edital, serão 
relacionados na Classificação Final, em ordem decrescente da nota obtida, sendo estabelecido: 
  7.1.1. Para aprovados em cargos que tenham somente prova escrita: nota obtida na prova 
escrita; 

7.1.2. Para aprovados em cargos que tenham prova escrita e prova de título: nota obtida na 
prova escrita mais pontos obtidos como título; 
        7.1.3. Para aprovados em cargos que tenham prova escrita e prova prática: nota obtida na 
prova escrita mais pontos obtidos na prova prática; 

7.1.4 Para aprovados em cargos que tenham prova escrita e prova discursiva: nota obtida na 
prova escrita mais pontos obtidos na prova discursiva; 
   7.2. Os candidatos inscritos e aprovados nos termos do Item 3., deste Edital, serão relacionados na 
Classificação Especial, em ordem decrescente da nota obtida na prova;  
   7.3. A Classificação Final e a Especial (se houver) serão divulgadas pelo Resultado Final publicado 
no Diário Oficial do Município, afixadas no Paço Municipal da Prefeitura de Itaberá e estarão 
disponíveis no endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br;  
   7.4. No caso de empate entre candidatos com mesma nota final, terá preferência na Classificação 
Final e Especial:   
      7.4.1. 1º critério: O candidato com maior idade na hipótese de empate entre os candidatos, será 
aplicado o disposto no art. 27 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso - candidatos com idade 
superior ou igual a 60 anos) aplicando-se subsidiariamente, para efeito de classificação; 
      7.4.2. 2º critério: O candidato com maior idade não incluídos na Lei nº 10.741/2003; 
      7.4.3. 3º critério: O candidato com maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos até a 
data de encerramento das inscrições;  
      7.4.4. 4º critério: sorteio. 
 
8. DOS RECURSOS 
   8.1. Os candidatos inscritos para os cargos relacionados neste Edital poderão recorrer dos 
seguintes atos: 
      8.1.1. Do indeferimento de inscrição e incorreção de dados; 
         8.1.1.1. O candidato poderá recorrer do indeferimento de sua inscrição e da incorreção de 
dados, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da publicação da homologação das 
inscrições, dirigido à Comissão de Concurso Público, por meio da plataforma online 1Doc, disponível 
em https://itabera.1doc.com.br/atendimento, ou, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, 
localizada na Rua Coronel Amantino, nº 483, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 11:00h - 
13:00 às 16:00h. Não serão aceitos protocolos enviados via correios ou e-mail.  
         8.1.1.2. Os candidatos que usufruírem benefício do recurso no caso do Item 8.1.1.1., poderão 
participar do Concurso Público, condicionalmente, quando seus pedidos não forem decididos dentro 
do prazo legal; 
     8.1.2. Da formulação das questões, respectivos quesitos e gabaritos das mesmas; 
         8.1.2.1. A prova estará disponível no site www.omconsultoria.com.br, na CENTRAL DO 
CANDIDATO, por dois dias úteis a contar da divulgação do gabarito preliminar; 
         8.1.2.2. O candidato poderá, durante o período de divulgação da prova, solicitar a revisão de 
questão que, supostamente, tenha apresentado incorreção, na forma do item 8.1.1.1.  
             8.1.2.2.1. Para a revisão de questão que supostamente tenha apresentado incorreção, o 
candidato deverá apresentar recurso fundamentado a fim de que possa ser analisado. 
        8.1.2.3. Caso alguma questão venha a ser anulada, o ponto relativo a ela será atribuído a todos 
os candidatos; 
        8.1.2.4. Se houver algum erro na divulgação do gabarito preliminar este será corrigido; 
         8.1.2.5. O Gabarito Oficial será divulgado após análise de recursos; 
      8.1.3. Quanto às classificações finais do Concurso Público. 
             8.1.3.1. Os candidatos terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do 
Resultado Final, no Diário Oficial do Município e no Paço Municipal da Prefeitura de Itaberá, para 
protocolar recurso, na forma do item 8.1.1.1, sobre eventuais erros na ordem de classificação 
decorrentes do critério de desempate e solicitar revisão da correção de sua prova; 
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      8.1.4. Havendo alteração na Classificação Final ou Classificação Especial por motivo de 
deferimento em recurso, ela será retificada e publicada novamente; 
   8.2. A Comissão de Concurso Público terá o prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de 
encerramento do prazo para recursos em cada etapa, para julgar os recursos interpostos por 
candidatos; 
   8.3. Recurso extemporâneo será indeferido; 
   8.4. A Comissão de Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 

9. DAS NOMEAÇÕES 
   9.1. As nomeações serão pelo Regime Estatutário devendo o candidato comprovar no ato: 
      9.1.1. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos 

civis e políticos; 
      9.1.2. Não ter sofrido, em exercício de função pública, penalidade por prática de atos 

desabonadores; 
      9.1.3. Gozar de boa saúde física e mental (atestado de saúde funcional); 
   9.2. A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação, 

ficando a concretização deste ato, condicionada à observância das disposições legais pertinentes, da 
existência de recursos financeiros, do exclusivo interesse e conveniência da Administração da 
Prefeitura Municipal, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Concurso Público; 

   9.3. A convocação do candidato aprovado será feita com, no mínimo, 03 (três) dias úteis de 
antecedência da data designada para a nomeação, através do Diário Oficial do Município de Itaberá e 
pelo e-mail cadastrado pelo candidato, que no ato, deverá apresentar os seguintes documentos: 
      9.3.1. Uma foto 3x4; 
      9.3.2. Cópia dos seguintes documentos: 
         9.3.2.1. RG (frente e verso) 
         9.3.2.2. CPF (frente e verso) 
         9.3.2.3. PIS/PASEP 
         9.3.2.4. Certidão de Quitação Eleitoral (www.tse.gov.br) 
         9.3.2.5. Certidão de Nascimento (se for solteiro) ou de Casamento (se for casado) e de filhos 
menores de 14 (quatorze) anos (se os possuir) com Carteira de Vacinação ou comprovante de 
matrícula e frequência escolar. 
         9.3.2.6. Certificado de Reservista ou de quitação com o Serviço Militar (se for do sexo masculino 
e menor de 45 anos) 
         9.3.2.7. Comprovante de escolaridade exigida para o Cargo 
         9.3.2.8. Laudo Médico (Atestado de Saúde Ocupacional) 
         9.3.2.9. Certificado de Antecedentes Criminais.  
         9.3.2.10. Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone) 
         9.3.2.11. Declaração de acúmulo ou não, de cargo, emprego ou função pública nas esferas 
municipal, estadual ou federal;  
         9.3.2.12. Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria do regime Próprio da 
Previdência Social, em atendimento ao disposto no § 10, do Artigo 37, da Constituição Federal e da 
Emenda Constitucional Nº 20/98; 
         9.3.2.13. Outros documentos que a Administração da Prefeitura Municipal julgar necessários; 
         9.3.2.14. Exames médicos, se necessário e solicitado, deverão ser realizados às expensas do 
candidato. 
      9.3.3. O candidato que não comprovar sua habilitação para o exercício das atribuições do cargo, 
será eliminado do Concurso Público;  
   9.4. O candidato terá exaurido o direito de sua habilitação no Concurso Público caso se verifique 
qualquer das seguintes hipóteses, nos prazos previstos: 
      9.4.1. Não atender à convocação para a nomeação;  
      9.4.2. Não apresentar, no momento da nomeação, documentos relacionados no Item 9.3., deste 
Edital;  
      9.4.3. Não entrar em exercício do cargo dentro do prazo legal. 

 9.5 O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sendo sua 
responsabilidade acompanhar, durante toda a validade deste Concurso Público, as publicações 
oficiais.  
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9.6 É responsabilidade do candidato manter seu e-mail e telefone atualizados, até que se expire o 
prazo de validade do Concurso Público, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando 
for nomeado, perder o prazo para tomar posse, caso não seja localizado.  
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
   10.1. A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição, bem como 
apresentação de documentos falsos, determinarão o cancelamento da inscrição, mesmo que 
verificados posteriormente, anulando-se todos os atos dela decorrentes; 
   10.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento e na aceitação tácita das condições 
impostas no presente Edital; 
   10.3. Em respeito ao princípio da publicidade o candidato que se inscrever autoriza a divulgação de 
seu nome, e Registro de Identidade e CPF (se necessário) na divulgação da lista de inscritos, no 
edital de convocação para provas, se necessário e nos editais de classificação e resultado final; 
   10.4. Sem prejuízo das sanções criminais e a qualquer tempo, por ato do Prefeito Municipal, será 
excluído do Concurso Público, com o consequente cancelamento de sua inscrição e de todos os atos 
dela decorrentes, o candidato que: 
      10.4.1. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
      10.4.2. Agir com incorreção ou descortesia, para qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação das provas; 
      10.4.3. For surpreendido utilizando de um ou mais meios previstos no Item 4.17., deste Edital;  
      10.4.4. Apresentar falha na documentação; 
   10.5. Até a publicação do Resultado Final, todas as convocações, avisos e resultados serão 
publicados pelo Diário Oficial do Município de Itaberá, afixados no átrio da Prefeitura Municipal e 
disponibilizados nos sites www.omconsultoria.com.br. 
  10.6. O Concurso Público terá validade para 02 (dois) anos a contar da data de sua homologação, 
podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 
   10.7. Os candidatos aprovados e convocados ficarão sujeitos à aprovação em exame médico, 
conforme subitem 9.3. e à apresentação dos documentos que lhe forem exigidos; 
   10.8. O Prefeito Municipal homologará o Concurso Público após a publicação da Classificação Final 
e vencido o prazo para recursos;  
   10.9. Após a homologação, as nomeações poderão ser precedidas de convocação para anuência, 
respeitada a ordem da classificação e a necessidade da Administração Municipal;  
 10.9.1. Por se tratar de situação jurídica no âmbito de disponibilidade do candidato, é garantida a 
qualquer tempo a livre manifestação de vontade voltada à desistência antecipada do concurso público 
e da nomeação para o cargo ao qual aprovado, em caráter irrevogável e irretratável, conforme termo 
a ser disponibilizado pela administração. 

10.9.2 A homologação dos diferentes cargos do Concurso Público 01/2022 poderá ocorrer em 
datas diferentes para atender ao interesse da administração. 
   10.10. Ao se inscrever, o candidato se responsabilizará moral e judicialmente pelas informações e 
aceitará a legislação que regulamenta o presente Concurso Público; 
   10.11. O Prefeito Municipal poderá, por motivos justificáveis, anular parcial ou totalmente este 
Concurso Público, ouvida a Comissão de Concurso Público; 
   10.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Municipal, ouvida a Comissão de 
Concurso Público. 

 
Itaberá, 23 de maio de 2022. 

 
 

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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A N E X O I 
 

HORÁRIO DAS PROVAS PARA EFEITO DE INSCRIÇÃO   
EM MAIS DE UM CARGO  

 
 

HORÁRIO A  HORÁRIO B  
AUXILIAR DE PROCURADORIA ASSISTENTE SOCIAL 
AUXILIAR ODONTÓLOGICO ENFERMEIRO 
BORRACHEIRO FARMACÊUTICO 
CONTADOR FONOAUDIÓLOGO 
COORDENADOR PEDAGÓGICO MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 
DIRETOR DE ESCOLA MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
MECÂNICO MÉDICO GENERALISTA PSF 
MÉDICO GENERALISTA (CLÍNICO GERAL) MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM MÉDICO NEUROPEDIATRA 
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
 MÉDICO PEDIATRA 
 MÉDICO PLANTONISTA 
 MÉDICO PSIQUIATRA 
 MÉDICO RADIOLOGISTA 
 MÉDICO VETERINÁRIO 
 NUTRICIONISTA 
 PROCURADOR JURÍDICO 
 PSICÓLOGO 
 SUPERVISOR DE ENSINO 
 TERAPEUTA OCUPACIONAL 
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A N E X O  II 

PROGRAMAS BÁSICOS SUGERIDOS 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 
Ortográfico. Editora Nacional. 
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
Atualidades: 
 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 

(seis) meses. 
 

