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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
CONCURSO PÚBLICO CPPMB 001/2019

EDITAL COMPLETO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI faz saber que, em vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município de Barueri e Leis Municipais vigentes, realizará
Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos, para o preenchimento dos Cargos Públicos criados no quadro
de Cargos da Prefeitura Municipal de Barueri. O presente Concurso Público destina-se aos cargos e vagas
previstas neste Edital, para o preenchimento efetivo de outras vagas que surgirem durante o período de
validade deste Concurso Público ou ainda para outras vagas que forem criadas.
01. DO CONCURSO PÚBLICO CPPMB 001/2019
01.01. Os Cargos Públicos serão providos de acordo com as disposições previstas na Lei Complementar
Municipal n° 277/11 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Barueri), bem como dos Planos de Cargos,
Carreiras e Vencimentos, Leis Complementares nº 381/16 e nº 383/16, conforme o caso, com suas respectivas
alterações e demais Leis Municipais vigentes aplicáveis.
01.02. A responsabilidade da organização e realização do Concurso Público será o IGECS – Instituto de Gestão
de Cidades.
01.03. O presente Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de homologação de cada
Cargo, podendo ser prorrogado, a critério da Prefeitura Municipal de Barueri, por igual período.
01.04. Os Cargos constantes neste edital estarão sujeitos a possíveis escalas, na jornada de trabalho, podendo
incidir em sábados, domingos e feriados nos termos da legislação municipal vigente.
01.05. Todos os atos de comunicação referente às etapas do presente certame ocorrerão mediante publicação
no Jornal Oficial de Barueri e disponibilizados nos sites www.barueri.sp.gov.br e www.igecs.org.br, em caráter
informativo, sendo de inteira responsabilidade dos candidatos seu acompanhamento.
02. DOS CARGOS
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Cód. Cargos

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 30,50

Vagas PcD Requisitos Mínimos

201 Sepultador

01

-

- Ensino Fundamental Completo.

ENSINO MÉDIO COMPLETO
Cód. Cargos
301 Agente de Administração Pública

01 - Ensino Médio Completo.

ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO
Cód. Cargos
401 Técnico em Enfermagem

402 Técnico em Enfermagem do Trabalho

01

R$ 1.295,44

40 horas

Vencimentos

Jornada

R$ 1.764,00

40 horas

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 55,50

Vagas PcD Requisitos Mínimos
01

Jornada

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 55,50

Vagas PcD Requisitos Mínimos
05

Vencimentos

Vencimentos

Jornada

-

- Ensino Médio Completo;
- Curso Técnico em Enfermagem; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 2.816,89

30 horas

-

- Ensino Médio Completo;
- Curso Técnico em Enfermagem;
- Especialização em Enfermagem do R$ 2.816,89
Trabalho; e
- Registro no Conselho de Classe.

30 horas
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403

Técnico em Tecnologia da Informação e
Comunicação

01

-

- Ensino Médio Completo; e
- Curso Técnico em Tecnologia da R$ 2.816,89
Informação e Comunicação.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Cód. Cargos

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 72,50

Vagas PcD Requisitos Mínimos

501 Analista Documental (Biblioteconomia)

40 horas

01

-

Vencimentos

Jornada

- Ensino Superior em Biblioteconomia; e
R$ 5.319,56
- Registro no Conselho de Classe.

40 horas

- Ensino Superior Completo em Análise
de Sistemas, Ciência da Computação,
Engenharia de Software, Engenharia da
Computação, Tecnologia em Análise e
R$ 6.223,61
Desenvolvimento
de
Sistemas,
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da
Informação
ou
Tecnologia
da
Informação e Comunicação.

40 horas

502

Analista em Tecnologia da Informação e
Comunicação (Análise de Negócio)

01

-

503

Analista em Tecnologia da Informação e
Comunicação (Programação)

01

-

504

Analista em Tecnologia da Informação e
Comunicação (Suporte)

01

-

505 Assistente Social

01

-

- Ensino Superior em Serviço Social; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 5.319,56

30 horas

506 Biólogo

01

-

- Ensino Superior em Biologia; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 5.319,56

30 horas

507 Educador Esportivo

01

-

- Ensino Superior em Educação Física; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 5.319,56

40 horas

508 Enfermeiro

01

-

- Ensino Superior em Enfermagem; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 5.319,56

30 horas

509 Engenheiro Florestal

01

-

- Ensino Superior Completo
Engenharia Florestal; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 6.223,61

40 horas

510 Fisioterapeuta

01

-

- Ensino Superior em Fisioterapia; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 5.319,56

30 horas

511 Psicólogo

01

-

- Ensino Superior em Psicologia; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 5.319,56

30 horas

512 Terapeuta Ocupacional

01

-

- Ensino Superior em Terapia
Ocupacional; e
R$ 5.319,56
- Registro no Conselho de Classe.

30 horas

ENSINO SUPERIOR COMPLETO - EDUCAÇÃO
Cód. Cargos

601 Agente de Inclusão Escolar

Vagas PcD Requisitos Mínimos

05

em

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 72,50
Vencimentos

- Ensino Superior Completo em
Pedagogia com habilitação em Educação
Especial; ou Graduação em Curso de
Licenciatura Plena em Educação
Especial; ou Graduação em Curso de
01 Licenciatura Plena e Pós-Graduação Latu R$ 3.803,63
Senso em Educação Especial de no
mínimo 360 horas; ou Curso Normal
Superior e Pós- Graduação Latu Senso
em Educação Especial de no mínimo 360
horas.

Jornada

40 horas
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602 PEB II (Informática)

01

-

- Graduação em Curso Superior de
Licenciatura Plena; e
- Cursos Complementares no total de
120 horas em Cursos Específicos em
Informática.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO - MÉDICOS
Cód. Cargos/Especialidades
701 Médico (Clínico Geral)

-

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 72,50

Vagas PcD Requisitos Mínimos
01

R$ 19,29
hora/aula

-

- Ensino Superior em Medicina; e
- Registro no Conselho de Classe.

702 Médico (do Trabalho)

01

-

- Ensino Superior em Medicina;
- Especialização em Medicina
Trabalho; e
- Registro no Conselho de Classe.

703 Médico (Geriatra)

01

-

- Ensino Superior em Medicina;
- Especialização em Geriatria; e
- Registro no Conselho de Classe.

Vencimentos

Jornada

R$ 9.090,11 20 horas*
do

R$ 9.090,11 20 horas*

R$ 9.090,11 20 horas*

704 Médico (Ginecologista Obstetra)

01

-

- Ensino Superior em Medicina;
- Especialização em Ginecologia e
R$ 9.090,11 20 horas*
Obstetrícia; e
- Registro no Conselho de Classe.

705 Médico (Pediatra)

01

-

- Ensino Superior em Medicina;
- Especialização em Pediatria; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 9.090,11 20 horas*

706 Médico (Psiquiatra Adulto)

01

-

- Ensino Superior em Medicina;
- Especialização em Psiquiatria; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 9.090,11 20 horas*

707 Médico (Psiquiatra Infantil)

01

-

Ensino Superior em Medicina;
- Especialização em Psiquiatria Infantil; e R$ 9.090,11 20 horas*
- Registro no Conselho de Classe.

708 Médico Veterinário

01

-

- Ensino Superior em Medicina
Veterinária; e
R$ 6.223,61
- Registro no Conselho de Classe.

20 horas

*A critério da Administração Pública Municipal e mediante consentimento do Servidor Público, a jornada semanal poderá ser fixada em 20 (vinte),
30 (trinta), 36 (trinta e seis) ou 40 (quarenta) horas, garantindo-se a remuneração proporcional. (§4º, artigo 8º, LC nº 381/16). A jornada do Médico
poderá ser exercida por hora, hipótese em que seu vencimento-base corresponderá à jornada de horas desempenhadas no mês. (§5º, artigo 8º, LC
nº 381/16).

Benefícios
a) Cesta Básica.

02.01. As Atribuições, assim como os Programas de Prova de cada Cargo estão definidas nos Anexos deste
Edital Completo.
03. DAS INSCRIÇÕES
03.01. As inscrições serão realizadas na modalidade INTERNET, conforme segue:
Site:
Diretamente pelo candidato no site www.igecs.org.br
Período de Inscrição: Das 08:00h do dia 23 de dezembro de 2019 até as 23:59h do dia 20 de janeiro de 2020.
Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.igecs.org.br localizar o
Concurso Público CPPMB 001/2019 e preencher corretamente todos os dados solicitados
Pagamento:
no Formulário de Cadastro e/ou da Inscrição. Ao final deverá clicar em “Gerar Boleto” que
deverá ser impresso e pago ATÉ A DATA DE VENCIMENTO EXPRESSA NO BOLETO
BANCÁRIO.
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Importante:

Por ocasião da Circular nº 3656/2013 do BC que instituiu a Nova Plataforma da Cobrança
(boleto registrado), boletos pagos depois do primeiro dia útil subsequente ao final das
inscrições não serão considerados e não terão a devolução do valor pago.