Conhecimentos Específicos 
 - ACOSTA, Ana  Rojas, VITALE, Maria Amália Faller. Família: Redes, Laços e Políticas Públicas. Ed. 

Cortez 2015. 
- Benefício de Prestação Continuada. Disponível: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Catalogo/cartilha_bpc_2017.pdf  
 - BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Artigos: 5º, 6º, 193 a 204 e 227; 
 - BRASIL. Presidência da República. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, 20 de setembro de 
1990 

- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Sistema Único de Assistência 
Social Proteção Social Básica. Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.  
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 - DECRETO Nº 6.135, DE 26 DE JUNHO DE 2007 - Dispõe sobre o Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal e dá outras providências. 
 - CARLOTO, Cássia Maria,. CAMPOS, Marta Silva. MIOTO, Regina Céia Tamaso. Familismo direitos 

e cidadania - contradições da política  
 - Código de Ética Profissional do ASSISTENTE SOCIAL; 
 - Decreto nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999 (e suas alterações). - Regulamenta a Lei no 7.853, 

de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. 

- Decreto nº 7.179/2010 (Plano integrado de enfrentamento ao crack e outras drogas). 
- Decreto Municipal nº 4.976, DE 29 DE ABRIL DE 2020. Regulamenta os benefícios eventuais 

previstos na lei municipal nº 2.949/2019, conforme resolução cmas nº 08/2020 e dá outras 
providências. Disponível no site: 
https://leismunicipais.com.br/a/sp/i/itabera/decreto/2020/497/4976/decreto-n-4976-2020-
regulamenta-beneficios-eventuais-previstos-na-lei-2949. 

 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, com suas 
alterações.  

 - Estatuto do Idoso. Lei 10.741 de 1 de outubro de 2003, com suas alterações. 
- Estatuto da Juventude. Lei 12.852 de 05/08/2013. 
- GUERRA, Yolanda. A instrumentalidade no trabalho do assistente social. Ed. Cortez 2014. 
 - IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. Ed. Cortez, 2002 
 - Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência) Lei 13.146, de 06 de julho de 2015. 
 - Lei n° 9.263 de 1996 - Planejamento Familiar 
 - Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000 (e suas alterações) - Dá prioridade de atendimento às 

pessoas que específica, e dá outras providências. 
 - Lei nº 7.853, de 24 de Outubro de 1989 (e suas alterações). Dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou 
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras 
providências. 

 - Lei nº 13.146 de 2015 (Estatuto da pessoa com deficiência). 
- Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, cria o 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.  
- Lei 11.340 de 07/08/2006 – Violência contra a mulher.  
- Lei 8662 de 07/06/1993 Dispõe sobre a profissão de Assistente Social.  
 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) / Sistema Único de Assistência Social (SUAS) Lei 8.742, 

de 07.12.1993 e suas alterações. Disponível no site 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm (com atualização, incluindo a Lei 12.435, de 
06.07.2011 –  e a Lei 12.470, de 31.08.2011). Acesso em 26.10.2017. 

- Lei Municipal nº 2.949, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2.019. Dispõe sobre a Política Municipal de 
Assistência Social. Disponível no site: https://leismunicipais.com.br/a/sp/i/itabera/lei-
ordinaria/2019/295/2949/lei-ordinaria-n-2949-2019-dispoe-sobre-a-politica-municipal-de-assistencia-
social?q=benef%C3%ADcios+eventuais. 

 - Manual do Tratamento Fora do Domicilio – TFD, Portaria SAS n,55, de 24/02/1999, 
 - MOREIRA, Felipe Nunes. Trabalho com grupos em Serviço Social, O - a dinâmica de grupo como 

estratégia para reflexão crítica. Ed. Cortez.  
 - NOB/RH - RESOLUÇÃO Nº 269, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2006. Disponível no site: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/NOB-
RH_SUAS_Anotada_Comentada.pdf 

 - NOB/SUAS - Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012. Disponível no site: 
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/NOBSUAS2012.pdf 

 - Política Nacional de Assistência Social - PNAS. Disponível no site: 
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf 

- Lei Nº 14.284 de 29 de dezembro de 2021 
- Decreto Nº 10.852, de 8 de novembro de 2021 
- Portaria MC Nº 746, de 3 de fevereiro de 2022. 
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- RESOLUÇÃO No 39, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010 - Dispõe sobre o processo de reordenamento 
dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de 
Saúde 

- SPOSATI, Aldaíza A assistência na trajetória das políticas sociais brasileiras Ed. Cortez. 
 - SINASE. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Lei Nº 12.594, DE 18 de janeiro de 

2012 
 - SOUZA, Patricia de Lourdes P. de. SILVA, Iliane Medeiros Santos da - FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL: Desafios e Reflexões - disponível em http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-
content/uploads/2016/02/Patricia-de-Lourdes-Pureza-de-Souza.pdf .  

- Tipificação dos serviços socio assistenciais Resolução 109 de 11/11/2009. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 

navegação. 
 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
AUXILIAR DE PROCURADORIA 
LÍNGUA PORTUGUESA: (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 

- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
 BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 
Ortográfico.  Editora Nacional. 
   - CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
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- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
Atualidades: 
 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 

(seis) meses. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

DIREITO CONSTITUCIONAL:  
 - Constituição: conceito e conteúdo, leis constitucionais, complementares e ordinárias. Estado 
Federal: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios.  
 - Posição do Município na Federação Brasileira, criação e organização dos Municípios. Autonomia 
Municipal: as leis orgânicas municipais. Intervenção nos Municípios.  
 - Separação dos poderes, delegação. Poder Legislativo: composição e atribuições. Processo 
legislativo. Poder Executivo: composição e atribuições. Poder Judiciário: composição e atribuições.  
 - Direitos e garantias individuais, remédios constitucionais: “habeas corpus”, mandado de segurança, 
ação popular, direito de petição. Controle de constitucionalidade das leis, sistemas, controle 
jurisdicional, efeitos. Inconstitucionalidade das leis: declaração e não cumprimento de leis 
inconstitucionais.  
 - Eficácia, aplicação, interpretação e integração das normais constitucionais, leis complementares à 
Constituição, a injunção.  
 - Princípios e normas referentes à Administração direta e indireta.  
 - Regime jurídico dos servidores públicos civil. Princípios constitucionais do orçamento. Bases e 
valores da ordem econômica e financeira.  
- Política urbana: bases constitucionais do direito urbanístico.  
- Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.  
- Dos Direitos Políticos. 
- Da Ordem Social  
DIREITO ADMINISTRATIVO:  
 - Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e externo da Administração 
Pública. Controle do Processo Administrativo. Controle Legislativo e Tribunal de Contas. Súmulas 
Vinculantes e demais instrumentos de controle judicial, Improbidade Administrativa. 
 - Administração Pública: conceito, órgão da administração; hierarquia. Administração Indireta: 
conceito, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações. Controle da 
administração indireta. Poderes da administração Pública. Poderes e deveres dos administradores 
Públicos. Uso e abuso de Poder. 
 - Atos administrativos: conceito, características e atributos. Elementos e requisitos de validade. 
Classificação e Espécie. Formação e Efeitos. Extinção, revogação, invalidação e convalidação. 
 - Procedimento administrativo: conceito, princípios, requisitos, objetivos e fases.  
 - Licitação: conceito, natureza jurídica, objeto e finalidade. Princípios básicos e correlatos. 
Modalidade. Dispensa e exigibilidade. Procedimento Licitatório. Anulação, revogação e recursos 
administrativos. 
 - Contratos administrativos: conceito, características e espécies. Formalização, execução 
inexecução. Duração, revogação e extinção. Revisão e rescisão. Duração, prorrogação, renovação e 
extinção. Convenio e consórcios.  
 - Bens públicos: formas de utilização, concessão, permissão e autorização de uso; alienação. 
 - Agentes públicos. Conceito e Classificação. Organização e regime jurídico funcional. 
Responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal. 
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 - Emprego, emprego e função: normas constitucionais, provimento, vacância. Responsabilidade dos 
agentes públicos: civil, administrativa e criminal.  
 - Intervenção do Estado na propriedade. Fundamentos, competência e controle judicial. 
Desapropriação. Servidão administrativa. Requisição Ocupação temporária. Limitações 
administrativas e Tombamento. 
- Responsabilidade civil do Estado. 
- Terceiro Setor. Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
- Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itaberá. Disponível no site: 
https://leismunicipais.com.br/estatuto-do-servidor-funcionario-publico-itabera-sp 
- Lei Orgânica do Município de Itaberá. Disponível no site: https://leismunicipais.com.br/lei-organica-
itabera-sp. 
- Lei nº 13.019/14 - Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil.  
- Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa  
 - Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 - Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei de Licitações e Contratos. 

  - Lei Federal Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos. 
 

DIREITO CIVIL: 
 - Direito Civil: Lei, espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, 
interpretação, efeitos, solução de conflitos intertemporais e espaciais de normas jurídicas.  
 - Das pessoas: conceito, espécies, capacidade, domicílio. Teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica. 
 - Pessoa jurídica: Fundação Associação e Organizações Sociais. 
 - Fatos Jurídicos. Ato jurídico: noção, modalidades, formas extrínsecas, pressupostos da validade, 
defeitos, vícios e nulidades. Defeitos e invalidade dos atos. 
 - Ato ilícito abuso de direito. Enriquecimento ilícito causa excludente de ilicitude. Prova.  
 - Negócio jurídico. Prescrição e decadência.  
 - Bens: das diferentes classes de bens. Da posse e sua classificação: aquisição, efeitos, perda e 
proteção possessória.  
 - Da propriedade em geral: propriedade imóvel, formas de aquisição e perda; condomínio em 
edificações.  
 - Dos direitos reais sobre coisas alheias: disposições gerais, servidões, usufruto, penhor, hipoteca.  
 - Dos direitos de vizinhança, uso nocivo da propriedade.  
 - Direito das obrigações: Definição, fontes e classificação. Modalidades. Obrigações e solidariedade. 
Transmissão das obrigações. Cessão de Crédito. Assunção de dívida. 
 - Extinção das obrigações. Adimplemento: pagamento em consignação, pagamento com sub-
rogação, dação em pagamento, novação com sub-rogação, novação, compensação, remissão, 
confusão. Pagamento indevido e inadimplemento das obrigações. 
 - Da responsabilidade civil do particular.  
 - Direito do consumidor: princípios fundamentais da Lei 8.078/90, conceitos, indenização por dano 
material e moral.  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 
 - Direito Processual Civil: Princípios constitucionais e Princípios Gerais do Processo Civil.  
 - O Processo Civil na Constituição. Institutos, normas e garantias constitucionais de natureza 
processual civil. Normas de Direito Processual Civil: natureza jurídica, fontes, princípios processuais 
civis, interpretação e direito processual intertemporal. 
 - Jurisdição e Ação. Conceito e noções gerais. Jurisdição contenciosa e voluntária. Natureza jurídica 
da ação: teorias; posição do tema no Direito Processual Brasileiro vigente. Ação: teorias, 
classificação, elementos, condições e cumulação. 
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 - Processo: pressupostos processuais, atos processuais, vícios dos atos processuais, lugar, tempo e 
forma dos atos processuais, comunicação dos atos processuais. Sujeitos do processo: partes, 
capacidade, deveres e responsabilidade por dano processual, substituição, sucessão. Litisconsórcio. 
Assistência. Intervenção de terceiros: típicas e atípicas. 
 - Processo de conhecimento, processo executório e processo cautelar: distinções; classificação das 
ações: declaratória, constitutiva (positiva e negativa), condenatória, executiva e mandamental; ação 
real, reipersecutória e pessoal; conceito, distinção e peculiaridades. Condições da ação no direito 
brasileiro. 
 - Processo e procedimento. Conceito e distinção, noções gerais. Princípios informativos do processo. 
Pressupostos processuais. Formação, suspensão e extinção do processo. Atos processuais: 
classificação, forma, prazo, tempo e lugar. 
 - Normas processuais civis e medidas tutelares: no Estatuto da Criança e Adolescente; no Estatuto 
das Cidades e na Lei de Proteção e Defesa aos Portadores de Deficiência. 
- Procedimento comum): petição inicial, respostas do réu, providências preliminares, julgamento 
conforme o estado do processo, provas, indícios e presunções, audiência, sentença e coisa julgada. 
 - Procedimentos especiais. Ações reivindicatórias e possessórias. Embargos de Terceiros, 
usucapião.  
 - Provas: noções gerais, sistema, classificação, espécies. Audiência.  
- Recursos: noções gerais, sistema, espécies. Reexame necessário, ação rescisória, ação 
declaratória de inexistência de ato processual.  
 - Execução: partes, competência, requisitos. Das diversas espécies de execução, embargos do 
devedor, execução contra a Fazenda Pública.  
 - Mandado de Segurança (individual e coletivo). Mandado de Injunção. Hábeas Data. Tutela 
antecipada nas ações coletivas. Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação Monitória. Ação Declaratória 
Incidental. 
 - Execução Fiscal – Lei nº 6.830/80.  
 - Ação de Consignação em Pagamento. Ação de Despejo. Ação de desapropriação.  
 - Procedimentos especiais de proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à criança e ao 
adolescente.  
 - Processos nos tribunais. Uniformização de jurisprudência. 
- A Fazenda Pública como parte no processo: polo ativo e passivo. Prerrogativas. Tutela antecipada, 
tutela específica. Ação de Conhecimento e execução. 
DIREITO TRIBUTÁRIO:  
 - Princípios Direito Tributário: Princípio da: legalidade, isonomia, irretroatividade, anterioridade do 
exercício financeiro, noventena, anterioridade das contribuições sociais, vedação ao confisco, 
capacidade contributiva e da liberdade de tráfego. Competência Tributária. 
 - Competência Tributária: definição, classificação e característica. Limitações Constitucionais do 
Poder de Tributar. Imunidades.  
 - Conceito e Classificação dos Tributos. Espécies Tributárias e competências.  
 - Obrigação tributária: hipóteses de incidência, fato gerador, obrigação tributária principal, obrigação 
tributária acessória. Evasão, elisão e sonegação. Sujeitos da obrigação tributária.   
 - Responsabilidade tributária: Responsabilidade por transferência ou sucessor, Responsabilidade por 
substituição. Responsabilidade de terceiros e Responsabilidade por infração. 
 - Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.  
 - Extinção do Crédito Tributário e Exclusão do Crédito Tributário: hipóteses e características. 
 - Vigência da Legislação Tributária.  
 - Aplicação da Legislação Tributária.  
 - Interpretação e Integração da Legislação Tributária.  
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: 
 - Seguridade Social: origem e evolução legislativa no Brasil, conceituação, organização e princípios 
constitucionais. 
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 - Legislação Previdenciária: conteúdo, fontes, autonomia. Aplicação das normas previdenciárias, 
vigência, hierarquia, interpretação e integração. Orientação dos Tribunais Superiores. 
 - Regime Geral de Previdência Social:  
 - Segurados obrigatórios, filiação, inscrição. Conceito, características e abrangência: empregado, 
contribuinte individual e segurado especial. 
 - Segurado facultativo: conceito, características, filiação, inscrição. Trabalhadores excluídos do 
Regime Geral. 
 - Financiamento da Seguridade Social. Receitas da União. Receitas das contribuições sociais. 
Receitas de outras fontes.  
 - Salário de contribuição: Conceito. Parcela integrante parcela não integrantes, Limites mínimo e 
máximo. 
 - Salário-base: enquadramento, fracionamento, progressão e regressão. Proporcionalidade. 
Reajustamento. Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social. 
DIREITO TRABALHISTA: 
 - Conceito, fontes, princípios e interpretação.  
 - Legislação do Trabalho no Brasil: evolução.  
 - Relação de trabalho e relação de emprego.  
 - Contrato de trabalho e contratos afins.  
 - Alteração, suspensão e interrupção de contrato de trabalho.  
 - Remuneração e salário.  
 - Duração do trabalho: jornada diária e semanal.  
 - Repouso semanal e Condições especiais de trabalho.  
 - Segurança, higiene e medicina do trabalho.  
 - Férias e gratificação de Natal.  
 - Estabilidade e garantia de emprego.   
 - Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST (referentes aos temas acima). 
 
DIREITO AMBIENTAL 
- Teoria Geral do Direito Ambiental. Princípios do Direito Ambiental. Conceito de bem jurídico 

ambiental. 
- Proteção constitucional do meio ambiente. Direito-dever fundamental ao ambiente. Competência 

constitucional (legislativa e administrativa) em matéria ambiental.  
- Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81). SISNAMA - Sistema Nacional do Meio 

Ambiente. Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Lei da Política Estadual do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo (Lei nº 9.509/97).  

- Responsabilidade civil por dano ambiental.  
- Licenciamento ambiental. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) 
- Direito Ambiental das Áreas Protegidas. Área de Preservação Permanente. Reserva Legal. Código 

Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012).  
- Crimes ambientais (Lei nº 9.605/98) 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO PARA PROVA DISCURSIVA  
- Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itaberá. Disponível no site: 
https://leismunicipais.com.br/estatuto-do-servidor-funcionario-publico-itabera-sp 
- Lei Orgânica do Município de Itaberá. Disponível no site: https://leismunicipais.com.br/lei-organica-
itabera-sp. 
- Lei nº 13.019/14 - Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil.  
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 
- Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei de Licitações e Contratos. 
- Lei Federal Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações e Contratos. 
- Direito Constitucional - Da Ordem Social - Saúde, Educação, Assistência Social, Meio Ambiente; Da 
Administração Pública, arts. 37 a 41 CF; 
- Lei de Execução Fisca) 
 

AUXILIAR ODONTOLOGICO 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
 - Conhecimento de conservação e manutenção do equipamento odontológico 
 - Conhecimentos na prática de campanhas preventivas em unidades escolares  
 - Lei Nº 10.083/98  
 - Lei nº 8.080/90 - Promoção, proteção e recuperação da saúde 
 - Lei Nº 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) 
 - Nações Básicas de Microbiologia e Esterilização 



 

 

RUA CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/001-60  

A CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/0001-60  

 - Noções Básicas de Anatomia e Fisiologia Odontológica 
 - Noções Básicas de Erupção Dentária 
 - Noções Básicas de Higiene Bucal 
 - Noções Básicas de Materiais Dentários 
 - Noções básicas de Métodos Preventivos: Flúor, Selantes, Cariostáticos e Dieta 
 - Noções Básicas de preparo do paciente e da instrumentação ao Cirurgião Dentista 
 - Noções de Ergonomia e Odontologia Integral 
 - Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS  
 - Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho 
 - Sistema Único de Saúde (SUS)  
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
 - Pacote de aplicativo OpenOffice.org 
 - Principais Softwares comerciais: Windows XX (todas as versões), Pacote Office (todas as versões) 
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
 - Aplicativos para segurança (antivírus, firewall e antispyware) 
 - Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
BORRACHEIRO 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa)  
- Compreensão de textos 
- Classificação de palavras quanto ao número e posição das sílabas  
- Concordância Nominal e Verbal 
- Ortografia 
- Plural e gênero dos substantivos 
- Pontuação 
- Verbos 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática 
- Geometria: Noções sobre área de figuras 
- Medidas 
- Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão 
- Operações simples com números decimais 
- Problemas simples 
- Regra de três, juros e porcentagem 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
 - Conhecimento de ferramentas  
 - Conhecimento das técnicas de montagem e desmontagem de pneus  
 - Calibragens corretas, erradas e suas consequências  
 - Medidas de segurança  
 - Medidas de pneus e  rodas.  
 - Interpretação dos números de um pneu  
 - Combate e prevenção a incêndio  
 - Assuntos relacionados a sua área de atuação e ética no trabalho  
 - Regras básicas de comportamento no trabalho 
 - Noções de segurança 
 - Noções de primeiros socorros 



 

 

RUA CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/001-60  

A CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/0001-60  

PROVA PRÁTICA  
- Verificação do ato de desmontar o pneu a ser consertado e o uso adequado dos instrumentos e 
ferramentas apropriadas para o serviço 
- Verificação do ato do conserto da câmara de ar (ou do pneu se for sem câmara) e o uso/guarda 
adequado dos instrumentos, ferramentas e materiais apropriados para o reparo 
- Verificação do ato de montar o pneu e o uso adequado dos instrumentos e ferramentas apropriadas 
para o serviço 
- Uso de equipamentos de segurança 
- Eficiência, cuidado e conhecimento ao realizar a tarefa 
 
CONTADOR 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras 
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira. 
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 
Ortográfico. Editora Nacional. 
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações; 
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades; 
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
 - Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Atualidades: 
 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 

(seis) meses. 
 

 
Conhecimentos Específicos 
- Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial; 
- BRASIL. Presidência da República. Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e atualizações. 

Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à 
União, Estados e Municípios. Brasília, DF, 27 out. 1966. Disponível em: Acesso em: 21 de março de 
2022. 
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- Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional Manual de contabilidade aplicada ao setor público: Aplicado à 
União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios Válido a partir do exercício de 2022. 
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:41943 

- Classificação Institucional e Funcional-Programática; 
- Código de Ética 
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC. Normas Brasileiras de Contabilidade: 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público: NBCs TSP 01 a NBC TSP 16 / Conselho Federal de 
Contabilidade. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2018.  

- Constituição Federal: Artigos: 29 ao 31, 70 ao 75, 145 ao 169, 211 e 212;   
- Contabilidade Pública: Conceito, Campo de Atuação e Regimes Contábeis; 

 - Crimes contra a Administração Pública - arts. 312 a 327 do Código Penal. 
- Critérios de Avaliação dos Componentes do Patrimônio; 
- Elaboração, Aprovação, Execução e Avaliação do Orçamento; 
- Escrituração das operações típicas das Entidades Públicas: do Sistema Orçamentário, Financeiro, 

Patrimonial e de Compensação; 
- Lei Complementar nº 101/2000. (Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 05 
mai. 2000) 

- LEI Nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
 - Lei nº 4.320/64 - Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 
- Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
- Orçamento Público: Conceito, Tipos e Princípios Orçamentários; 
- Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual; 
- Receita Pública: Conceito e Classificação. Receita Orçamentária. Receita Extraorçamentária.  

Dívida Pública; 
- Resolução CFC 2016/NBCTSPEC - Aprova a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura 

Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas 
Entidades do Setor Público. 

- Sistema AUDESP 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:   

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
 - Pacote de aplicativo OpenOffice.org 
 - Principais Softwares comerciais: Windows XX (todas as versões), Pacote Office (todas as versões) 
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
 - Aplicativos para segurança (antivírus, firewall e antispyware) 
 - Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
COORDENADOR PEDAGÓGICO 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
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- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 
Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
Atualidades: 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 

(seis) meses. 
 