03.02. Dados necessários para realização do cadastro e/ou inscrição: Cargo pretendido, Nome Completo, RG,
CPF, Sexo, Estado Civil, Data de Nascimento, Escolaridade, Endereço completo, CEP, Cidade, Telefones
(Residencial, Celular e Comercial), E-mail e informar se é Pessoa com Deficiência. Os candidatos devem informar
corretamente todos os dados solicitados no formulário de inscrição.
03.03. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
a) Ao inscrever-se o candidato estará declarando, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que conhece
na íntegra e aceita todas as regras e critérios do Edital Completo do presente Concurso Público;
b) Preencher corretamente todos os dados do Formulário de Inscrição (modalidade INTERNET) e efetuar o
pagamento do valor da inscrição através do boleto bancário; e
c) Especificar no Formulário de Inscrição se tem Deficiência. Se necessitar, a Pessoa com Deficiência deverá
requerer condições diferenciadas para realização da Prova. O atendimento das referidas condições somente
será proporcionado dentro das possibilidades descritas no Formulário de Inscrição.
03.04. O candidato, ao efetivar a sua inscrição, manifesta ciência quanto à divulgação de seus dados em
listagens e resultados no decorrer do Concurso Público, como Nome Completo, número do documento de
identificação (RG), data de nascimento, notas, pontuações e desempenho nas fases previstas, condição de
candidato com deficiência (se caso declarado no formulário de inscrição). Tendo em vista que essas informações
são essenciais para a publicidade dos atos inerentes ao Concurso Público, não caberão indagações posteriores
neste sentido, ficando cientes de que tais informações serão divulgadas por meio da internet, no site do IGECS
– Instituto de Gestão de Cidades, podendo ser encontradas através dos mecanismos de buscas existentes.
03.05. Será concedida isenção do valor da inscrição conforme item 03.28.
03.06. Os candidatos que se inscreverem terão suas inscrições efetivadas somente mediante o correto
preenchimento do Formulário de Inscrição e o pagamento do Boleto Bancário até a data de vencimento do
mesmo.
03.07. O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado através do Boleto Bancário impresso pelo próprio
candidato. O Boleto Bancário poderá ser pago em qualquer agência bancária, casa lotérica, terminal de
autoatendimento ou net-banking, até a data de vencimento do boleto.
03.08. O candidato poderá reimprimir seu Boleto Bancário com nova data de vencimento somente até o
último dia subsequente ao término das inscrições. Após esta data os boletos não poderão ser reimpressos
com novo vencimento e a pré-inscrição cujo boleto não foi pago será automaticamente cancelada.
03.09. A confirmação do pagamento do boleto bancário e efetivação da inscrição poderão ser consultadas pelo
site www.igecs.org.br em até 3 (três) dias úteis após a realização do pagamento, acessando a área referente a
este Concurso Público e fazendo a consulta de sua inscrição, a partir da informação de seu login e Senha.
03.10. O candidato que realizar a inscrição poderá realizar a reimpressão de seu boleto bancário em qualquer
momento, até o último dia subsequente ao término das inscrições, acessando o site do IGECS – Instituto de
Gestão de Cidades na área referente a este Concurso Público e fazendo a consulta do andamento de sua
inscrição, a partir da informação de seu login e senha.
03.11. O candidato é o exclusivo responsável pelo correto preenchimento e envio do Formulário de Inscrição
disponibilizado, bem como pela correta impressão do Boleto Bancário para pagamento do valor da inscrição,
conforme as instruções constantes no site www.igecs.org.br.
03.12. O descumprimento das instruções para a inscrição implicará na não efetivação da inscrição.
03.13. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e a Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de
Barueri não se responsabilizam por solicitações de inscrições não recebidas por dificuldades de ordem técnica
de computadores, falhas de comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação,
bem como qualquer outro fator externo ao site do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades que impossibilite a
correta confirmação e envio dos dados para a solicitação da inscrição. Também não se responsabilizam por
inscrições que não possam ser efetivadas por motivos de impossibilidade ou erros na leitura do código de barras
do boleto impresso pelo candidato, seja por dificuldades de ordem técnica dos computadores e/ou impressoras
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no momento da correta impressão dos mesmos ou por ocorrência de rasuras no papel do boleto impresso,
impossibilitando o pagamento dos boletos na rede de atendimento bancário.
03.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional ou fora do período estabelecido neste
Edital.
03.15. Não será aceito o pagamento do valor das inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, facsímile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito bancário em conta
corrente, ou por qualquer outra via que não seja a quitação do Boleto Bancário gerado no momento da
inscrição.
03.16. O pagamento dos boletos relativos ao valor das inscrições poderá ser efetuado através de dinheiro, ou
cheque ou débito em conta. O pagamento efetuado em cheque somente será considerado quitado após a
respectiva compensação bancária, sendo a inscrição cancelada, caso haja devolução do mesmo.
03.17. No caso de agendamento do pagamento do boleto a inscrição somente será efetivada após a quitação
do boleto na data agendada. O candidato deve estar ciente de que se o pagamento não puder ser realizado por
falta de crédito em conta na data agendada a inscrição não será efetivada. A data de quitação não poderá ser
superior à data de vencimento do boleto bancário. Em caso de não confirmação do pagamento agendado, o
candidato deverá solicitar ao banco no qual efetuou o agendamento o Comprovante Definitivo de Pagamento
do Boleto, que confirma que o boleto foi quitado na data agendada ou na data de vencimento do boleto. O
Comprovante de Agendamento ou o Extrato Bancário da Conta Debitada não serão aceitos para fins de
comprovação do pagamento.
03.18. Cada boleto bancário se refere a uma única inscrição e deverá ser quitado uma única vez, até a data de
vencimento e no valor exato constante no boleto bancário. Não haverá devolução da importância paga, ainda
que constatada à maior ou em duplicidade.
03.19. Caso o valor pago através do boleto bancário seja menor do que o estabelecido para a inscrição realizada,
a mesma não será efetivada e não serão disponibilizados outros meios para o pagamento da complementação
do valor.
03.20. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,
podendo a Prefeitura Municipal de Barueri excluir do Concurso Público aquele que a preencher com dados
incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas. Caso a irregularidade seja constatada após
a Nomeação do candidato este será demitido.
03.21. Erros de digitação referentes ao número do CPF ou Data de Nascimento do candidato, deverão ser
comunicados imediatamente ao IGECS – Instituto de Gestão de Cidades, pois são dados necessários para a
consulta da inscrição através da internet. No caso da Data de Nascimento, ainda é utilizada como critério de
desempate na Classificação Final. Erros de digitação referentes ao nome e documento de identidade poderão
ser comunicados ao Fiscal de Sala, no momento da realização da Prova Objetiva, para que o mesmo realize a
devida correção na Lista de Presença.
03.22. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de Cargo ou cancelamento da
mesma, portanto, antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deve verificar as exigências
para o Cargo desejado, lendo atentamente as informações, principalmente a escolaridade mínima exigida.
03.23. Após efetivadas as inscrições as mesmas não poderão ser canceladas a pedido dos candidatos, por
qualquer que seja o motivo alegado, não havendo a restituição do valor da inscrição, em hipótese alguma.
03.24. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos
das inscrições.
03.25. Os interessados que preencherem o Formulário de Inscrição pela internet, mas não efetuarem o
pagamento, serão considerados excluídos, não sendo incluídos na lista de candidatos inscritos.
03.26. DAS INSCRIÇÕES PARA MAIS DE UM CARGO NO CONCURSO PÚBLICO
03.26.01. Os candidatos poderão realizar mais de uma inscrição sob sua inteira responsabilidade, cientes de
que somente haverá a possibilidade de realização de mais de uma Prova Objetiva no caso de as mesmas serem
agendadas para dias ou horários distintos. No caso das Provas Objetivas dos seus respectivos Cargos serem
agendadas para o mesmo dia e horário, os candidatos deverão optar pela realização de apenas uma delas,
ficando ausentes nas demais. Não haverá possibilidade de cancelamento das inscrições, e nem a
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responsabilidade do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e/ou da Prefeitura Municipal de Barueri pela
devolução de valores referentes às inscrições realizadas.
03.27. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
03.27.01. Às Pessoas com Deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que
as atribuições do Cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência apresentada, conforme estabelecido
no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e Decreto
Federal nº 9.508, de 24/09/2018, Lei Estadual nº 14.481, de 13/07/2011, Lei Estadual nº 16.769, de 18/06/2018
e Lei Municipal nº 1.571, de 14 de dezembro de 2005.
03.27.02. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto
Federal nº 5.296, de 02/12/2004, Decreto Federal nº 9.508, de 24/09/2018 e Lei Municipal nº 1.571, de 14 de
dezembro de 2005, aos candidatos com deficiência habilitados, será reservado o percentual de 5% (cinco por
cento), das vagas existentes para cada Cargo, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no
prazo de validade do presente Concurso Público.
03.27.02.01. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem resulte em número fracionado, o número
de vagas reservados para candidatos com deficiência deverá ser elevado até o primeiro número inteiro
subsequente, ainda se seja apenas um.
03.27.03. A Pessoa com Deficiência deverá indicar obrigatoriamente sua condição no Formulário de Inscrição e
entregar Laudo Médico, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições,
devidamente carimbado e assinado pelo Médico responsável, atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID,
juntamente com a Declaração de Candidato com Deficiência (modelo disponível no Anexo).
03.27.04. O candidato com deficiência que realizar sua inscrição, deverá obrigatoriamente enviar o competente
Laudo Médico juntamente com a Declaração, nos termos solicitados, até no máximo 1 (um) dia útil após o
encerramento das inscrições, via SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento) para o IGECS – Instituto de Gestão
de Cidades Ltda - situada a Rua Rita Bueno de Angeli, 189, 2º Andar - Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP:
13331-616.
03.27.05. O candidato que realizar inscrição para mais de 1 (um) Cargo, quando houver, deverá enviar os
documentos comprobatórios para cada inscrição realizada.
03.27.06. O envelope deverá estar devidamente identificado na parte externa com as informações constantes
do formulário abaixo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
LAUDO MÉDICO – CONCURSO PÚBLICO CPPMB 001/2019
Nome:
Nº de Inscrição:
Cargo:
03.27.07. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e a Prefeitura Municipal de Barueri não se responsabilizam
pelo extravio dos documentos enviados. A comprovação do encaminhamento tempestivo dos documentos
referentes à deficiência será feita pela data de postagem dos mesmos, sendo rejeitada, solicitação postada fora
do prazo. Serão desconsiderados os documentos que forem encaminhados por outro meio que não seja o
estabelecido acima.
03.27.08. Caso necessite de condições especiais para realização da prova (prova em braile, ou prova e gabarito
ampliados, ou sala de fácil acesso), o candidato com deficiência deverá solicitá-las no preenchimento de seu
formulário de inscrição. Outras condições, além das previstas, deverão ser solicitadas através da Declaração
(modelo disponível em anexo), detalhando e justificando as condições especiais de que necessita. O IGECS –
Instituto de Gestão de Cidades, de acordo com a possibilidade e razoabilidade de atendimento, irá deferir ou
indeferir o pedido solicitado.
03.27.08.01. No caso de provas em Braile, as respostas deverão ser transcritas também em Braile e os
candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção.
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03.27.09. A não solicitação das condições especiais para realização da Prova Objetiva, conforme estabelecido