 
Conhecimentos Pedagógicos  
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: art. 5º, 7º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 

229. 
- Lei n° 9394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
- Lei n° 8069 de 13/07/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.  
- Lei nº 13.415/2017 e suas alterações. 
- Currículo Municipal de Educação Infantil. Disponível no site: 

https://www.itabera.sp.gov.br/arquivos/livro_-_pm_itabera_-
_curriculo_municipal_2021_31052036.pdf 

- Programa Dinheiro Direto na Escola. 
- Currículo Paulista das Etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
- Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
- BRASIL. MEC. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
- BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Penso, 2012.  
- CASTORINA, José Antonio e outros. Piaget-Vigotsky: novas contribuições para o debate. São Paulo: 
Ática, 2005.  
- EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella e FORMAN, George. As cem linguagens da criança. Porto 
Alegre: Artmed, 2015.  
- ESTEBAN, Maria Teresa (Org.). Escola, currículo e avaliação. São Paulo: Cortez, 2005.  
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 
- FULLAN, Michael e HARGREAVES, Andy. A Escola como organização aprendente: buscando uma 
educação de qualidade. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2003.  
- GADOTTI, Moacir e ROMÃO, José E. Autonomia da escola: princípios e propostas. São Paulo: Cortez, 
2001.  
- HOFFMAN, Jussara. Avaliação Mediadora – Uma prática em construção da pré-escola à universidade. 
Porto Alegre: Mediação, 1998. 
- HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.  
- IMBERNÓN, Francisco. Formação continuada de professores. Porto Alegre: Artmed, 2010.  
- VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento – projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-
pedagógico. 
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Conhecimentos Específicos 
- ALARCÃO, Isabel. Professores Reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo, Cortez, 2003. 
- ARROYO, Miguel G. Ofício de mestre: imagens e autoimagens. Petrópolis: Vozes, 2001.  
- BURBRIDGE, Anna e Marc. Gestão de conflitos: desafio do mundo corporativo. São Paulo: Saraiva, 
2012.  
- CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. São 

Paulo: Cortez, 2011. 
- EDNIR, Madza e outros. Um guia para gestores escolares: mestres da mudança – liderar escolas com 

a cabeça e o coração. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
-  LUCK, Heloísa. A gestão participativa na escola. Petrópolis: Vozes, 2010. 
- MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: 

Artmed, 2005.  
- MACHADO, Rosangela. Educação especial na escola inclusiva: políticas, paradigmas e práticas. São 

Paulo: Cortez, 2009. 
- PARO, Vitor Henrique. Gestão Escolar, democracia e qualidade de ensino. São Paulo: Ática, 2007. 
- PERRENOUD, Philippe. As Competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores e 

desafio da avaliação. Philippe Perrenoud, Mônica Gather Thurler. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002. 
- RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. São Paulo: 

Cortez, 2003. São Paulo: Libertad, 2002. 
- THURLER, Mônica Gather e MAULINI, Olivier (Org.). A organização do trabalho escolar: uma 

oportunidade para repensar a escola. Porto Alegre: Penso, 2012.  
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
 - Pacote de aplicativo OpenOffice.org 
 - Principais Softwares comerciais: Windows XX (todas as versões), Pacote Office (todas as versões) 
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
 - Aplicativos para segurança (antivírus, firewall e antispyware) 
 - Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
DIRETOR DE ESCOLA 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 
Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
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Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
Atualidades: 
 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 

(seis) meses. 
 

Conhecimentos Pedagógicos  
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: art. 5º, 7º, 37 ao  41, 205 ao 214, 227 ao 

229. 
- Lei n° 9394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
- Lei n° 8069 de 13/07/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Art. 

Publicações do Conselho Nacional de Educação 
- Lei nº 13.415/2017 e suas alterações. 
- BRASIL. MEC. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
- ESTEBAN, Maria Teresa (Org.). Escola, currículo e avaliação. São Paulo: Cortez, 2005.  
- GADOTTI, Moacir Educação Integral no Brasil. Ed. Paulo Freire. 2009 
- HOFFMAN, Jussara. Avaliação Mediadora. Uma prática em Construção da pré-escola à 

Universidade. Ed. Mediação 
- HOFFMANN, Jussara.  O Jogo do Contrário em Avaliação. Ed. Mediação. 2007 
- MACHADO, Rosangela. Educação especial na escola inclusiva: políticas, paradigmas e práticas. 

São Paulo: Cortez, 2009.  
- MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer. São Paulo: 

Moderna, 2006.  
- MORETTO, Vasco Pedro. Planejamento: planejando a educação para o desenvolvimento de 

competências. 4ª Ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2009;  
- MORETTO,Vasco Pedro. Prova - um momento privilegiado de estudo não um acerto de contas. 6ª 

Ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2005;  
- RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. São 

Paulo: Cortez, 2003.  
- SACRISTÁN, José Gimeno. Saberes e Incertezas sobre o Currículo. Ed. Penso 
- VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento projeto de ensino-aprendizagem e projeto 

político-pedagógico. Ed. Libertad. 2012 
- VEIGA, Ilma P. Alencastro (Org). Projeto Político-Pedagógico da Escola - Uma Construção Possível. 

Ed. Papirus. 2014 
- ZABALA, A. A prática educativa- como ensinar. Porto Alegre:  Artmed, 1998.  
- Currículo Municipal de Educação Infantil. Disponível no site: 

https://www.itabera.sp.gov.br/arquivos/livro_-_pm_itabera_-
_curriculo_municipal_2021_31052036.pdf 

- Programa Dinheiro Direto na Escola. 
- Currículo Paulista das Etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
- Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
 
 
Conhecimentos Específicos  



 

 

RUA CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/001-60  

A CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/0001-60  

- ABRANCHES, Mônica. Colegiado Escolar. Espaço de Participação da Comunidade. Ed. Cortez. 
2006 
- BURBRIDGE, Anna e Marc. Gestão de Conflitos - Desafio do Mundo Corporativo. Ed. Saraiva 
- IMBERNÓN, Francisco. Formação continuada de professores. Porto Alegre: Artmed, 2010.  
- LUCK, HELOISA. Gestão Participativa na Escola. Petrópolis: Vozes, 2010.  
- LUCK, HELOISA. Liderança em Gestão escolar. Petrópolis: Vozes, 2011.  
- MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: 

Artmed, 2005.  
- OLIVEIRA, Dalila Andrade Oliveira. Gestão Democrática da Educação. Editora Vozes. 
- PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 2012.  
- PERRENOUD, Philippe. As Competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores 

e desafio da avaliação. Philippe Perrenoud, Mônica Gather Thurler. Porto Alegre: Artmed Editora, 
2002. 

- THURLER, Mônica Gather e MAULINI, Olivier (Org.). A organização do trabalho escolar: uma 
oportunidade para repensar a escola. Porto Alegre: Penso, 2012.  

- VEIGA, Ilma P. e RESENDE, Lúcia M.G. de (Org.). Escola: espaço do projeto político – pedagógico. 
Campinas: Papirus, 2008.  

- VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas: 2009.  
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
ENFERMEIRO 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 
Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
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- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Atualidades: 
 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 

(seis) meses. 
 

 
Conhecimentos Específicos 
- Acompanhamento de criança  
- Acompanhamento de gestantes  
- Acompanhamento do Hipertenso e do Diabético 
- Aleitamento Materno  
- Aspectos Éticos e Legais de Enfermagem  
- Atuação da enfermagem no Controle de Infecção Hospitalar e Central de Material Esterilizado  
- Cadastramento de Famílias 
- Cálculo de medicação  
- Cuidados de Enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos  
- Cuidados de enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis e não transmissíveis  
- Cuidados de Enfermagem à saúde da mulher, criança, idoso, acamado, Hipertenso, Diabético, 

Tuberculoso e Hanseniano  
- Enfermagem em Saúde Pública  
- FIGUEIREDO, Nébia Naria Almeida de. SUS e PSF para enfermagem. Práticas para Cuidados em 

Saúde Coletiva. Ed. Yendis 
- HumanizaSUS  
- Noções de Saúde Pública em geral - Políticas Públicas 
- Norma Operacional do SUS 
- Normas e Diretrizes do PSF - Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde  
- Programa de Assistência à Saúde da Mulher  
- Programa Nacional de Imunização  
- Saúde da criança e da gestante  
- Sistema Único de Saúde (SUS)  
- Técnicas básicas dos Fundamentos de enfermagem  
- Técnicas de Enfermagem gerais 
- Código de Ética 
- Constituição Federal - Artigos: arts.  5º ao 17º e 194 a 227 
- Lei Nº 10.083/98 
- Lei Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
- Lei nº 8.080/90  
- Lei nº 8.142/90  
- Políticas Públicas de Saúde  
- Política Nacional de Atenção Básica. 
- Vigilância Epidemiológica: Conceito e Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
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 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
FARMACÊUTICO 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

- Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Atualidades: 
 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 

(seis) meses. 
 

Conhecimentos Específicos  
- Bacteriologia: - Morfologia e Fisiologia Bacterianas; - Classificação e Nomenclatura das Bactérias; - 
Esterilização e Desinfecção; - Principais Bactérias Patogênicas ao Homem;  
- Constituição Federal - Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º a 17)  
- Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares. 
- Cuidados Farmacêuticos no Uso de Antimicrobianos. 
- Farmácia Ambulatorial e Hospitalar, Dispensação de medicamentos, Previsão e estocagem de 
medicamentos, Conservação de medicamentos, Padronização de medicamentos, Comissões 
hospitalares e Conduta do Farmacêutico para com o Paciente;  
- Farmacologia: Noções Básicas de Farmacologia Geral, Noções Básicas de medicamentos que atuam 
em vários Sistemas, Noções Básicas de medicamentos que atuam em vários Aparelhos, Medicina 
Opcional (ervas), Noções Básicas de grupos especiais de medicamentos e Noções Básicas de 
Psicofarmacologia;  
- Farmacoterapia Oncológica. 
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- Hematologia: Série Vermelha, Série Branca, Coagulação, Imunohe-matologia, Sistema ABO-Rh;  
- Infrações sanitárias 
- Interações medicamentosas: MIP’s e Psicofármacos 
- Interferência de medicamentos nos exames laboratoriais. 
- Lei nº 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 
- Lei nº 8.142/90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde  
- Lei nº 9.787 de 10 de fevereiro de 1.999, atualizada que estabelece o medicamento genérico  
- Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Portaria 2.981 de 26 de 
novembro de 2009 atualizada)  
- Noções de Farmacotécnica: fórmulas magistrais, oficinais e especialidades farmacêuticas  
- Noções de logística e abastecimento  
- O hospital e as funções da farmácia hospitalar  
- Portaria Ministerial nº 2436, de 21/09/17, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica. 
- Portaria nº 344 SVS 12/05/1998 atualizada  
- Receituário para dispensação de médicos estrangeiros. 
- Resolução nº 596, de 21 de fevereiro de 2014, CFF – Dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica. 
- Resoluções nº 585 e nº 586 de 2013 - CFF. Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá 
outras providências e prescrições farmacêuticas 
- Sistemas de distribuição e dispensação de medicamentos 
- Substâncias sujeitas a controle especial  
- Vias de administração de medicamentos 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 
Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática  
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- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
Atualidades: 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 

(seis) meses. 
 

Conhecimentos Específicos 
- Alterações na Comunicação Gráfica;  
- Anatomia e fisiologia do órgão da audição; 
- Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem; 
- Aspectos gerais de fonoaudiologia: Linguagem - Voz humana - Fala; 
- Audiologia: Avaliação audiológica completa.  
- Características comportamentais das perdas auditivas, condutivas e neurosensoriais; 
- Código de Ética 
- Conhecimento em Anatomia e Fisiologia; Crescimento e Desenvolvimento das Estruturas Orofaciais;  
- Deficiência Mental e Distúrbio Psiquiátrico. 
- Distúrbios da Voz, Gagueira e Deficiência Auditiva; Desenvolvimento Humano: físico e motor, 

perceptual e cognitivo.  
- Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia. 
- Encefalopatias não progressivas.  
- Exames audiológicos: Audiometria, Impedanciometria e Logoaudiometria; 
- Lei nº 8.080/90  
- Lei nº 8.142/90  
- Linguagem Oral: Desenvolvimento da Linguagem Oral: Contribuições das principais teorias 

psicolinguísticas.  
- Linguística Fonética e fonologia.  
- Norma Operacional do SUS;  
- Objetivo e importância da audiometria;   
- Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação 
- Patologias da Linguagem: Distúrbios de Origem Neurológica, Distúrbios Articulatórios, Patologia dos 
Órgãos da Fala e da Audição.  
- Patologias da Linguagem: Retardo de aquisição de linguagem, Deficiência mental, Paralisia cerebral, 
Deficiência auditiva, Dislalia: Fonética e Fonológica, Disfonia, Deglutição atípica, Afasia, Disartria, 
Gagueira, Distúrbio da leitura e da escrita, Laringectomia, Fissura palatina, Disgrafia e Autismo;   
- Patologias do ouvido: Otites, Otosclerose, Doença de Meniere, Ototoxidade, Presbiacusia e Trauma 
acústico;   
- Políticas Públicas de Saúde  
- Sistema Único de Saúde (SUS)  
- Vigilância Epidemiológica  
- Vigilância Sanitária - Lei nº 10.083/98 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 
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 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
MECÂNICO 
 
Língua Portuguesa (Demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
 - Compreensão, interpretação e produção de textos 
 - Crase 
 - Fonética e fonologia 
 - Ortografia 
 - Classe, estrutura e formação de palavras 
 - Concordância verbal e nominal 
 - Regência verbal e nominal 
 - Pontuação 
 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
 - Análise sintática 
 - Pronomes emprego e colocação 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon. 
Matemática 
 - Conjuntos: representação e operações;  
 - Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
 - Geometria: conceito, propriedades e operação; 
 - Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
 - Medidas: conceito e operações; 
 - Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 - Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
 - Regra de Três Simples e Composta; 
 - Juros e porcentagem 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
 - Conserto de automotores em geral, efetuando a reparação, manutenção e conservação, visando 
assegurar as condições de funcionamento. De autos e caminhões 
 - Exame de veículos e máquinas, inspecionado diretamente, ou por meio de aparelhos ou banco de 
provas, para determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento. 
 - Desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de freios, de 
ignição, de direção, de alimentação de combustível, de transmissão e de suspensão, utilizando 
ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar para a execução dos serviços realizados. 
 - Noções Básicas de segurança no trabalho 
 - Equipamento de proteção Individual 
 - Desmontagem, limpeza, reparação e montagem de amortecedores, direção, câmbio, diferencial, 
embreagem, carburadores, cubos de rodas, mangas de eixo, transmissão, bielas, pistões e outros; 
- Limpeza de velas, desmontagem, montagem, calibragem, testagem e esmerilhagem da válvula; 
 - Substituição, lubrificação e reparação de peças de veículos; 
 - Troca de motores e montagem de chassis; 
 - Avaliação das necessidades de material, ferramentas e equipamentos adequados ao uso de seu 
trabalho; 
 - Guarda e conservação o equipamento e as ferramentas utilizadas; 
Prova Prática 
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 - Leitura de medidas em instrumentos 
  - Regulagem de motor de veículo 
  - Conhecimento sobre a ordem de explosão de motores 
  - Desmontagem e montagem de peças 
  - Reconhecimento de peças e ferramentas 
  - Reconhecimento e conserto de defeito 
 
 
PARTE COMUM PARA TODOS OS MÉDICOS 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 
Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
Atualidades: 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 

(seis) meses. 
 

Conhecimentos Específicos 

- Norma Operacional do SUS;  
 - Vigilância Epidemiológica  
- Vigilância Sanitária - Lei Nº 10.083/98 
 - Políticas Públicas de Saúde  
 - Sistema Único de Saúde (SUS)  
 - Lei nº 8.080/90  
 - Lei nº 8.142/90  

  - Constituição Federal - Artigos: 194 a 200, 220 e 227 
 - Código de Ética Médica - Resolução CFM nº 1931/2009; 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
 
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 
Conhecimentos Específicos 
  -  Cateter; Plexo braquial;  
 -  Reposição e transfusão;  
 - Ações no organismo, complicações e técnicas.  
 - Anestesia em cardiopatas, para cirurgia de urgência, para cirurgia pediátrica, para obstetrícia e 
ginecologia,  
 - Anestesia por inalação: agentes, captação, biotransformação, eliminação;  anestesia venosa: 
agentes, técnicas e complicações; anestesias raquidianas: subaracnoidiana, epidural sacral e 
peridural.  
 - Anestesiologia infantil;  
 - Bloqueios periféricos, subaracnóideo e peridural; 
 - Complicações em anestesia; Choque; Parada cardíaca e reanimação;  
 - Conhecimentos Básicos em anestesiologia;  
 - Farmacologia do sistema cardiovascular, sistema respiratório e dos anestésicos locais;  
 - Intervenções cirúrgicas;  
 - Monitorização e terapia intensiva;  
 - Preparo do doente para anestesia: medicação pré-anestésica e plano anestésico 
 - Principais Traumas;  
 - Recuperação pós anestésica: cuidados gerais e específicos no pós operatório imediato.  
 - Relaxantes musculares;  
 - Sistema respiratório; Sistema cardiocirculatório; Metabolismo;  
 - Tipos de anestésicos;  
 - Ventilação artificial. Modalidade ventilatória 
 
MÉDICO CIRUGIÃO GERAL 
Conhecimentos Específicos 
 - Considerações fundamentais: pré e pós-operatório. respostas endócrinas e metabólicas aos 
traumas. 
 - Reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico.  
 - Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos.  
 - Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos. queimaduras 
 - Noções para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia. anestesia. cirurgias pediátrica, vascular 
periférica e urológica. ginecologia e obstetrícia. 
 - Antibioticoterapia profilática e terapêutica. 
 - Tétano. mordeduras de animais.  
 - Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo. tireóide e paratireóide. 
 - Remoção de pintas, verrugas, cistos e lipomas 
 - Biópsia de pele 
 - Cauterização química 
 - Eletrocoagulação 
 - Criocirurgia, eletrocirurgia ou excisão com margem e sutura. 
 - Flebotomia,  
 - Drenagem de abscessos,  
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 - Fistulectomias, 
 - Punções diagnósticas e terapêuticas,  
 - Herniorrafias, gastro, jejuno e colonostomias.  
 - Cirurgias de pequeno porte no âmbito urológico e ginecológico, como orquiectomia, postectomia, 
salpingectomia e ooforectomia.  
 

MÉDICO GENERALISTA (CLÍNICO GERAL) e MÉDICO PLANTONISTA 
Conhecimentos Específicos 
 - Doenças infectocontagiosas e parasitárias;  
 - Doenças do Aparelho Respiratório;  
 - Doenças do Aparelho gastrointestinal;  
 - Doenças do Aparelho cardiovascular;  
 - Doenças do Aparelho Geniturinário;  
 - Doenças sexualmente transmissíveis - DST 
 - Doenças Nosológicas;  
 - Doenças Hematológicas;  
 - Reumatologia; 
 - Hipertensão, diabetes, hepatite, dengue e AIDS; 
 - Psicologia Médica;  
 - Psiquiatria Clínica Geral;  
 - Vacinações;  
 - Alimentação da Criança: aleitamento materno - desnutrição;  
 
MÉDICO GENERALISTA PSF 
Conhecimentos Específicos 
 - Doenças infectocontagiosas e parasitárias;  
 - Doenças do Aparelho Respiratório;  
 - Doenças do Aparelho gastrointestinal;  
 - Doenças do Aparelho cardiovascular;  
 - Doenças do Aparelho Geniturinário;  
 - Doenças sexualmente transmissíveis - DST 
 - Doenças Nosológicas;  
 - Doenças Hematológicas;  
 - Reumatologia; 
 - Hipertensão, diabetes, hepatite, dengue e AIDS; 
 - Psicologia Médica;  
 - Psiquiatria Clínica Geral;  
 - Vacinações;  
 - Alimentação da Criança: aleitamento materno - desnutrição;  
 - Normas e Diretrizes do PSF - Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde  
 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
Conhecimentos Específicos 
- Amenorreias 
 - Anomalias do desenvolvimento genital 
 - Carcinoma da vulva 
 - Pré-Natal - Gravidez e Parto 
 - Gestação de risco 
 - Gravidez ectópica 
 - Dismenorreia 
 - Distrofia vulvar crônica 
 - Doenças sexualmente transmissíveis DST 
 - Embriologia, fisiologia e propedêutica ginecológica 
 - Endometriose 
 - Patologia de Gravidez: Infecção e anemia 
 - Esterilidade e infertilidade 
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 - Fisiologia da reprodução 
 - Fisiopatologia da puberdade 
 - Fisiopatologia do climatério 
 - Fistulas 
 - Hemorragia uterina disfuncional 
 - Incontinência urinária 
 - Inflamações genitais baixas e altas 
 - Métodos anticoncepcionais 
 - Mioma uterino 
 - Moléstia trofoblástica 
 - Neoplasias do ovário 
 - Patologia mamária 
 - Tumores do colo do útero 
 - Tumores malignos do corpo do útero 
 

MÉDICO NEUROPEDIATRA 
Conhecimentos Específicos 
 - Exame neurológico do recém nascido prematuro, de termo, e do lactente. 
 - Encefalopatias hipóxico-isquêmicas e hemorragias intracranianas. 
 - Malformações do SNC. 
 - Epilepsia na infância. 
 - Cefaléia na infância. 
 - Doenças neuromusculares 
 - Doenças metabólicas 
 - Emergências em neurologia infantil  
 - Distúrbios de aprendizagem 
 - Distúrbios do movimento 
 - Tumores do SNC. 
 - Doenças infecciosas e parasitárias do SNC 
 - Distúrbios do sono na infância 
 - Conhecimentos referentes à Norma Operacional da Assistência à Saúde, Vigilância Epidemiológica: 
Conceito; Doenças de notificação compulsória  no Estado de São Paulo;  
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
Conhecimentos Específicos 
 - Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares.  
 - Anomalias de refração e correção das ametropias. Afecções da conjuntiva, da córnea e da esclera. 
Terapêutica geral. Afecções do trato uveal: irites, iridococlites, coroidites. Neuro-oftalmologia: 
papiledema, atrofia do nervo ótico, nemites, perimetria. 
 - Manifestações oculares nas afecções do sistema nervoso. Glaucoma: crônico, simples, congênito, 
agudo e secundário. 
 - Estrabismo: forias, tropias e paralisias oculares. 
 -  Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e subluxações. 
 - Técnica cirúrgica da catarata. Afecções da retina: congênitas, traumáticas, vasculares, 
degenerativas e nas doenças sistêmicas. Descolamentos de retina e noções básicas de seu 
tratamento cirúrgico. Tumores. Afecções das pálpebras: congênitas, traumáticas, inflamatórias.  
 - Noções básicas do tratamento cirúrgico. Saúde pública em oftalmologia, níveis de atenção e de 
prevenção em saúde ocular. Epidemiologia das doenças oculares, prevenção da cegueira.  
 - ClínicaGeral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia 
Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; 
Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 
Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia 
Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; 
Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes comAnimais 
Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; 
Antibioticoterapia; 
 - Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
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MÉDICO PEDIATRA 
Conhecimentos Específicos 
 - Acidentes de infância; 
 - Assistência à Criança - Puericultura: Distúrbios reativos de conduta, Profilaxia, Crescimento e 
desenvolvimento, Alimentação, Vacinação; 
 - Assistência ao Adolescente, Patologias ligadas à nutrição, metabolismo, equilíbrio hidroeletrolítico e 
equilíbrio ácido básico. 
 - Doenças infecciosas e parasitárias. 
 - Patologias do aparelho respiratório. 
 - Patologias do aparelho cardio-circulatório. 
 - Patologias do trato gastrointestinal, fígado, vias biliares e pâncreas. 
 - Patologias do aparelho genito-urinário. 
 - Patologias do sistema hematopoiético, Sistema imunológico normal e patológico; 
 - Oncologia pediátrica. 
 - Recém Nascido: Normal. Patológico. 