neste Edital eximirá o IGECS – Instituto de Gestão de Cidades bem como a Prefeitura Municipal de Barueri, de
qualquer providência.
03.27.10. Os documentos entregues pelo candidato (Laudo Médico e Declaração) ficarão anexados ao
formulário de inscrição e não serão devolvidos após a homologação do Concurso Público.
03.27.11. O candidato está ciente que a realização da prova nas condições do item 03.27.07., não significa que
ele será automaticamente considerado apto na perícia Médica Oficial designada pela Prefeitura Municipal de
Barueri.
03.27.12. Consideram-se Pessoas com Deficiência aquelas estabelecidas na Lei Estadual nº 14.481, de
13/07/2011, Lei Estadual nº 16.769, de 18/06/2018 e que se enquadram nas categorias discriminadas no art.
4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.
03.27.13. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de
correção.
03.27.14. O candidato com deficiência que NÃO realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
03.27.15. Os candidatos que não entregarem a documentação solicitada (Laudo Médico e Declaração) ou
entregarem documentos que não atendam às exigências constantes dos modelos em anexo, dentro do período
estabelecido neste Edital, NÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO DEFICIENTES seja qual for o motivo alegado,
sendo assim não terão o atendimento da condição especial para a realização da Prova Objetiva, bem como não
concorrerão à reserva de vagas estabelecida em Lei, participando do Concurso Público nas mesmas condições
que os demais candidatos.
03.27.16. As Pessoas com Deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, horário e local das provas.
03.27.17. Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
existentes, de acordo com a sua classificação no Concurso Público.
03.27.18. Na data prevista para a divulgação da Convocação para a Prova Objetiva, será publicado no site
www.igecs.org.br um informativo com a relação dos candidatos que enviaram Laudo Médico nos termos do
item 03.27.05.
03.27.19. A divulgação da Classificação Final do Concurso Público será feita em 2 (duas) listas: 1 (uma) listagem
geral contendo todos os candidatos classificados, inclusive as Pessoas com Deficiência e outra contendo
somente os candidatos classificados com deficiência.
03.27.20. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos deficientes, essas serão preenchidas
pelos demais candidatos aprovados da listagem geral, com estrita observância da ordem classificatória.
03.27.21. Após a Nomeação do candidato no Cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a
concessão de aposentadoria, mudança ou readaptação de Cargo.
03.27.22. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica Oficial, designada pela Prefeitura
Municipal de Barueri, que terá a assistência de equipe multiprofissional que definirá terminativamente o
enquadramento de sua situação como deficiente, atestando a sua compatibilidade com os requisitos e
atribuições do Cargo pretendido.
03.27.23. A avaliação do potencial de trabalho do candidato deficiente obedecerá ao disposto no Decreto
Federal nº. 3.298, de 20/12/1999, artigos 43 e 44.
03.27.24. Não havendo a confirmação da deficiência do candidato registrada no Formulário de Inscrição, o
candidato só voltará a ser convocado pela listagem geral de aprovados desde que atenda todas as condições
estabelecidas do presente Edital.
03.27.25. As despesas relativas ao envio do Laudo serão de exclusiva responsabilidade do candidato.
03.28. DA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO
03.28.01. Em atendimento a Lei Municipal nº 1.985, de 1 de setembro de 2010, ficam isentos do pagamento do
valor da inscrição o candidato doador de sangue.
03.28.02. Em atendimento a Lei Municipal nº 2.517, de 19 de maio de 2017, ficam isentos do pagamento do
valor da inscrição o candidato com renda familiar per capita não superior a 1 (um) salário mínimo.
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03.28.02.01. Conforme art. 2º, para efeito desta lei, considera-se membro do grupo familiar, além do próprio
candidato o(a) cônjuge ou companheiro(a), ascendente e descendente de primeiro grau, seja consanguíneo ou
por afinidade, que residam no mesmo domicílio e compartilhem da renda bruta mensal familiar
03.28.03. A obtenção da isenção do valor da inscrição está condicionada a entrega e análise dos documentos
definidos no Anexo deste Edital.
03.28.04. No período de 23/12/2019 à 26/12/2019, os candidatos que atendam aos requisitos da Lei Municipal
nº 1.985, de 1 de setembro de 2010 e Lei Municipal nº 2.517, de 19 de maio de 2017, devem acessar
diretamente o site www.igecs.org.br e realizar as seguintes etapas:
a) Preencher corretamente todos os dados solicitados no formulário e indicar no campo “Pedido de Isenção de
Taxa de Inscrição” à condição Hipossuficiente/Desempregado e/ou Doador de Sangue e confirmar a préinscrição;
b) Após confirmada a pré-inscrição, será disponibilizado o "Formulário de Solicitação de Isenção", o qual deverá
ser IMPRESSO, ASSINADO e juntamente com os Documentos Comprobatórios estabelecidos no Anexo deste
Edital, enviados em Envelope via SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento) para o GECS – Instituto de Gestão
de Cidades, situado a Rua Rita Bueno de Angeli, 189, 2º Andar, Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331616, até a data de 27/12/2019.
c) A partir de 15/01/2020 o candidato deverá consultar na área do candidato, dentro do site www.igecs.org.br
o parecer relativo à pré-inscrição realizada. Ficando devidamente comprovada o atendimento da Lei
Municipal nº 1.985, de 1 de setembro de 2010 e Lei Municipal nº 2.517, de 19 de maio de 2017, o candidato
terá a inscrição efetivada e deverá fazer a impressão de seu Comprovante de Inscrição. Caso os documentos
protocolados não atendam aos requisitos exigidos, a inscrição será INDEFERIDA como isenta, podendo o
candidato imprimir o Boleto Bancário e efetuar o pagamento até a data de vencimento estabelecida no
Boleto, para que sua inscrição seja efetivada.
03.28.05. O envelope deverá estar devidamente identificado na parte externa com as informações constantes
do formulário abaixo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO – CONCURSO PÚBLICO CPPMB 001/2019
Nome:
Nº de Inscrição:
Cargo:
03.28.06. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e a Prefeitura Municipal de Barueri não se responsabilizam
pelo extravio dos documentos enviados. A comprovação do encaminhamento tempestivo dos documentos
referentes à solicitação de isenção será feita pela data de postagem dos mesmos, sendo rejeitada, solicitação
postada fora do prazo.
03.28.07. Não haverá devolução da documentação encaminhada ao IGECS – Instituto de Gestão de Cidades
para solicitação de inscrição com isenção de pagamento e terá validade somente para este Concurso Público
03.28.08. Será indeferida a solicitação de isenção do valor da inscrição dos candidatos que solicitarem a isenção
sem apresentar os documentos previstos no Anexo deste Edital.
03.28.09. Somente será concedida a isenção do valor da inscrição apenas para um Cargo. Caso tenha interesse
em realizar inscrição para mais de um Cargo, se houver, deverá realizá-la via internet e efetuar o pagamento do
valor correspondente através do boleto bancário das demais inscrições para que sejam efetivadas.
03.28.10. O candidato que tiver seu pedido de isenção da taxa de inscrição INDEFERIDO e que NÃO efetuar o
pagamento da taxa de inscrição de acordo com as informações constantes neste capítulo, não será considerado
inscrito no presente certame.
03.28.11. As despesas relativas ao envio dos documentos serão de exclusiva responsabilidade dos candidatos.
03.28.12. Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição.
03.28.13. Os interessados que não cumprirem os requisitos deste item ou que houver inexatidão de declarações
e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificados posteriormente, importará insubsistência de
inscrição, nulidade da aprovação ou habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das cominações
legais cabíveis.
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04. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO
04.01. Para os Cargos Educação (TODOS), o presente Concurso Público será composto das seguintes fases:
I. Prova Objetiva, de caráter Eliminatório; e
II. Avaliação de Títulos, de caráter Classificatório (Atenção quanto ao prazo e instruções para a entrega).
04.02. Para os Cargos de Sepultador, Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação e Analista em
Tecnologia da Informação e Comunicação (Todas as áreas), o presente Concurso Público será composto das
seguintes fases:
I. Prova Objetiva, de caráter Eliminatório; e
II. Prova Prática, de caráter Eliminatório.
04.03. Para os demais Cargos, o presente Concurso Público será composto das seguintes fases:
I. Prova Objetiva, de caráter Eliminatório.
05. DA PROVA OBJETIVA
05.01. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
05.01.01. A realização da Prova Objetiva está prevista para o dia 16 de fevereiro de 2020 (DOMINGO).
05.01.02. Se o número de inscritos exceder a capacidade prevista dos locais de prova disponibilizados pela
Prefeitura Municipal de Barueri, estas poderão ser realizadas no mesmo dia em períodos distintos
(manhã/tarde), ou em 2 (dois) ou mais domingos, com datas a serem definidas. As Provas Objetivas também
poderão ser realizadas em outras cidades da região, independentemente do endereço residencial informado
no ato da inscrição pelos candidatos.
05.01.03. O Termo de Convocação para a Prova Objetiva contendo a data, o local e o horário para a realização
das Provas está previsto para ser publicado no site www.igecs.org.br a partir do dia 31/01/2020.
05.01.04. Caso necessário, poderá haver mudança na data prevista para a realização da Prova Objetiva. Nesse
caso, a alteração deverá ser publicada com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada
anteriormente para a realização da prova no site www.igecs.org.br. É de inteira responsabilidade do candidato
o acompanhamento das divulgações referentes a este Concurso Público.
05.01.05. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Barueri não se responsabilizará por
eventuais coincidências de datas e horários de provas deste ou de outros Concursos Públicos e/ou Processos
Seletivos ou coincidência com quaisquer outras atividades ou eventos sociais de interesse dos candidatos.
05.01.06. Os candidatos NÃO receberão convocações individuais via Correio, portanto é de inteira
responsabilidade do candidato o acompanhamento das divulgações referentes a este Concurso Público. As
divulgações serão realizadas oficialmente no site www.igecs.org.br.
05.01.07. Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de realização de Prova Objetiva
em data, horário ou local, diferente do estabelecido no Termo de Convocação para Prova Objetiva referente ao
seu Cargo neste Concurso Público.
05.01.08. O candidato deverá comparecer aos locais designados para a realização da Prova Objetiva com
antecedência, portando obrigatoriamente o RG Original Atualizado (ou Documento Oficial de Identificação com
foto original), seu Comprovante de Inscrição (boleto impresso com o comprovante de pagamento anexado ou
autenticação mecânica de pagamento), caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.
05.01.09. Após o horário determinado para o início das provas, não será permitida, sob qualquer hipótese ou
pretexto, a entrada de candidatos atrasados, SEJA QUAL FOR O MOTIVO.
05.01.10. O ingresso nas salas de prova só será permitido ao candidato que apresentar o RG original (ou
Documento Oficial de Identificação com foto original).
05.01.11. A Prova Objetiva será composta de questões de múltipla escolha com quatro alternativas (A, B, C ou
D) sendo que apenas uma é a correta.
05.01.12. As questões da Prova Objetiva versarão sobre os conteúdos constantes do Programa de Prova de
cada Cargo, constantes em anexo a este Edital. As quantidades de questões para cada Cargo constam definidas
no Anexo.
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05.01.13. Na elaboração da Prova Objetiva serão obedecidos os critérios técnicos exigidos, inclusive o grau de
dificuldade que levará em conta o nível de equilíbrio e a razoabilidade educacional.
05.01.14. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Barueri não se responsabiliza por
nenhum material ou apostila confeccionados com textos relativos aos Programas de Prova ou Bibliografias
deste Concurso Público. A referida Comissão de Concurso Público não fornecerá e não recomendará a utilização
de apostilas específicas. Os candidatos devem orientar seus estudos estritamente pelo Programa de Prova de
seu Cargo, ficando livres para a escolha de apostilas, livros e outros materiais desde que contenham os
conteúdos apresentados no Programa de Prova de seu Cargo, constante deste Edital.