 
MÉDICO PSIQUIATRA  
Conhecimentos Específicos 
 - Semiologia Psiquiátrica. 
 - Psicose sintomática. 
 - Quadros Cérebro-Orgânicos (incluindo Eplepsia, Oligrofenias e Demências) 
 - Alcoolismo e dependência de drogas. 
 - Depressões e Psicose Maníaco-Depressiva. 
 - Esquisofrenia. 
 - Neurose. 
 - Urgências Psiquiátricas. 
 - Psicoterapia e Psicofarmacoterapia. 
 - Psicopatologia infantil. 
 - Conhecimento da estrutura e do funcionamento do Centro de Atenção Psico-Social - CAPS. Centro 
de Atenção de Álcool e outras Drogas – CAPS AD e Residências Terapêuticas,  
 - Medicamentos psicotrópicos. 
 - Noções de psicopatologia, de acordo com a Portaria N.º 189, de 20 de dezembro de 2002, da 
Secretaria de Assistência e Saúde 
 
MÉDICO RADIOLOGISTA 
Conhecimentos Específicos 
 - Radiologia do aparelho digestivo, esôfago: processos inflamatórios, úlcera, neoplasias, varizes, 
divertículos, hérnia de hiato, megaesôfago 
 - Estômago e duodeno: patologias não neoplasicas, úlcera péptica e neoplasias; Intestino delgado: 
distúrbios funcionais, doença inflamatória e intestinal, enterite regional, síndrome de má-absorção e 
neoplasias  
 - Cólon: patologia não neoplástica, pólipos e neoplasias malignas, colite isquêmica, RCUI, 
diverticulose, diverticulite  
 - Fígado vias biliares e vesícula biliar, pâncreas, sistema porta  
 - Radiologias do tórax, coração, vasos de base e pulmões; Radiologia do trato urinário: técnicas de 
exames, anomalias do trato urinário, enfermidades infecciosas, hidronefrose, litíase, processos 
expansivos  
 - Radiologia em ginecologia, histero-salpinografia  
 - Radiologia do abdômen agudo, síndromes inflamatórias, obstrutivas, vasculares perfurativas e 
traumáticas  
 - Radiologia do sistema osteo-articular: doenças ósseas metabólicas, lesões traumáticas ósseas e 
articulares, tumores ósseos, processos inflamatórios ósseos e articulares  
 - Ultrassonografia pélvica e abdominal  
 - Tomografia computadorizada do crânio, tórax e abdômen 
 -  Radiologia intervencionista e vascular. 
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MÉDICO VETERINÁRIO 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 
Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Atualidades: 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 

(seis) meses. 
 

Conhecimentos Específicos 
- Conhecimentos Específicos Ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental).  
- Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicações e infecções).  
- Bioestatística. Clínica médico-cirúrgica veterinária.  
- Doenças infectocontagiosas dos animais domésticos.  
- Epidemiologia e saúde pública veterinária.  
- Farmacologia e terapêutica médico-veterinária. 
 - Higiene e higienização de estabelecimentos e de alimentos. Fisiologia dos animais domésticos. 
Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS.  
- Legislações sanitárias (federal e estadual/SP). Manejo de animais de pequeno e médio portes. 
 - Medidas de controle urbano de animais de fauna Sinantrópica. Medidas de controle urbano de 
animais domésticos. Microbiologia e imunologia. Nutrição animal. Parasitologia médico-veterinária.  
- Patologia médico-veterinária. Reprodução e fisiologia da reprodução animal. Toxicologia. Zoonoses. 
- Zootecnia. 
- Código de Ética do Médico Veterinário.  
- Produção Animal - Bovinocultura de corte;  
- Bovinocultura leiteira; formação e manejo de pastagens; 
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 forragicultura e pastagens;  
- fenação e silagem;  
- técnicas básicas e auxiliares para aumentar a eficiência econômica das explorações animais; 
Manejo de rebanhos; 
 - Reprodução Animal;  
Nutrição Animal;  
- Defesa Sanitária Animal - Epidemiologia;  
- Imunologia; Esterilização e desinfecção;  
- Etiopatogênia, diagnóstico, tratamento, prevenção, controle e erradicação das principais 
enfermidades em animais; Infectocontagiosas e parasitárias das espécies bovina, bubalina, equina, 
suína, ovina, caprina e avicultura. 
 Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal - Noções gerais sobre inspeção anti-mortem, 
postmortem; destinação e aproveitamento das carcaças, resíduos e subprodutos; inspeção animal.  
- Vigilância Sanitária - Lei Nº 10.083/98 
- Constituição Federal - Artigos: 194 a 200, 220 e 227 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
NUTRICIONISTA 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

Ortográfico. Editora Nacional. 
- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
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- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
Atualidades: 
 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 

(seis) meses. 
 

 
Conhecimentos Específicos 
 - Aleitamento Artificial;  
 - Aleitamento Materno e Exigências Nutricionais;  
 - Alimentação do Pré-Escolar e do Escolar;  
 - Alimentação Infantil – “Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos”. Publicação do Ministério 

da Saúde 
 - Alimentos Alterados, Adulterados e Deteriorados;  
 - Propriedades e conservação dos alimentos. 
 - Desnutrição: Classificação, Sinais Clínicos, Sintomas, Prevenção, Tratamento, DPC;  
 - Diarreia e Desidratação: Situação, Causas, Prevenção, Cuidados Nutricionais, Sintomas;  
 - Enfermidades Transmitidas pelos Alimentos;  
 - Estado Nutricional da População: Avaliação, Indicadores, Determinantes, Antropometria, 

Classificação;  
 - Função, Fontes e Deficiências dos Nutrientes;  
 - Higiene, Conservação e Condições Sanitárias dos Alimentos;  
 - Orientação Alimentar para o Lactente;  
 - Orientação Alimentar, Necessidades e Complicações na Gravidez;  
 - Sintomas, Tratamento e Dietoterapia das Principais Patologias;  
 - O Nutricionista e a Ética Profissional;  
 - Constituição Federal - Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º a 17)  
 - Lei nº 11.346 de 15/09/2006 - Criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - 

SISAN 
 - Lei nº 11.947 de 16/06/2009 - Dispõe sobre o atendimento da Alimentação Escolar e dá outras 
providências.  
 - Lei nº 8.080/90  
 - Lei nº 8.142/90  
- Norma Operacional do SUS;  
 - Políticas Públicas de Saúde  
 - Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013. 
 - Resolução Conselho Federal de Nutricionista - CFN nº 465/2010 
 - Resolução RDC nº 216/2004 - Cartilha sobre Boas Práticas para serviços de alimentação. 
Endereço: http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra.pdf. (PDF). 
 - Resolução FDNE nº 6, de 8 de maio de 2020. no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE. 
 - Vigilância Epidemiológica  
 - Vigilância Sanitária - Lei Nº 10.083/98 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   



 

 

RUA CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/001-60  

A CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/0001-60  

 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
PROCURADOR JURÍDICO 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 
Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
 Atualidades: 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 

(seis) meses. 
 

Conhecimentos Específicos 
DIREITO CONSTITUCIONAL:  
 - Constituição: conceito e conteúdo, leis constitucionais, complementares e ordinárias. Estado 
Federal: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios.  
 - Posição do Município na Federação Brasileira, criação e organização dos Municípios. Autonomia 
Municipal: as leis orgânicas municipais. Intervenção nos Municípios.  
 - Separação dos poderes, delegação. Poder Legislativo: composição e atribuições. Processo 
legislativo. Poder Executivo: composição e atribuições. Poder Judiciário: composição e atribuições.  
 - Direitos e garantias individuais, remédios constitucionais: “habeas corpus”, mandado de segurança, 
ação popular, direito de petição. Controle de constitucionalidade das leis, sistemas, controle 
jurisdicional, efeitos. Inconstitucionalidade das leis: declaração e não cumprimento de leis 
inconstitucionais.  
 - Eficácia, aplicação, interpretação e integração das normais constitucionais, leis complementares à 
Constituição, a injunção.  
 - Princípios e normas referentes à Administração direta e indireta.  
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 - Regime jurídico dos servidores públicos civil. Princípios constitucionais do orçamento. Bases e 
valores da ordem econômica e financeira.  
 - Política urbana: bases constitucionais do direito urbanístico.  
 - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.  
- Dos Direitos Políticos. 
- Da Ordem Social.  
DIREITO ADMINISTRATIVO:  
 - Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e externo da Administração 
Pública. Controle do Processo Administrativo. Controle Legislativo e Tribunal de Contas. Súmulas 
Vinculantes e demais instrumentos de controle judicial, Improbidade Administrativa. 
 - Administração Pública: conceito, órgão da administração; hierarquia. Administração Indireta: 
conceito, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações. Controle da 
administração indireta. Poderes da administração Pública. Poderes e deveres dos administradores 
Públicos. Uso e abuso de Poder. 
 - Atos administrativos: conceito, características e atributos. Elementos e requisitos de validade. 
Classificação e Espécie. Formação e Efeitos. Extinção, revogação, invalidação e convalidação. 
 - Procedimento administrativo: conceito, princípios, requisitos, objetivos e fases.  
 - Licitação: conceito, natureza jurídica, objeto e finalidade. Princípios básicos e correlatos. 
Modalidade. Obrigatoriedade dispensa e exigibilidade. Procedimento Licitatório. Anulação, revogação 
e recursos administrativos. 
 - Contratos administrativos: conceito, características e espécies. Formalização, execução 
inexecução. Duração, revogação e extinção. Revisão e rescisão. Duração, prorrogação, renovação e 
extinção. Convenio e consórcios.  
 - Bens públicos: formas de utilização, concessão, permissão e autorização de uso; alienação. 
 - Agentes públicos. Conceito e Classificação. Organização e regime jurídico funcional. 
Responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal. 
 - Emprego, emprego e função: normas constitucionais, provimento, vacância. Responsabilidade dos 
agentes públicos: civil, administrativa e criminal.  
 - Intervenção do Estado na propriedade. Fundamentos, competência e controle judicial. 
Desapropriação. Servidão administrativa. Requisição Ocupação temporária. Limitações 
administrativas e Tombamento. 
- Responsabilidade civil do Estado. 
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 - Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
 - Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações Contratos Administrativos  
 - Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 - Lei de Normas de Gerais de Direito Financeiro. 
 - Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo. 
 - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
- Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
- Código de Ética e Disciplina da OAB 
- Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itaberá. Disponível no site: 

https://leismunicipais.com.br/estatuto-do-servidor-funcionario-publico-itabera-sp 
- Lei Orgânica do Município de Itaberá. Disponível no site: https://leismunicipais.com.br/lei-organica-

itabera-sp. 
- Lei nº 13.019/14 - Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil.  
- Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa  
 
DIREITO CIVIL 
 - Direito Civil: Lei, espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, 
interpretação, efeitos, solução de conflitos intertemporais e espaciais de normas jurídicas.  
 - Das pessoas: conceito, espécies, capacidade, domicílio. Teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica. 
 - Pessoa jurídica: Fundação Associação e Organizações Sociais. 
 - Fatos Jurídicos. Ato jurídico: noção, modalidades, formas extrínsecas, pressupostos da validade, 
defeitos, vícios e nulidades. Defeitos e invalidade dos atos. 
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 - Ato ilícito abuso de direito. Enriquecimento ilícito causa excludente de ilicitude. Prova.  
 - Negócio jurídico. Prescrição e decadência.  
 - Bens: das diferentes classes de bens. Da posse e sua classificação: aquisição, efeitos, perda e 
proteção possessória.  
 - Da propriedade em geral: propriedade imóvel, formas de aquisição e perda; condomínio em 
edificações.  
 - Dos direitos reais sobre coisas alheias: disposições gerais, servidões, usufruto, penhor, hipoteca.  
 - Dos direitos de vizinhança, uso nocivo da propriedade.  
 - Direito das obrigações: Definição, fontes e classificação. Modalidades. Obrigações e solidariedade. 
Transmissão das obrigações. Cessão de Crédito. Assunção de dívida. 
 - Extinção das obrigações. Adimplemento: pagamento em consignação, pagamento com 
subrogação, dação em pagamento, novação com sub-rogação, novação, compensação, remissão, 
confusão. Pagamento indevido e inadimplemento das obrigações. 
 - Da responsabilidade civil do particular.  
 - Direito do consumidor: princípios fundamentais da Lei 8.078/90, conceitos, indenização por dano 
material e moral.  
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
- Direito Processual Civil: Princípios constitucionais e Princípios Gerais do Processo Civil.  
 - O Processo Civil na Constituição. Institutos, normas e garantias constitucionais de natureza 
processual civil. Normas de Direito Processual Civil: natureza jurídica, fontes, princípios processuais 
civis, interpretação e direito processual intertemporal. 
 - Jurisdição e Ação. Conceito e noções gerais. Jurisdição contenciosa e voluntária. Natureza jurídica 
da ação: teorias; posição do tema no Direito Processual Brasileiro vigente. Ação: teorias, 
classificação, elementos, condições e cumulação. 
 - Processo: pressupostos processuais, atos processuais, vícios dos atos processuais, lugar, tempo e 
forma dos atos processuais, comunicação dos atos processuais. Sujeitos do processo: partes, 
capacidade, deveres e responsabilidade por dano processual, substituição, sucessão. Litisconsórcio. 
Assistência. Intervenção de terceiros: típicas e atípicas. 
 - Processo de conhecimento, processo executório e processo cautelar: distinções; classificação das 
ações: declaratória, constitutiva (positiva e negativa), condenatória, executiva e mandamental; ação 
real, reipersecutória e pessoal; conceito, distinção e peculiaridades. Condições da ação no direito 
brasileiro. 
 - Processo e procedimento. Conceito e distinção, noções gerais. Princípios informativos do processo. 
Pressupostos processuais. Formação, suspensão e extinção do processo. Atos processuais: 
classificação, forma, prazo, tempo e lugar. 
 - Normas processuais civis e medidas tutelares: no Estatuto da Criança e Adolescente; no Estatuto 
das Cidades e na Lei de Proteção e Defesa aos Portadores de Deficiência. 
 - Procedimento: petição inicial,  respostas do réu, providências preliminares, julgamento conforme o 
estado do processo, provas, indícios e presunções, audiência, sentença e coisa julgada. 
 - Procedimentos especiais. Ações reivindicatórias e possessórias.  
- Embargos de Terceiros, usucapião.  
- Provas: noções gerais, sistema, classificação, espécies. Audiência.  
- Recursos: noções gerais, sistema, espécies. Reexame necessário, ação rescisória, ação 
declaratória de inexistência de ato processual.  
 - Execução: partes, competência, requisitos,  
- Das diversas espécies de execução, embargos do devedor, execução contra a Fazenda Pública.  
 - Mandado de Segurança (individual e coletivo). Mandado de Injunção. Hábeas Data. Tutela 
antecipada nas ações coletivas. Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação Monitória. Ação Declaratória 
Incidental. 
 - Execução Fiscal – Lei nº 6.830/80.  
 - Ação de Consignação em Pagamento. Ação de Despejo. Ação de desapropriação.  
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 - Procedimentos especiais de proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à criança e ao 
adolescente.  
 - Processos nos tribunais. Uniformização de jurisprudência. 
- A Fazenda Pública como parte no processo: polo ativo e passivo. Prerrogativas. Tutela antecipada, 
tutela específica. Ação de Conhecimento e execução. 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO  
 - Princípios Direito Tributário: Princípio da: legalidade, isonomia, irretroatividade, anterioridade do 
exercício financeiro, noventena, anterioridade das contribuições sociais, vedação ao confisco, 
capacidade contributiva e da liberdade de tráfego. Competência Tributária. 
 - Competência Tributária: definição, classificação e característica. Limitações Constitucionais do 
Poder de Tributar. Imunidades.  
 - Conceito e Classificação dos Tributos. Espécies Tributárias e competências.  
 - Obrigação tributária: hipóteses de incidência, fato gerador, obrigação tributária principal, obrigação 
tributária acessória. Evasão, elisão e sonegação. Sujeitos da obrigação tributária.   
 - Responsabilidade tributária: Responsabilidade por transferência ou sucessor, Responsabilidade por 
substituição. Responsabilidade de terceiros e Responsabilidade por infração. 
 - Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.  
 - Extinção do Crédito Tributário e Exclusão do Crédito Tributário: hipóteses e características. 
 - Vigência da Legislação Tributária.  
 - Aplicação da Legislação Tributária.  
 - Interpretação e Integração da Legislação Tributária.  
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
 - Seguridade Social: origem e evolução legislativa no Brasil, conceituação, organização e princípios 
constitucionais. 
 - Legislação Previdenciária: conteúdo, fontes, autonomia. Aplicação das normas previdenciárias, 
vigência, hierarquia, interpretação e integração. Orientação dos Tribunais Superiores. 
 - Regime Geral de Previdência Social:  
 - Segurados obrigatórios, filiação, inscrição. Conceito, características e abrangência: empregado, 
contribuinte individual e segurado especial. 
 - Segurado facultativo: conceito, características, filiação, inscrição. Trabalhadores excluídos do 
Regime Geral. 
 - Financiamento da Seguridade Social. Receitas da União. Receitas das contribuições sociais. 
Receitas de outras fontes.  
 - Salário de contribuição: Conceito. Parcela integrante parcela não integrantes, Limites mínimo e 
máximo. 
 - Salário-base: enquadramento, fracionamento, progressão e regressão. Proporcionalidade. 
Reajustamento. Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social. 
DIREITO TRABALHISTA 
 - Conceito, fontes, princípios e interpretação.  
 - Legislação do Trabalho no Brasil: evolução.  
 - Relação de trabalho e relação de emprego.  
 - Contrato de trabalho e contratos afins.  
 - Alteração, suspensão e interrupção de contrato de trabalho.  
 - Remuneração e salário.  
 - Duração do trabalho: jornada diária e semanal.  
 - Repouso semanal e Condições especiais de trabalho.  
 - Segurança, higiene e medicina do trabalho.  
 - Férias e gratificação de Natal.  
 - Estabilidade e garantia de emprego.   
 - Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST (referentes aos temas acima) 
DIREITO AMBIENTAL 
- Teoria Geral do Direito Ambiental. Princípios do Direito Ambiental. Conceito de bem jurídico 

ambiental. 
- Proteção constitucional do meio ambiente. Direito-dever fundamental ao ambiente. Competência 

constitucional (legislativa e administrativa) em matéria ambiental.  
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- Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81). SISNAMA - Sistema Nacional do Meio 
Ambiente. Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Lei da Política Estadual do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo (Lei nº 9.509/97).  

- Responsabilidade civil por dano ambiental.  
- Licenciamento ambiental. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) 
- Direito Ambiental das Áreas Protegidas. Área de Preservação Permanente. Reserva Legal. Código 

Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012).  
- Crimes ambientais (Lei nº 9.605/98) 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO PARA PROVA DISCURSIVA  
- Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  
- Código de Ética e Disciplina da OAB. 
- Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itaberá. Disponível no site: 
https://leismunicipais.com.br/estatuto-do-servidor-funcionario-publico-itabera-sp 
- Lei Orgânica do Município de Itaberá. Disponível no site: https://leismunicipais.com.br/lei-organica-
itabera-sp. 
- Lei nº 13.019/14 - Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil.  
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 
- Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei de Licitações e Contratos. 
- Lei Federal Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos. 
- Lei Execução Fiscal - Lei 6.830/80.  
- Decreto-lei Nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 
-  Direito Constitucional: - Da Ordem Social - Saúde, Educação, Assistência Social, Meio Ambiente; - 

Da Administração Pública, arts. 37 a 41 CF; 
 

 

PSICOLOGO 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
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- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
 Atualidades: 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 
(seis) meses. 
 
Conhecimentos Específicos 
- AMARANTE, P. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Editora Fiocruz, 2007. 
 - BARLOW,  David H. Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos. Editora Artmed. 2016. 
 - BLEGER, Jose. Temas de Psicologia: Entrevistas e Grupos. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  
 - BOCK, A.M.B. Psicologia Sócio-Histórica: Uma perspectiva Crítica em Psicologia. Cortez, 2011.  
 - BOCK, Ana M. Bahia e outros. Psicologia Sócio-Histórica – uma perspectiva crítica em Psicologia. 

Editora Cortez. 2015. 
 - BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de 

Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento mental e com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: 
Ministério da Saúde, 2011. 

 - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Secretaria de Atenção à Saúde.Coordenação 
Nacional DST/AIDS. A política do Ministério da Saúde para a atenção integral a usuários de 
álcool e outras drogas. Brasília: Ministério da Saúde, 2003  

 - BRASIL. Presidência da República. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, 20 de setembro 
de 1990. 

 - Caderno de Atenção Básica - Saúde Mental n° 34 - Ministério da Saúde - Brasília-DF, 2013. Acesso 
em 26 de outubro de 2017. 
bvms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_mental.pdf. 

 - COLLIN, Catherine e outros. O livro da Psicologia. Editora Golbo. 2016. 
 - COSTA-ROSA, A. da. Atenção Psicossocial além da Reforma Psiquiátrica: contribuições a uma 

Clínica Crítica dos processos de subjetivação na Saúde Coletiva. São Paulo: Editora Unesp, 
2013. 

 - Diretrizes do NASF - BVS MS - Ministério da Saúde. Acesso em 26 de outubro de 2017. 
bvms.saude.gov.br/bvs/publicacoes_do_nasf_nucleo.pdf 

 - Guia Prático de Matriciamento em Saúde Mental. 
 - IAMAMOTO M. V. O Brasil das desigualdades: “questão social”, trabalho e relações sociais.  
 - Lei 10.216 - Reforma Psiquiátrica. 
 - Lei 10.741 de 1 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.  
 - Resolução CFP n.º 010/05. Código de Ética Profissional do Psicólogo, 2014.  
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 - YAMAMOTO, O. H; OLIVEIRA, I. F. de. Política Social e Psicologia: uma trajetória de 25 anos. 
Psicologia: Teoria e Pesquisa. Brasília, v. 26, n. spe, 2010. 

 - SILVA. Iolete Ribeiro da Silva Debatendo sobre alienação parental: diferentes perspectivas  - 
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Livro-Debatendo-sobre-Alienacao-Parental-
Diferentes-Perspectivas.pdf. 

 - FRANCISCHINI. Meire Nunes Viana e Rosângela Francischini Psicologia escolar: que fazer é 
esse? -  https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/08/CFP_Livro_PsinaEd_web.pdf 

MOREIRA. Jacqueline de Oliveira.  Estatuto da Criança e do Adolescente: Estatuto da Criança e do 
Adolescente: refletindo sobre sujeitos, direitos e responsabilidades refletindo sobre sujeitos, direitos e 
responsabilidades. https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/08/CFP_Livro_ECA-web.pdf 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 

SUPERVISOR DE ENSINO 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 
Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
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 Atualidades: 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 

(seis) meses. 
 

Conhecimentos Pedagógicos  
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: art. 5º, 7º, 37 ao  41, 205 ao 214, 227 ao 

229. 
- Lei n° 9394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
- Lei n° 8069 de 13/07/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Art. 

Publicações do Conselho Nacional de Educação 
- Lei nº 13.415/2017 e suas alterações. 
- BRASIL. MEC. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
- ESTEBAN, Maria Teresa (Org.). Escola, currículo e avaliação. São Paulo: Cortez, 2005.  
- GADOTTI, Moacir Educação Integral no Brasil. Ed. Paulo Freire. 2009 
- HOFFMAN, Jussara. Avaliação Mediadora. Uma prática em Construção da pré-escola à 

Universidade. Ed. Mediação 
- HOFFMANN, Jussara.  O Jogo do Contrário em Avaliação. Ed. Mediação. 2007 
- MACHADO, Rosangela. Educação especial na escola inclusiva: políticas, paradigmas e práticas. 