05.01.15. O tempo de duração da Prova Objetiva será de até 3 (três) horas.
05.01.16. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da Prova Objetiva após 60
(sessenta) minutos contados do seu efetivo início.
05.01.17. Durante a realização da Prova Objetiva os candidatos ficarão terminantemente proibidos de utilizar
qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones
celulares, smartphones, tablets, relógios do tipo data-bank, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas
eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores)
seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova.
05.01.18. Ao ingressar na sala de provas, o candidato deverá DESLIGAR TOTALMENTE todo e qualquer tipo de
aparelho eletrônico que estiver portando e LACRAR os mesmos em invólucro fornecido pelo fiscal, devendo
permanecer dentro do invólucro lacrado, sobre a mesa/carteira ou guardado dentro da bolsa/mochila que
porventura o candidato estiver portando.
05.01.19. O candidato que necessitar usar o sanitário não poderá levar consigo qualquer tipo de bolsa ou estojo
e será acompanhado pelo Fiscal da organização do Concurso Público. Deverá deixar seu celular desligado,
juntamente com bolsas e outros pertences em sua sala.
05.01.20. Caso o candidato seja flagrado pelo Fiscal de Sala ou Coordenação de Prova fazendo o uso destes
aparelhos no decorrer da prova, o mesmo será imediatamente eliminado do Concurso Público, tendo seu
Caderno de Questões e Gabarito de Respostas confiscados, sendo obrigado a retirar-se do local de prova.
05.01.21. Os candidatos ficam também proibidos de adentrarem as salas de prova usando boné, chapéu, gorro,
óculos de sol/escuro ou fones de ouvido, bem como usá-los durante a realização da prova. Também é proibido
ao candidato adentrar ou permanecer nos locais de prova portando qualquer tipo de arma. O descumprimento
das determinações aqui descritas será caracterizado como infração aos termos do Edital, e implicará na
eliminação do candidato do Concurso Público.
05.01.22. Durante a realização da Prova Objetiva não será permitido qualquer tipo de comunicação entre os
candidatos, nem a utilização de livros, anotações, réguas de cálculo, lápis com tabuadas, impressos ou consulta
a qualquer obra doutrinária, texto legal ou ainda a utilização de qualquer forma de consulta ou uso de material
de apoio. Caso o candidato seja flagrado fazendo a utilização destes materiais, será caracterizado como
tentativa de fraude e implicará na eliminação do candidato deste Concurso Público.
05.01.23. Para a realização da Prova Objetiva, cada candidato receberá uma cópia do CADERNO DE QUESTÕES
referente à Prova Objetiva de seu Cargo, e um GABARITO DE RESPOSTAS já identificado com seu local e horário
de prova, sala, nome completo, RG, Cargo e número de inscrição no Concurso Público.
05.01.24. Ao receber o Caderno de Questões o candidato deverá conferir a numeração e sequencia das páginas,
bem como a presença de irregularidades gráficas que poderão prejudicar a leitura do mesmo. Ao receber o
Gabarito de Respostas, deverá conferir se seus dados estão expressos corretamente e assinar no campo
estabelecido. Em ambos os casos, havendo qualquer irregularidade deverá comunicar imediatamente o fiscal
de sala.
05.01.25. O Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para
chegar à resposta correta, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO NO GABARITO DE
RESPOSTAS.
05.01.26. No decorrer da Prova Objetiva, o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou erro de
digitação ou na formulação do enunciado ou alternativas de alguma questão deverá solicitar ao Fiscal de Sala
que proceda a anotação na Folha de Ocorrências da referida sala, para posterior análise e decisão por parte da
Banca Examinadora do Concurso Público, sob pena de preclusão recursal.
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05.01.27. O Gabarito de Respostas é o único documento válido para a correção das respostas do candidato,
devendo ser preenchido com a maior atenção possível. ELE NÃO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR MOTIVOS DE
ERRO NO PREENCHIMENTO, tendo em vista sua codificação e identificação.
05.01.28. Obrigatoriamente o candidato deverá devolver o GABARITO DE RESPOSTAS ao fiscal de sala. O
candidato é o único responsável pela entrega do mesmo ao término de sua Prova Objetiva. A não entrega do
Gabarito de Respostas implicará na automática eliminação do candidato deste Concurso Público.
05.01.29. O Gabarito de Respostas será corrigido por meio óptico, portanto, deverá ser preenchido
corretamente, com caneta esferográfica azul ou preta. Para cada questão o candidato deverá assinalar apenas
uma única alternativa correta, preenchendo/pintando totalmente o quadrado correspondente a esta
alternativa, não devendo assinalar com “X” ou outra marca. Também não poderá ser utilizado nenhum tipo de
borracha ou líquido corretivo.
05.01.30. Não serão consideradas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais
alternativas assinaladas e as questões que apresentarem qualquer tipo de rasuras e gabaritos de resposta
totalmente em branco. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado ás respostas ou á
assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pela leitora de correção, acarretando anulação
parcial ou integral do gabarito do candidato.
05.01.31. O candidato poderá levar o seu Caderno de Questões ao deixar em definitivo a sala de provas.
05.01.32. Em nenhuma hipótese o Caderno de Questões será considerado ou revisado para correção e
pontuação, nem mesmo no caso de recursos para revisão da pontuação, valendo para este fim exclusivamente
o Gabarito de Respostas do candidato.
05.01.33. Ao final da Prova Objetiva, os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer
no interior da sala a fim ASSINAR o verso dos gabaritos de respostas de todos os candidatos presentes de sua
sala, assinando ainda o termo testemunho o qual ficará no interior do malote e acompanhar o fechamento e
lacre do malote com os Gabaritos de Respostas dos candidatos de sua sala, de acordo com a orientação do
fiscal, sendo então liberados.
05.01.34. Ao terminar a Prova Objetiva, os candidatos não poderão permanecer no interior das dependências
do local de prova, devendo retirar-se imediatamente.
05.01.35. Durante a realização a prova não será permitida a permanência de acompanhantes nos locais
designados, exceto no caso da candidata que estiver amamentando.
05.01.36. A candidata que estiver amamentando poderá fazê-lo durante a realização da Prova Objetiva,
devendo levar acompanhante responsável pela guarda da criança que deverá permanecer com a mesma em
local estabelecido pela organização do Concurso Público, fora da sala de prova e corredores. No momento da
amamentação a candidata será acompanhada por fiscal da coordenação de prova até o local onde a criança e
o acompanhante estiverem aguardando. Neste momento o acompanhante responsável pela guarda da criança
não poderá permanecer no mesmo local que a candidata, que deverá ficar acompanhada somente do fiscal da
coordenação de prova durante a amamentação. Não haverá compensação do tempo de amamentação ao
tempo de prova da candidata.
05.01.37. Poderá no transcorrer da aplicação da(s) prova(s), ocorrer varredura (detector de metais) em
ambientes do(s) local(is) de aplicação.
05.02. DA AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
05.02.01. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos
proporcionalmente em conformidade com o número de questões válidas da Prova Objetiva de cada Cargo.
05.02.02. O número de questões válidas será o total de questões da Prova Objetiva subtraída a quantidade de
questões que por ventura venham a ser canceladas para cada Cargo.
05.02.03. As questões canceladas NÃO serão consideradas como acertos para todos os candidatos, a
pontuação dessas questões será distribuída igualmente entre as demais questões válidas da Prova Objetiva,
independentemente de formulação de recurso. Somente este será o critério válido adotado para o caso de
questões canceladas.
05.02.04. Na correção do Gabarito de Respostas do candidato não serão computadas questões não assinaladas,
questões que contenham mais de uma alternativa assinalada ou questões rasuradas.
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05.02.05. A avaliação da Prova Objetiva será efetuada por processamento eletrônico do Gabarito de Respostas
do candidato que contará o total de acertos de cada candidato, convertendo esse valor em pontos, de acordo
com o número de questões válidas, conforme a fórmula a seguir:
P = (100 / QV) x TA, onde:
P = Pontuação do Candidato na Prova Objetiva
QV = Quantidade de questões válidas da Prova Objetiva
TA = Total de Acertos do Candidato
05.03. A Prova Objetiva será de caráter ELIMINATÓRIO, sendo que após a aplicação dos critérios de avaliação
anteriormente descritos o candidato que não lograr no mínimo 50 (cinquenta) pontos estará automaticamente
desclassificado.
06. DOS TÍTULOS
06.01. DA ENTREGA DOS TÍTULOS
06.01.01. Os candidatos devidamente inscritos nos Cargos de Educação (TODOS), que possuírem Curso
Concluído de Pós-Graduação “Stricto Sensu” (Mestrado ou Doutorado) deverão enviar os documentos
comprobatórios, de acordo com os critérios estabelecidos na Tabela de Pontuação de Títulos no item 06.02.03.,
via correio por meio de SEDEX com AVISO DE RECEBIMENTO, até no máximo 1 (um) dia útil após o
encerramento das inscrições, para o IGECS – Instituto de Gestão de Cidades, situada a Rua Rita Bueno de
Angeli, 189, 2º Andar, Jd. Esplanada II, Indaiatuba/SP, CEP: 13.331-616. Os títulos serão pontuados
exclusivamente para os candidatos aprovados na Prova Objetiva.
06.01.02. Deverão ser encaminhadas CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO referente a todos os documentos
comprobatórios do título que possuir para posterior conferência, avaliação e pontuação por parte da Banca
Examinadora do Concurso Público. Não serão pontuados títulos entregues sem a devida autenticação.
06.01.03. O candidato que realizar inscrição para mais de 1 (um) Cargo, quando houver, deverá enviar os
documentos comprobatórios para cada inscrição realizada.
06.01.04. Juntamente com os títulos, deverá ser encaminhado o Formulário de Entrega de Títulos, conforme
modelo apresentado em Anexo a este Edital.
06.01.05. Os títulos devidamente autenticados e o respectivo formulário de entrega deverão ser
acondicionados em ENVELOPE LACRADO identificado com o modelo de etiqueta abaixo, devidamente
preenchido e colado na parte externa do envelope:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – CONCURSO PÚBLICO CPPMB 001/2019
Nome:
Nº de Inscrição:
Cargo:
06.01.06. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e a Prefeitura Municipal de Barueri não se responsabilizam
pelo extravio dos documentos enviados. A comprovação do encaminhamento tempestivo dos documentos será
feita pela data de postagem dos mesmos, sendo rejeitada, solicitação postada fora do prazo. Serão
desconsiderados os documentos que forem encaminhados por outro meio que não seja o estabelecido acima.
06.01.07. Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de realizar a entrega de Títulos
em data diferente da estabelecida neste Edital e não serão aceitos títulos encaminhados fora do envelope
lacrado ou encaminhados via fax, e-mail ou ainda por qualquer outro meio diferente do estabelecido neste
Edital.
06.01.08. Os títulos em língua estrangeira referentes a cursos concluídos em instituições de ensino em outros
países, somente serão considerados quando traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado e
revalidados por Instituição de Ensino brasileira.
06.01.09. Os documentos comprobatórios de títulos não podem apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas.
06.01.10. O candidato que realizar a entrega de título que contenha seu nome completo diferente do informado
no seu formulário de inscrição realizada para este Concurso Público, por motivo de alteração de nome
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(casamento, separação, divórcio, etc.), deverá anexar cópia do documento comprobatório da alteração, sob
pena de não ter pontuado o referido título.
06.01.11. Não será permitida a apresentação de documentos complementares relativo à carga horária,
conclusões de curso, ou outras especificações, depois do referido prazo de entrega.
06.02. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
06.02.01. A pontuação dos Títulos será de no máximo de 5 (cinco) pontos exclusivamente para os candidatos
aprovados na Prova Objetiva.
06.02.02. Essa fase será de caráter CLASSIFICATÓRIO, sendo que o candidato aprovado que não possuir ou
deixar de entregar seus títulos, apenas não terá somado os pontos correspondentes a essa fase, não sendo
desclassificado do Concurso Público.
06.02.03. Somente serão aceitos para avaliação os documentos relacionados na Tabela de Pontuação de
Títulos, conforme segue:
NATUREZA DO TÍTULO