São Paulo: Cortez, 2009.  
- MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer. São Paulo: 

Moderna, 2006.  
- MORETTO, Vasco Pedro. Planejamento: planejando a educação para o desenvolvimento de 

competências. 4ª Ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2009;  
- MORETTO,Vasco Pedro. Prova - um momento privilegiado de estudo não um acerto de contas. 6ª 

Ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2005;  
- RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. São 

Paulo: Cortez, 2003.  
- SACRISTÁN, José Gimeno. Saberes e Incertezas sobre o Currículo. Ed. Penso 
- VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento projeto de ensino-aprendizagem e projeto 

político-pedagógico. Ed. Libertad. 2012 
- VEIGA, Ilma P. Alencastro (Org). Projeto Político-Pedagógico da Escola - Uma Construção Possível. 

Ed. Papirus. 2014 
- ZABALA, A. A prática educativa- como ensinar. Porto Alegre:  Artmed, 1998.  
- Currículo Municipal de Educação Infantil. Disponível no site: 

https://www.itabera.sp.gov.br/arquivos/livro_-_pm_itabera_-
_curriculo_municipal_2021_31052036.pdf 

- Programa Dinheiro Direto na Escola. 
- Currículo Paulista das Etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
- Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
 
 
Conhecimentos Específicos  
- ABRANCHES, Mônica. Colegiado Escolar. Espaço de Participação da Comunidade. Ed. Cortez. 
2006 
- BURBRIDGE, Anna e Marc. Gestão de Conflitos - Desafio do Mundo Corporativo. Ed. Saraiva 
- IMBERNÓN, Francisco. Formação continuada de professores. Porto Alegre: Artmed, 2010.  
- LUCK, HELOISA. Gestão Participativa na Escola. Petrópolis: Vozes, 2010.  
- LUCK, HELOISA. Liderança em Gestão escolar. Petrópolis: Vozes, 2011.  
- MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: 

Artmed, 2005.  
- OLIVEIRA, Dalila Andrade Oliveira. Gestão Democrática da Educação. Editora Vozes. 
- PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 2012.  
- PERRENOUD, Philippe. As Competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores 

e desafio da avaliação. Philippe Perrenoud, Mônica Gather Thurler. Porto Alegre: Artmed Editora, 
2002. 

- THURLER, Mônica Gather e MAULINI, Olivier (Org.). A organização do trabalho escolar: uma 
oportunidade para repensar a escola. Porto Alegre: Penso, 2012.  
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- VEIGA, Ilma P. e RESENDE, Lúcia M.G. de (Org.). Escola: espaço do projeto político – pedagógico. 
Campinas: Papirus, 2008.  

- VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas: 2009.  
- RANGEL, M. (Org.). Supervisão pedagógica: princípios e práticas. 5ª ed. São Paulo: Papirus, 2005.  
- RANGEL, M.; FREIRE, W. (Orgs.). Supervisão escolar: avanços de conceitos e processos. Rio de 

Janeiro: Wak, 2011.  
- SILVA JUNIOR, C. A. da; RANGEL, M. (Orgs.). Nove olhares sobre a supervisão. 14ª ed. Campinas: 

Papirus, 2008. 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: conceitos e técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais: Conceitos e técnicas operatórias 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
 Atualidades: 
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- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 
(seis) meses. 
 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
- Acompanhamento do Hipertenso e do Diabético  
 - Assistência de enfermagem em primeiros socorros 
 - Atuação da enfermagem na administração e diluição dos medicamentos 
 - Cálculo de medicamentos  
 - Conhecimento da estrutura e do funcionamento do Centro de Atendimento Psico-Social - CAPS 
 - Cuidados de Enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos 
 - Cuidados de Enfermagem à saúde da mulher, criança, idoso, acamado, Hipertenso, Diabético, 

Tuberculoso e Hanseniano 
 - Cuidados de manejo a pacientes com doenças transmissíveis e não transmissíveis  
 - Fisiologia e anatomia humana 
 - Noções de enfermagem em primeiros socorros 
 - Normas e diretrizes para a organização dos serviços que prestam assistência em saúde mental 
 - Nutrição e dietética 
 - Proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais  
 - Técnicas e fundamentos de enfermagem 
 - Deontologia e ética profissional 
- Código de Ética 
- Constituição Federal - Artigos: arts.  5º ao 17º e 194 a 227 
- Lei Nº 10.083/98 
- Lei Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
- Lei nº 8.080/90  
- Lei nº 8.142/90  
- Políticas Públicas de Saúde  
- Política Nacional de Atenção Básica. 
- Vigilância Epidemiológica: Conceito e Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo 
- HumanizaSUS  
- Norma Operacional do SUS 
- Sistema Único de Saúde (SUS)  
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 

TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
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- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
 Atualidades: 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 
(seis) meses. 
 
Conhecimentos Básicos do Cargo 
 -  Materiais necessários na sala de gesso e ortopedia; 
 - Aberturas no gesso (janelas, fendas com alargamento ou estreitamento, cunhas corretivas no 
gesso). Retirada de talas, gessos ou trações.  
 - Aparelho locomotor: membros superiores, inferiores e coluna vertebral. 
 - Código de ética. 
 - Complicações das imobilizações.  
 - Conhecimentos básicos de Anatomia e Fisiologia.  
 - Conhecimentos básicos do instrumental específico.  
 - Distúrbios ortopédicos principais: Contusões, entorses, luxações, fraturas, feridas, distensão ou 
estiramento muscular, roturas de músculo, tendão ou ligamento.  
 - Distúrbios osteoarticulares relacionados ao trabalho: tendinites, tenossinovites, mialgias, sinovites e 
bursites.  
 - Materiais de gesso ortopédico.  
 - Noções gerais sobre: técnicas básicas de enfermagem, esterilização e primeiros socorros.  
 - Noções sobre tratamento: Tratamento conservador ou incruento ou não cirúrgico. Redução 
incruenta. Tratamento cruento ou cirúrgico. Redução cruenta + osteossíntese. Osteotomias. 
Artroplastias. Imobilizações provisórias ou definitivas: Materiais utilizados. - Técnicas de imobilização 
e confecção de aparelho gessado (gessos circulares). Enfaixamentos e bandagens. Talas ou goteiras 
gessadas ou não. Trações cutâneas ou esqueléticas. Denominações conforme região ou segmentos 
imobilizados.  
 - Normas de bio-segurança.  
 - Principais ossos, músculos, tendões, vasos, nervos e articulações (cartilagem articular, cápsula e 
ligamentos).  
 - Sinais e sintomas comuns dos distúrbios ortopédicos: Dor (algias), parestesia (dormência, 
formigamento), palidez, cianose, ausência de pulso, paralisia sensitivo-motora.  
 - Tipo e órteses e suas indicações. 
 - Trações esqueléticas e aparelhos gessados 
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 - Tumefação, edema, hematoma, equimose, crepitação óssea, deformidades. Mobilidade anormal. 
Incapacidade funcional incompleta ou completa.  
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  

- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 

Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
Matemática  
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
  
Atualidades: 
- Notícias nacionais e internacionais veiculadas pela imprensa nacional escrita e falada, nos últimos 6 
(seis) meses. 
 
Conhecimentos Específicos 
 - Anatomia e fisiologia humana 
 - Abordagem e Intervenção terapêutica do transtornado mental 
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 - Avaliação, Triagem e Encaminhamento Psicossocial 
 - Cinesiologia e biomecânica. 
 - Conceito de equipe interdisciplinar e transdisciplinar. 
 - Conhecimento da estrutura e do funcionamento do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS 
 - Elaboração e Execução de Plano de tratamento individual 
 - Epidemiologia.  
 - Fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos da terapia ocupacional.  
 - Intervenção na Contenção do paciente em crise 
 - Lei Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
 - Métodos de avaliação, planejamento e implementação da intervenção, análise dos resultados e 
formas de registro em terapia ocupacional.  
 - Modalidades de intervenção terapêutico ocupacionais: atendimento individual, 
 - Modelos de intervenção em terapia ocupacional.  
 - Normas e diretrizes para a organização dos serviços que prestam assistência em saúde mental 
 - Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas 
- Políticas sociais e legislação.  
 - Princípios de reabilitação.  
 - Princípios éticos e bioéticos. 
 - Processo saúde-doença e suas múltiplas determinações: aspectos biológicos, sociais, psíquicos, 
culturais e históricos.  
 - Proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais  
 - Psicologia do desenvolvimento.  
 - Psicomotricidade e recursos terapêuticos.  
 - Saúde pública.  
 - Técnicas de gestão.  
 - Técnicas de observação. 
 - Técnicas e análise de atividades: autocuidado, trabalho e lazer, atividades artesanais, artísticas, 
lúdicas, culturais e sociais.  
 - Tendências contemporâneas em terapia ocupacional. 
 - Terapia Ocupacional aplicada aos processos psiquiátricos: neurose, transtornos psicossomáticos e 
psicopáticos, alcoolismo,  psicose maníaco-depressiva, esquizofrenia,  toxicomania e outras 
síndromes mentais orgânicas 
 - Terapia Ocupacional aplicada às necessidades preventivas nas unidades básicas de saúde 
 - Terapias pelo movimento: neuro evolutivas, neuro fisiológicas e biomecânicas e científicas.  
 - Trabalho em equipe multiprofissional. 
 - Política de Saúde Mental - Lei Federal nº 10.216/01. 
 - Portaria GM/MS nº 336/02 - Estabelece os tipos de CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i II e CAPS 
ad II, e seu modelo de funcionamento. 
 - Portaria GM/MS nº 3.088/11 – Institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 
 - Portaria GM/MS nº 336/02 - Estabelece os tipos de CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i II e CAPS 
ad II, e seu modelo de funcionamento. 
 - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. 
 - Saúde Mental no SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
 - Brasil . Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Cadernos de Atenção Básica – nº 34: Saúde Mental. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 
 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. 
Cadernos Humaniza SUS - vol. 5 (Saúde Mental). Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
 - Código de Ética 
 - Constituição Federal - Artigos: arts, 5º ao 17º e 194 a 227 
 - Lei Nº 10.083/98 
 - Lei nº 8.080/90  
 - Lei nº 8.142/90  
 - Políticas Públicas de Saúde  
- Sistema Único de Saúde (SUS)  
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:  
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- Conceito de internet e intranet, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet e programas de 
navegação. 

 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso 
- Principais Softwares comerciais: Windows (versões 8.1 e mais recentes), Pacote Office (versões 
2010 a mais recentes)  
 - Programas de navegação na internet 
 - Correio eletrônico MS Outlook e Mozilla Thunderbird. 
 - Sítios  de  busca e pesquisa  na  Internet.   
 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  
- Sistemas Operacionais e armazenamento de dados 
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ANEXO IV 
 

CRONOGRAMA PREVISTO 
 

À Comissão Organizadora se reserva o direito de alterar as datas previstas no cronograma abaixo, 
devido a motivo superveniente 

 
30 de maio a 13 de junho 

de 2022 
Período de inscrição  

17 de junho de 2022 Prazo limite para o pagamento da taxa de inscrição 
24 de junho de 2022 Divulgação da lista de inscritos  
01 de julho de 2022 Convocação para provas 
24 de julho de 2022 Previsão para realização da Prova 
26 de julho de 2022 Divulgação de gabarito e abertura de prazo de recurso  

27 e 28 de julho de 2022 Prazo de recurso 
11 de agosto de 2022 Prazo para resposta de recurso 
19 de agosto de 2022 Previsão de Resultado Final para cargos sem Prova Prática ou 

Prova Discursiva e Convocação para Prova Prática e Prova 
Discursiva   

28 de agosto de 2022 Previsão para realização de Prova Prática e Prova Discursiva   
11 de setembro de 2022  Previsão de Resultado Final 

 
 
 
 