DOCUMENTOS ACEITOS

PONTUAÇÃO

Curso Concluído de Pós-Graduação ‘Stricto Sensu’
- Diploma devidamente registrado; ou
em nível de DOUTORADO na área/disciplina que
- Certificado de Conclusão de Curso.
está concorrendo.

5 (cinco) pontos

Curso Concluído de Pós-Graduação ‘Stricto Sensu’
- Diploma devidamente registrado; ou
em nível de MESTRADO na área/disciplina que
- Certificado de Conclusão de Curso.
está concorrendo.

3 (três) pontos

06.02.04. Quando houver Cargos cujo Curso de Especialização e/ou Residência, quando for o caso, seja exigida
como requisito mínimo para nomeação, não será pontuado na avaliação de títulos.
06.02.05. Todos os títulos acima especificados deverão conter timbre e identificação do órgão expedidor,
carimbo, assinatura do responsável e data.
06.02.06. Apenas serão considerados válidos os documentos acima emitidos por estabelecimento e instituições
de ensino regularizadas perante os órgãos e entidades oficiais de ensino, estaduais e federais.
06.02.07. No caso de Certificado de Conclusão de Pós-Graduação “Stricto Sensu” (Mestrado ou Doutorado),
está deverá conter a data de conclusão e a aprovação da Dissertação ou Defesa da Tese.
06.02.08. Somente serão válidos para efeito de contagem dos títulos de Mestre e Doutor, os cursos
reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES/MEC.
06.02.09. Os candidatos que não entregarem a documentação solicitada ou realizarem a entrega parcial dos
documentos, não terão pontuados os títulos entregues, bem como, não será permitida a complementação de
documentos após o período estabelecido.
06.02.10. Os títulos entregues que não atenderem as especificações estabelecidas neste Edital não serão
considerados para a referida Avaliação de Títulos.
06.02.11. A pontuação do título de maior valor exclui o de menor, vedada a atribuição cumulativa de pontos de
qualquer natureza.
06.02.12. É vedada a cumulação de títulos de natureza do mesmo item.
06.02.13. Os documentos entregues pelo candidato ficarão anexados ao formulário de inscrição, NÃO sendo
devolvidos para o candidato após a homologação do Concurso Público.
06.02.14. As despesas relativas à autenticação e envio dos documentos serão de exclusiva responsabilidade dos
candidatos.
06.02.15. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato,
o mesmo terá anulada a totalidade de pontos desta fase. Comprovada a culpa do candidato, este será excluído
do presente Concurso Público.
07. DA PROVA PRÁTICA
07.01. DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA
07.01.01. Os candidatos habilitados na Prova Objetiva dos Cargos Sepultador, Técnico em Tecnologia da
Informação e Comunicação e Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação (Todas as áreas), serão
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submetidos à Prova Prática que avaliará as habilidades dos candidatos em relação ao desempenho das funções,
de acordo com as atribuições do Cargo, conforme previsto no Anexo deste edital.
07.01.02. Serão convocados os candidatos aprovados e melhor classificados na Prova Objetiva, observando a
ordem de classificação de acordo com a quantidade especificada a seguir:
Quantidade de Candidatos a
Cargos
serem convocados
Sepultador
50
Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação

20

Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação (Análise de Negócio)

20

Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação (Programação)

20

Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação (Suporte)

20

07.01.03. Os candidatos serão convocados pela ordem de classificação decrescente da pontuação obtida na
Prova Objetiva, estritamente, até a quantidade de candidatos definidos no item anterior. Havendo candidatos
empatados nesta última colocação, os mesmos serão convocados. Os demais candidatos não convocados para
a Prova Prática, mesmo que aprovados na Prova Objetiva serão considerados desclassificados deste Concurso
Público.
07.01.04. O Termo de Convocação para a Prova Prática contendo a data, o local e o horário será divulgado nos
sites www.igecs.org.br e www.barueri.sp.gov.br em data a ser informada oportunamente. A Prova Prática
poderá ser realizada em 1 (um) ou mais domingos a serem definidos no Termo de Convocação.
07.01.05. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova Prática com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos.
07.01.06. O candidato NÃO receberá convocações individuais via Correio, portanto é de inteira
responsabilidade do candidato o acompanhamento das divulgações referentes a este Concurso Público.
07.01.07. Não será permitido ao candidato adentrar ou permanecer nos locais de prova portando qualquer tipo
de arma. Durante a realização da Prova Prática ficará proibida a utilização de qualquer tipo de equipamento ou
acessório que não seja fornecido ou autorizado pela organização de prova. Aparelhos eletrônicos
(computadores portáteis, GPS, bips/pagers, telefones celulares, walkmans, MP3 players) deverão ficar
TOTALMENTE DESLIGADOS assim que os candidatos adentrarem as dependências do local de prova. Os
candidatos também ficam proibidos de adentrarem aos locais de prova usando boné, chapéu, gorro, óculos de
sol/escuro e fones de ouvido, bem como usá-los durante a realização da Prova Prática. O descumprimento das
determinações aqui descritas será caracterizado como tentativa de fraude e implicará na eliminação do
candidato deste Concurso Público.
07.01.08. Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de realização de Prova Prática em
data, horário ou local, diferente do estabelecido no Termo de Convocação para Prova Prática referente ao seu
Cargo neste Concurso Público.
07.01.09. A divulgação do Termo de Convocação para Prova Prática será apresentada por Cargo e em ordem
alfabética, contendo o Número de Inscrição, Nome do Candidato, R.G., Acertos na Prova Objetiva e Pontuação
na Prova Objetiva, e conterá somente os candidatos que irão realizar a Prova Prática. Os demais candidatos
desclassificados somente terão suas pontuações na Prova Objetiva disponibilizados para consulta pela internet
no site www.igecs.org.br.
07.02. DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
07.02.01. A Prova Prática visará avaliar por meio de demonstração prática os conhecimentos e as habilidades
do candidato no desempenho das atividades inerentes a função de acordo com a atribuição de cada Cargo. As
tarefas a serem realizadas serão definidas no Termo de Convocação para a Prova Prática, a ser divulgado.
07.02.02. A impossibilidade física ou o não comparecimento para a realização da Prova Prática, por qualquer
que seja o motivo, ensejará a desclassificação imediata do candidato.
07.02.03. Não haverá concessão de avaliação diferenciada ou possibilidade de adiamento ou remarcação da
Prova Prática nos casos de alterações físicas, psíquicas ou orgânicas, mesmo que temporárias (câimbras,
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contusões, luxações, fraturas, gravidez, estados menstruais, indisposições, luto, etc.), que impossibilitem,
limitem ou diminuam a capacidade física do candidato para a realização da Prova Prática na data agendada.
07.02.04. Não haverá possibilidade de adiamento ou remarcação da Prova Prática para o candidato que vier a
acidentar-se durante a realização de qualquer exercício da Prova Prática. De forma que caso o mesmo fique
impossibilitado de concluir os exercícios a fim de obter aprovação, estará desclassificado do Concurso Público,
não cabendo nenhum recurso contra esta decisão.
07.02.05. Os candidatos convocados para a Prova Prática deverão apresentar-se na data, local e horário
definido no Termo de Convocação da referida prova portando:
- Documento de Identificação Oficial com foto original.
07.02.06. O candidato deverá se apresentar para a realização da Prova Prática, trajando OBRIGATORIAMENTE
vestimenta apropriada para a prática, vedada a utilização de chinelos, sob pena de impedimento da realização
do teste.
07.02.07. Em razão de condições climáticas ou de força maior, a Prova Prática poderá ser adiada ou
interrompida, acarretando novo horário e/ou data a ser estipulado e divulgado aos candidatos presentes.
07.02.08. Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que a Comissão Avaliadora da
Prova Prática concluir que houve a ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato,
que tenham prejudicado seu desempenho.
07.02.09. O candidato que for considerado NÃO HABILITADO na Prova Prática será desclassificado do Concurso
Público, independentemente da pontuação obtida na respectiva Prova Objetiva.
07.03. DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
07.03.01. A Prova Prática, de caráter ELIMINATÓRIO será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos que
serão somados a nota da Prova Objetiva, sendo que o candidato que não lograr no mínimo 5 (cinco) pontos
estará automaticamente desclassificado.
07.03.02. Serão considerados DESCLASSIFICADOS do Concurso Público os candidatos que não estiverem
colocados entre as quantidades estipuladas no item 07.01.02. (independente da pontuação obtida na mesma),
que neste caso, não serão convocados para a Prova Prática, bem como os candidatos que obtiverem nota
inferior a 5 (cinco) pontos na avaliação da Prova Prática conforme item 07.03.01.
07.03.03. Também serão considerados desclassificados os candidatos que:
- Não se apresentarem para a realização da Prova Prática; e
- Não puderem realizar a Prova Prática por qualquer que seja o motivo.
08. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA O CONCURSO PÚBLICO
08.01. O candidato NÃO receberá convocações individuais via Correio, portanto é de inteira responsabilidade
do candidato o acompanhamento das divulgações referentes a este Concurso Público, devendo comparecer na
data, local e horário com a antecedência definida para cada uma das fases, portando sempre seu documento
original de identificação e comprovante de inscrição.
08.02. Caso necessário, poderá haver mudança na data, local ou horário previsto para a realização das provas,
mesmo após a divulgação da convocação relativa a cada uma das fases deste Concurso Público. Nesse caso, a
mudança deverá ser publicada com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada anteriormente
para a realização da prova, no site www.igecs.org.br.
08.03. Não será permitido ao candidato adentrar ou permanecer nos locais de provas portando qualquer tipo
de arma.
08.04. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Barueri não se responsabilizará por
eventuais coincidências das datas e horários de quaisquer umas das provas deste Concurso Público com a de
outros Concursos Públicos, Processos Seletivos, Vestibulares ou quaisquer outras atividades ou eventos sociais
de interesse dos candidatos.
08.05. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Não comparecer à realização de qualquer uma das provas previstas para o seu Cargo neste Concurso
Público, na data, local e horário em que for convocado, não havendo em hipótese alguma, realização de
qualquer tipo de prova substitutiva para o candidato ausente em data, horário ou local alternativo;
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b) Não apresentar documento hábil de identificação para a realização da prova (RG Original Atualizado ou
Documento de Identificação Oficial com foto ORIGINAL);
c) Tornar-se culpado por manifestar ato impróprio ou descortesia para com os coordenadores, fiscais e
auxiliares de prova, autoridades presentes ou demais candidatos;
d) For surpreendido durante a realização das provas em comunicação com outros candidatos ou terceiros, bem
como utilizando-se de livros, apostilas, notas, impressos, equipamentos eletrônicos e de cálculo não
permitidos ou qualquer instrumento ou meio não autorizado previamente pela Comissão Organizadora do
Concurso Público;
e) Fraudar ou tentar fraudar por qualquer meio ou artifício sua atuação ou a de outro candidato, na prova que
estiver realizando;
f) Afastar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de coordenador ou fiscal de prova; e
g) Não atender aos requisitos exigidos para o Cargo nos termos deste Edital.
09. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
09.01. O Gabarito Preliminar, Resultados Preliminares, Gabarito Oficial e Classificação Final serão publicados
no site do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades (www.igecs.org.br) e no site da Prefeitura Municipal de
Barueri (www.barueri.sp.gov.br) em datas previstas a serem informadas no site do IGECS – Instituto de Gestão
de Cidades.
09.02. A Banca Examinadora fará a análise dos apontamentos dos quais os candidatos tenham registrado
solicitação de revisão através das “Folhas de Ocorrências” de suas respectivas provas, antes das respectivas
divulgações, podendo decidir sobre o cancelamento ou manutenção dos itens apontados.
09.03. Será aberto período de recurso, diretamente no site do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades:
www.igecs.org.br. Se houver qualquer discordância do candidato quanto a publicação realizada, o mesmo
deverá fazer a solicitação de revisão exclusivamente através do protocolo de recurso, conforme instruções
constantes no item 12. deste Edital.
10. DA PONTUAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
10.01. Para os Cargos Educação (TODOS), o presente Concurso Público terá a Pontuação Final equivalente a
105 (cento e cinco) pontos, que consistirá na soma das pontuações obtidas na Prova Objetiva (100 pontos) e
na Avaliação de Títulos (5 pontos).
10.02. Para o Cargo Sepultador, Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação e Analista em
Tecnologia da Informação e Comunicação (Todas as áreas), o presente Concurso Público terá a Pontuação Final
equivalente a 110 (cento e dez) pontos, que consistirá na soma das pontuações obtidas na Prova Objetiva (100
pontos) e na Prova Prática (10 pontos).
10.03. Para os demais Cargos, o presente Concurso Público terá a Pontuação Final equivalente a 100 (cem)
pontos, que corresponde a pontuação obtida na Prova Objetiva (100 pontos).
11. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃO FINAL
11.01. Em caso de empate na pontuação final, constituem-se, sucessivamente e quando aplicável, os seguintes
critérios de desempate:
a) Tiver a maior idade.
11.02. As listagens de Classificação Final dos aprovados no presente Concurso Público serão publicadas por
Cargo, já aplicados os critérios de desempate previstos, sendo que haverá uma listagem geral com todos os
candidatos aprovados e uma listagem contendo os candidatos com deficiência aprovados.
11.03. Das listagens de Classificação Final constarão o Número de Inscrição, Nome do Candidato, R.G e Data de
Nascimento, não sendo publicada a listagem de desclassificados, que será disponibilizada exclusivamente para
consulta pela internet através do site www.igecs.org.br.
11.03.01. Nas listagens de Classificação Final serão publicadas as pontuações obtidas pelos candidatos
classificados de acordo com as fases definidas para cada Cargo.
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12. DOS RECURSOS
12.01. A interposição de um único recurso em relação a divulgação do gabarito preliminar e resultado
preliminar, será de 2 (dois) dias, feita exclusivamente pela internet através do site www.igecs.org.br, de acordo
com as datas e horários definidos no termo a ser publicado.
12.02. Os candidatos poderão interpor recurso contra o Gabarito Preliminar e Resultado Preliminar, não sendo
aceito recursos extemporâneos em relação a cada uma das divulgações de que trata este item, bem como não
sendo aceito recursos contra o Gabarito Oficial e a Classificação Final.
12.03. Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site www.igecs.org.br,
realizar a consulta do andamento de sua inscrição informando seu login e senha, acessar o Formulário de
Recurso que estará disponível apenas no período estabelecido em cada divulgação, preencher corretamente
todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao
enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de protocolo para acompanhamento da
resposta do recurso interposto.
12.04. No formulário de recurso deverá constar obrigatoriamente a síntese das razões que motivaram a
solicitação do recurso. Não serão aceitos recursos relativos à divulgação já questionada pelo candidato, ou
relativo a assunto já publicado anteriormente.
12.05. Antes de enviar o recurso para análise, o candidato deve fazer a revisão do texto que compõe a síntese
das razões. Após o envio do recurso (protocolado), não será mais possível realizar alterações no conteúdo do
mesmo.
12.06. Serão INDEFERIDOS os recursos apresentados:
a) Em desacordo com as especificações estabelecidas no Formulário de Recurso disponibilizado no site da
empresa;
b) Que tratem de mais de uma questão por protocolo;
c) Que apresentarem questões e/ou Cargo diferente do selecionado no Formulário de Recursos disponibilizado
no site;
d) Que estiverem fora do período estabelecido nas divulgações oficiais;
e) Que estiverem com período de Recursos já encerrado;
f) Por outros meios que não seja o preenchimento do Formulário de Recurso disponibilizado no site da empresa
(Não serão aceitos recursos enviados por meio de carta, correio, e-mail, suporte aos candidatos do site, fax,
telefone, etc.).
12.07. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e a Prefeitura Municipal de Barueri não se responsabilizam
por solicitações de recursos não recebidas por dificuldades de ordem técnica de computadores, falhas de
comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer outro
fator externo ao site do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades que impossibilite o correto envio do formulário
de recurso.
12.08. O Recurso recebido será encaminhado para a Banca Examinadora para análise e manifestação a
propósito do arguido, não havendo ao candidato requerente direito de vista ou revisão pessoal da Prova
Objetiva.
12.09. As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas aos candidatos através do site
www.igecs.org.br, por meio de consulta da inscrição do candidato informando seu login e senha, tendo como
referência sempre o número do protocolo do recurso interposto em cada uma das divulgações.
12.10. Havendo o deferimento de recurso, poderá haver alteração do Gabarito Preliminar ou do Resultado
Preliminar, no sentido de que haja o devido provimento ao recurso deferido, podendo haver alteração nos
resultados obtidos pelos candidatos, bem como na ordem de classificação para posição superior ou inferior, ou
ainda ocorrer à desclassificação dos candidatos que não obtiverem a pontuação mínima exigida para
classificação.
12.11. Após o julgamento de todos os recursos interpostos, será publicado o Gabarito Oficial e Classificação
Final com as alterações ocorridas em atendimento aos recursos tempestivamente protocolados, não cabendo
recursos adicionais.
12.12. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso nesse Concurso Público, sendo soberana
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
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13. DA NOMEAÇÃO
13.01. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A NOMEAÇÃO NOS CARGOS
a) Ter sido classificado neste Concurso Público e considerado apto nos Exames Médicos Admissionais;
b) Possuir, no ato da Posse, a escolaridade mínima exigida para o provimento do Cargo, bem como os requisitos
constantes no item 02. deste Edital. Os documentos comprobatórios de escolaridade obtidos no exterior
(certificados, diplomas, histórico escolar) poderão ser aceitos para fins de Nomeação somente se revalidados
ou convalidados por autoridade educacional brasileira competente. Estes documentos, bem como quaisquer
outros obtidos no exterior, deverão estar acompanhados de tradução pública e juramentada;
c) Para Cargos de Ensino Superior, quando houver, no momento da Posse o candidato deverá comprovar a
escolaridade exigida, sendo aceito, para tanto, Certificado de Graduação com a data de colação de grau
anterior à data designada para posse;
d) Quando houver Cargos que exigem registro no respectivo Conselho de Classe, possuir, no ato da Nomeação,
documento de registro no respectivo Conselho de Classe do Estado de São Paulo;
e) Apresentar todos os documentos pessoais (RG Original Atualizado, CPF e Título de Eleitor com comprovante
de votação para os eleitores que já votaram). Para os candidatos de sexo masculino, apresentar todos os
documentos citados, mais o certificado de regularidade no serviço militar, quando for o caso;
f) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida igualdade nos termos do Decreto
Federal nº 70.391/72 e do Decreto Federal n.º 70.436/72;
g) Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;
h) Estar em dia com seus direitos políticos e obrigações eleitorais;
i) Ter plena aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com os requisitos e atribuições
para o pleno exercício do Cargo, comprovada em inspeção realizada pela Medicina do Trabalho da
Administração Pública;
j) Submeter-se, por ocasião da Convocação, ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a ser
realizado pela Administração ou por sua ordem, para constatação de aptidão física e mental;
k) Não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração;
l) Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício do Cargo Público, achando-se no pleno gozo
de seus direitos civis e políticos;
m) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de Nomeação e não ter completado 75 (setenta e
cinco) anos, idade esta para aposentadoria compulsória dos servidores públicos;
n) Apresentar no ato da Nomeação declaração quanto ao exercício ou não de cargo, emprego ou função pública
e sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão; e
o) Não ter anteriormente, contrato de trabalho com o Poder Público rescindido por justa causa de ter sido
demitido a bem do serviço público.
13.01.01. Os candidatos aprovados somente serão convocados por ato explícito da Administração da Prefeitura
Municipal de Barueri e de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras da Administração.
13.01.02. O candidato, no ato da Nomeação, não deverá estar incompatibilizado para nova Nomeação em novo
Cargo Público. Não poderá estar exercendo cargo, emprego ou função pública, nos termos do art. 37 da
Constituição Federal.
13.01.03. A não comprovação de qualquer dos requisitos exigidos, importará na exclusão do candidato do
presente Concurso Público.
13.02. DA CONVOCAÇÃO
13.02.01. A convocação para Nomeação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, não gerando
ao candidato aprovado, além do número de vagas, o direito à Nomeação. Os classificados no presente
Concurso Público somente serão convocados por ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade
por parte da Administração Pública Direta.
13.02.02. A data para entrada em exercício dos candidatos convocados será definida pela Prefeitura Municipal
de Barueri em atendimento às suas necessidades e conveniências.
13.02.03. O processo de convocação para Nomeação dos candidatos aprovados as Cargos constantes neste
Edital é de exclusiva responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barueri.
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13.02.04. O candidato deficiente poderá ser submetido à junta médica, quando do exame admissional, que
atestará se a deficiência é compatível com as atribuições e requisitos do Cargo.
13.02.05. Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações referentes ao
acompanhamento das Nomeações devem ser solicitadas juntamente a Prefeitura Municipal de Barueri através
de seus canais de comunicação.
13.02.06. Para efeito de ingresso na Prefeitura Municipal de Barueri, o candidato aprovado e classificado ficará
obrigado a comprovar, junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Barueri, que satisfaz as
exigências deste Edital, bem como submeter-se a teste médico, e ser considerado apto neste, para o exercício
do Cargo, sob pena de não ser nomeado.
13.02.07. O candidato que recusar a Nomeação ou depois de nomeado, deixar de comparecer ao serviço
público e de iniciar suas funções e atividades no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após notificação, perderá
os direitos decorrentes de sua classificação.
13.02.08. O candidato que não atender qualquer item da convocação do presente edital estará
automaticamente excluído do Concurso Público.
13.02.09. Quando de sua Nomeação, o candidato deverá comprovar, através da apresentação da
documentação hábil, que possui os requisitos e habilitações exigidas neste Edital. A não comprovação, ou ainda,
a apresentação de documentos que não comprovem o preenchimento dos requisitos e habilitação exigidos,
implicará na sua desclassificação, de forma irrecorrível, sendo considerada nula a sua inscrição e todos os atos
subsequentes praticados em seu favor.
13.02.10. É facultado a Prefeitura Municipal de Barueri exigir dos candidatos classificados, além dos
documentos elencados no item 02.02. deste Edital, outros documentos comprobatórios. Os candidatos
classificados deverão apresentar documentos comprobatórios de suas respectivas habilitações legais para o
respectivo Cargo, conforme item 02. deste Edital.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.01. Este edital teve sua publicação realizada no “Jornal Oficial de Barueri” e estará disponível, nos sites
www.barueri.sp.gov.br e www.igecs.org.br.
14.02. A inscrição do candidato implicará no conhecimento integral e aceitação tácita de todas as regras e
critérios do Edital Completo do presente Concurso Público.
14.03. Não serão fornecidas informações por telefone ou FAX, somente através do Serviço de Suporte aos
Candidatos disponibilizado pela internet no site www.igecs.org.br.
14.04. Todos os atos administrativos do Concurso Público (Editais do Concurso Público, Convocações para as
Provas, Gabaritos, Classificação Final dos aprovados, Retificações, Informativos e homologação) serão
divulgados no site www.igecs.org.br, ficando disponível até a homologação do presente Concurso Público.
14.05. O candidato é exclusivamente responsável pelo acompanhamento das divulgações referentes ao
Concurso Público CPPMB 001/2019, não havendo responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barueri quanto
às informações divulgadas por outros meios que não seja os sites www.barueri.sp.gov.br e www.igecs.org.br.
14.06. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Barueri, quando for o caso, decidirá sobre
o adiamento de qualquer das etapas do Concurso Público.
14.07. Em todas as fases do Concurso Público, os candidatos deverão comparecer ao local de realização das
provas com antecedência do horário marcado para o início das provas previsto em Edital de Convocação. O
IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e a Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Barueri
não disponibilizam e não se responsabilizam por estacionamento de motos, carros ou qualquer outro tipo de
veículo ou por qualquer problema ou atraso ocasionados por excesso de tráfego ou falta de local para
estacionamento de veículos.
14.08. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI NÃO APROVA A COMERCIALIZAÇÃO DE APOSTILAS
PREPARATÓRIAS PARA O PRESENTE CONCURSO PÚBLICO, BEM COMO NÃO FORNECERÁ E NEM
RECOMENDARÁ NENHUMA APOSTILA DESTE GÊNERO, NÃO SE RESPONSABILIZANDO PELO CONTEÚDO DE
QUALQUER UMA DELAS.
14.09. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não
serão objetos de avaliação das provas neste Concurso Público.
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14.10. A homologação do presente Concurso Público é de responsabilidade do Prefeito Municipal de Barueri.
14.11. O Termo de Homologação será publicado no “Jornal Oficial de Barueri” e disponibilizado em caráter
informativo nos sites www.barueri.sp.gov.br e www.igecs.org.br.
14.12. O candidato classificado se obriga a manter atualizado seus dados perante a Prefeitura Municipal de
Barueri.
14.13. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades não fornecerá ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação no Concurso Público, valendo para esse fim, a Classificação Final divulgada no
site www.igecs.org.br e o Termo de Homologação publicado no “Jornal Oficial de Barueri”.
14.14. Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da homologação do Concurso Público, e não se caracterizando
óbice administrativo ou legal, é facultada a incineração das provas e demais registros escritos, mantendo-se,
entretanto, pelo período de validade do Certame, os registros eletrônicos a ele referentes.
14.15. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Barueri, devidamente nomeada para tal fim, de acordo com as normas pertinentes.
Barueri, 21 de dezembro de 2019.

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal de Barueri
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
CONCURSO PÚBLICO CPPMB 001/2019
ANEXO I - SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Sepultador
Executa construção, preparo, limpeza, abertura e fechamento de sepulturas; realiza sepultamentos, faz
traslado de corpos e despojos; procede limpeza e auxilia em todos os setores do cemitério municipal; auxilia
nos serviços no cemitério de construção e demolição de alvenaria, carpintaria e pintura, tais como remarcação
das identificações das sepulturas e reforma das calçadas; executa serviços referentes à carga e descarga de
veículos; executa pequenos reparos que não exijam qualificação profissional; efetua a conservação de jardins,
canteiros, vasos, floreiras e outros; realiza o plantio, replantio, poda e enxerto de diferentes plantas; capina,
varre e mantém limpo o cemitério; auxilia na colocação do caixão na cova e na manipulação das cordas de
sustentação. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Agente de Administração Pública
Planeja e executa atividades de suporte administrativo à gestão dos processos técnicos e administrativos em
diferentes áreas organizacionais da Prefeitura; colabora na preparação de relatórios, estudos e levantamentos,
mantendo o fluxo de informações com outras áreas de atuação, a fim de assegurar o cumprimento e o
aprimoramento das rotinas de trabalho; controla o fornecimento de material de consumo e movimentação do
material permanente, propondo a reposição e/ou aquisição deste, observando normas e instruções específicas,
para assegurar o atendimento às orientações recebidas. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem
atribuídas pelo superior imediato.
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO
Técnico em Enfermagem
Realiza atividades de assistência ao Enfermeiro, executando procedimentos básicos de enfermagem. Realiza
esterilização e desinfecção de materiais e instrumentos utilizados. Participa de ações de educação em saúde.
Participa do planejamento e da programação de assistência de enfermagem. Executa outras tarefas correlatas
que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Técnico em Enfermagem do Trabalho
Auxilia na observação do estado da saúde dos servidores, nos levantamentos de doenças ocupacionais, lesões
traumáticas e doenças epidemiológicas; realiza visitas domiciliares e hospitalares nos casos de acidentes de
trabalho ou doenças ocupacionais; auxilia o Médico do Trabalho nas atividades relacionadas à medicina
ocupacional; participa dos programas de prevenção de acidentes, de saúde e de medidas reabilitativas;
preenche os relatórios de atividades do ambulatório dos serviços de medicina e de enfermagem do trabalho;
auxilia na realização de inspeção sanitária nos locais de trabalho; atende às necessidades dos servidores
portadores de doenças ou lesões ocupacionais de pouca gravidade, sob supervisão. Executa outras tarefas
correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação
Presta suporte técnico aos equipamentos de informática, por meio da recuperação, conservação e
manutenção destes; verifica regularmente as condições e funcionamento dos equipamentos; atende
usuários internos e externos, instalando e mantendo equipamentos, aplicativos e sistemas, ferramentas
de mensagens, sistemas operacionais e banco de dados, dispondo de conhecimento básico de rede lógica
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e física, o que inclui testes de cabeamento, placas de rede e configurações no sistema operacional utilizado
pelo município; pesquisa e testa novas tecnologias e ferramentas para contribuir com a atualização do
parque de informática do município; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior
imediato.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Analista Documental (Biblioteconomia)
Planeja, coordena e define trabalhos técnicos relativos às atividades de biblioteconomia e arquivologia; avalia
arquivos, desenvolvendo sistemas de classificação, codificação, catalogação e referência do acervo bibliográfico
a fim de armazenar e recuperar informações de caráter geral ou específico, e colocá-las à disposição dos
usuários, em bibliotecas ou centros de documentação. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem
atribuídas pelo superior imediato.
Desenvolve atividades relacionadas à classificação, catalogação, conservação, aquisição e movimentação de
acervo bibliográfico nas Bibliotecas e Arquivos Municipais.
Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação (Análise de Negócio)
Participa na análise, estudo, seleção, planejamento, instalação, implantação e manutenção de softwares, tais
como sistemas operacionais, banco de dados, teleprocessamento e correlatos, e hardwares, tais como
microprocessador e periféricos; participa no estudo, implantação e documentação de rotinas que melhorem a
operação dos computadores; padroniza a análise e programação dos sistemas de aplicação e acompanha o
desempenho dos recursos técnicos instalados; cria layouts e alimenta o Web Site da Prefeitura, atualizando as
páginas, inserindo e corrigindo falhas, realizando tratamento e vetorização de imagens. Executa outras tarefas
correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Analisa, propõe e especifica soluções de sistemas de informação para as áreas de negócios e seus respectivos
processos; participa ativamente do processo de entendimento e análise de requisitos de negócios desde sua
concepção até a homologação e implantação; analisa e documenta processos complexos de negócio em forma
de especificação funcional; garante a continuidade e desempenho dos sistemas e recursos tecnológicos,
apoiando o planejamento estratégico da PMB, assegurando o alinhamento com as diretrizes internas.
Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação (Programação)
Participa na análise, estudo, seleção, planejamento, instalação, implantação e manutenção de softwares, tais
como sistemas operacionais, banco de dados, teleprocessamento e correlatos, e hardwares, tais como
microprocessador e periféricos; participa no estudo, implantação e documentação de rotinas que melhorem a
operação dos computadores; padroniza a análise e programação dos sistemas de aplicação e acompanha o
desempenho dos recursos técnicos instalados; cria layouts e alimenta o Web Site da Prefeitura, atualizando as
páginas, inserindo e corrigindo falhas, realizando tratamento e vetorização de imagens. Executa outras tarefas
correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Desenvolve e documenta a arquitetura, modelagem, produção e manutenção de sistemas, incluindo a
programação, desenvolvimento, testes e implementação como parte integrante; elabora, coordena e orienta
atividades de correção e manutenção dos sistemas; realiza treinamento dos usuários; desenha funcionalidades,
componentes, interfaces, bem como planeja e executa a implementação destas; acompanha a gestão de
projetos e suas especificações; prepara levantamentos de dados complementares (de negócios, integração e
técnicos).
Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação (Suporte)
Participa na análise, estudo, seleção, planejamento, instalação, implantação e manutenção de softwares, tais
como sistemas operacionais, banco de dados, teleprocessamento e correlatos, e hardwares, tais como
microprocessador e periféricos; participa no estudo, implantação e documentação de rotinas que melhorem a
operação dos computadores; padroniza a análise e programação dos sistemas de aplicação e acompanha o
desempenho dos recursos técnicos instalados; cria layouts e alimenta o Web Site da Prefeitura, atualizando as
páginas, inserindo e corrigindo falhas, realizando tratamento e vetorização de imagens. Executa outras tarefas
correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
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Projeta, define e analisa parâmetros de desempenho, disponibilidade e indicadores de capacidade de ambiente
computacional para arquitetura de redes e servidores; instala e configura serviços como IIS, Apache, DENS, QoS,
Firewall; gerencia contratos de manutenção, programas de computador (produtos, aplicativos e sistemas
operacionais), equipamentos e serviços (redes banco de dados), na instalação, configuração e maximização da
utilização; instala e configura equipamentos, sistemas de conectividade, componentes e periféricos; executar
procedimentos de migração, segurança, back-up e recuperação de dados; configura parâmetros e perfis de
usuários de redes e sistemas operacionais; orienta usuários, fornecendo informações de problemas
diagnosticados, sua documentação e solução; apoia a homologação de novas tecnologias e soluções em
hardware e software; mapeia riscos de segurança de recursos tecnológicos; gerencia o cabeamento lógico,
switches, stacks, cascateamentos de rede e distribuição de barramentos de redes físicas para divisão lógica;
mantém a documentação dos ambientes sempre atualizada e disponível.
Assistente Social
Elabora e implementa projetos na área de proteção social, baseados na identificação das necessidades
individuais e coletivas, visando ao atendimento e à garantia dos direitos enquanto cidadãos do município.
Executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Biólogo
Realiza estudos, pesquisas e levantamentos de informações que forneçam subsídios à formulação de políticas,
diretrizes e planos referentes à implantação, manutenção e funcionamento de programas na área biológica em
geral, e à sua aplicabilidade à saúde pública e ao meio ambiente. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem
atribuídas pelo superior imediato.
Educador Esportivo
Promove a prática de atividades e exercícios físicos em geral, atendendo cidadãos de diferentes faixas etárias,
ensinando-os e orientando-os de acordo com os princípios, as regras e as técnicas das atividades esportivas,
para possibilitar-lhes o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições de saúde.
Executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Enfermeiro
Realiza o planejamento, a coordenação e a avaliação do serviço e das equipes de enfermagem, prestando
cuidados de enfermagem e supervisionando o trabalho técnico; controla e requisita materiais e medicamentos;
participa de programas de promoção da saúde e contribui para o desenvolvimento dos trabalhos realizados
pela equipe de saúde. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Engenheiro Florestal
Elabora, revisa е supervisiona a execução dos planos de manejo florestal e de recuperação de áreas degradadas,
bem como coordena sistemas de monitoramento ambiental em áreas florestadas do Município. Executa outras
tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Fisioterapeuta
Planeja, organiza e realiza serviços de fisioterapia, desenvolvendo métodos e técnicas de trabalho que
permitam a melhoria da qualidade dos serviços da área de fisioterapia do Município. Executa outras tarefas
correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Psicólogo
Desenvolve e coordena ações, estudos e levantamentos nas áreas de psicologia clínica, educacional, social e
organizacional e aplicada ao trabalho; realiza análise, diagnóstico e terapia de indivíduos com distúrbios
psíquicos ou com problemas de comportamento familiar ou social; planeja, organiza e supervisiona serviços
sócio assistenciais de promoção à segurança e de convívio social e familiar vinculados aos programas e projetos
da rede municipal de assistência social do município e ou, em ações multidisciplinares. Executa outras tarefas
correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
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Terapeuta Ocupacional
Procede ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiência física e/ou
psíquica e/ou motora, promovendo atividades com fins específicos para ajudá-los na sua recuperação e
integração social. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO - EDUCAÇÃO
Agente de Inclusão Escolar
Executa atividades de acompanhamento a alunos com deficiência na Educação Infantil (0 a 5 anos), Ciclos I e II
do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos. Planeja, executa e registra atividades de acordo com a
especificidade dos alunos com deficiência. Atua em parceria com os professores da educação especial e titulares
das classes comuns em que os alunos estejam regularmente matriculados. Executa outras tarefas correlatas
que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
PEB II (Informática)
Compreende cargos que se destinam a ministrar aulas no campo de atuação da Educação Infantil (0 a 5 anos);
Ciclos I e II do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e de implementação de atividades necessárias
à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos educandos do Sistema Municipal de Educação e Educação
Especial.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO - MÉDICOS
Médico (Clínico Geral)
Médico (do Trabalho)
Médico (Geriatra)
Médico Ginecologista Obstetra
Médico (Pediatra)
Médico Psiquiatra Adulto
Médico Psiquiatra Infantil
Presta assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo
medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando
recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população; presta
socorros de urgência e emergência; assegura a proteção dos trabalhadores contra riscos resultantes de seu
trabalho ou das condições em que este se efetue. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas
pelo superior imediato.
Médico Veterinário
Atua no exercício das práticas veterinárias que envolvam a profilaxia, diagnóstico, tratamento de doenças de
animais, criação de animais e assistência técnica e sanitária. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem
atribuídas pelo superior imediato.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
CONCURSO PÚBLICO CPPMB 001/2019
ANEXO II - PROGRAMAS DE PROVA
Atenção: A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores
não serão objetos de avaliação das provas neste Concurso Público.
A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Barueri não aprova a comercialização de apostilas
preparatórias para o presente Concurso Público e não se responsabiliza pelo conteúdo de apostilas deste
gênero que venha a ser comercializadas. Também não será fornecida ou recomendada a utilização de
apostilas específicas. Os candidatos devem orientar seus estudos estritamente pelo Programa de Prova de
seu Cargo, ficando livres para a escolha de apostilas, livros e outros materiais desde que contenham os
conteúdos apresentados no Programa de Prova de seu Cargo, conforme segue:
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Sepultador
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico

Quantidade de Questões
20
20

LÍNGUA PORTUGUESA:
Todo Conteúdo Programático até a 8ª série/ 9º ano, como por exemplo: Ortografia; Divisão Silábica; Gênero,
Número; Frases; Sinais de Pontuação; Acentuação; Relação entre palavras; Uso da crase; sinônimos,
homônimos e antônimos; Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Verbos; Conjugação de
verbos; Pronomes; Encontros vocálicos; Encontros consonantais e dígrafo; Tonicidade das palavras; Sílaba
tônica; Sujeito e predicado; Formas nominais; Locuções verbais; Adjuntos adnominais e adverbiais; Termos da
oração; Concordância nominal; Concordância verbal; Regência verbal; Vozes verbais; Regência nominal; Aposto;
Vocativo; Interjeição; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Uso do "Porquê"; Comparações; Criação
de palavras; Uso do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; Pessoa do discurso; Relações entre nome e
personagem; História em quadrinhos; Relação entre ideias; Intensificações; Personificação; Oposição;
Provérbios; Discurso direto; Onomatopeias; Oposições; Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra;
Palavras e ilustrações; Metáfora; Associação de ideias. LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO:
Todo Conteúdo Programático até a 8ª série/ 9º ano, como por exemplo: Números inteiros; Números Naturais;
Numeração decimal; Operações fundamentais como: Adição, Subtração, Divisão e Multiplicação; Antecessor e
Sucessor; Medindo o tempo: horas, minutos e segundos; Problemas matemáticos; radiciação; potenciação;
máximo divisor comum; mínimo divisor comum; Sistema de medidas: medidas de comprimento, superfície,
volume, capacidade, tempo e massa; problemas usando as quatro operações. Conjunto de números: naturais,
inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo); Porcentagem; Juros Simples; Regras de
três simples e composta; Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau;
Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Sistemas de numeração; Operações no conjunto dos números naturais;
Operações fundamentais com números racionais; Múltiplos e divisores em N; Radiciação; Conjunto de números
fracionários; Operações fundamentais com números fracionários; Problemas com números fracionários;
Números decimais; introdução à geometria; Geometria Plana: Plano, Área, Perímetro, Ângulo, Reta, Segmento
de Reta e Ponto; Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras; Noções Básicas de trigonometria; Relação entre
grandezas: tabelas e gráficos;
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de
conceitos, discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras.
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Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto
de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre
pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Agente de Administração Pública
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico

Quantidade de Questões
20
20

LÍNGUA PORTUGUESA:
Todo Conteúdo Programático até o Ensino Médio, como por exemplo: Ortografia; Estrutura e Formação das
palavras; Divisão Silábica; Vogais; Semivogais; Gênero, Número; Frases; Sinais de Pontuação; Acentuação;
Fonética e fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Relação entre palavras; Uso da crase;
sinônimos, homônimos e antônimos; Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Advérbio;
Verbos; Conjugação de verbos; Pronomes; Preposição; Conjunção; Interjeição; Encontros vocálicos; Encontros
consonantais e dígrafo; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Formas nominais; Locuções
verbais; Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Vozes Verbais;
Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Orações
Coordenadas e Subordinadas; Período; Concordância nominal; Concordância verbal; Regência verbal; Vozes
verbais; Regência nominal; Predicação verbal; Aposto; Vocativo; Derivação e Composição; Uso do hífen; Voz
ativa; Voz passiva; Voz reflexiva; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Uso do "Porquê"; Prefixos;
Sufixos; Afixos; Radicais; Formas verbais seguidas de pronomes; Flexão nominal e verbal; Emprego de locuções;
Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Comparações; Criação de palavras; Uso
do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; Pessoa do discurso; Relações entre nome e personagem;
História em quadrinhos; Relação entre ideias; Intensificações; Personificação; Oposição; Provérbios; Discurso
direto; Onomatopeias; Aliteração; Assonância; Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e
ilustrações; Metáfora; Associação de ideias. Denotação e Conotação; Eufemismo; Hipérbole; Ironia;
Prosopopeia; Catacrese; Paradoxo; Metonímia; Elipse; Pleonasmo; Silepse; Antítese; Sinestesia; Vícios de
Linguagem. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: Descrição;
Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Coesão Textual.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO:
Todo Conteúdo Programático até o Ensino Médio, como por exemplo: Números inteiros; Números Naturais;
Numeração decimal; Operações fundamentais como: Adição, Subtração, Divisão e Multiplicação; Simplificação;
Medindo o tempo: horas, minutos e segundos; Problemas matemáticos; radiciação; potenciação; máximo
divisor comum; mínimo divisor comum; Sistema de medidas: medidas de comprimento, superfície, volume,
capacidade, tempo, massa, m² e metro linear; problemas usando as quatro operações. Conjunto de números:
naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo); Matemática Financeira;
Porcentagem; Juros Simples e Composto; Regras de três simples e composta; Sistema Monetário Nacional
(Real); Equação de 1º grau: resolução; problemas de 1º grau; Inequações do 1º grau; Equação de 2º grau:
resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equações fracionárias; Relação e
Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau; função constante; Razão e Proporção;
Grandezas Proporcionais; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Sistemas de numeração; Operações no
conjunto dos números naturais; Operações fundamentais com números racionais; Múltiplos e divisores em N;
Radiciação; Conjunto de números fracionários; Operações fundamentais com números fracionários; Problemas
com números fracionários; Números decimais; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana:
Plano, Área, Perímetro, Ângulo, Reta, Segmento de Reta e Ponto; Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras;
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Noções de trigonometria; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Progressão Aritmética (PA) e Progressão
Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação
exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Estatística; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental.
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de
conceitos, discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras.
Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto
de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre
pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO
Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem do Trabalho
Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
15
15
10

LÍNGUA PORTUGUESA:
Todo Conteúdo Programático até o Ensino Médio, como por exemplo: Ortografia; Estrutura e Formação das
palavras; Divisão Silábica; Vogais; Semivogais; Gênero, Número; Frases; Sinais de Pontuação; Acentuação;
Fonética e fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Relação entre palavras; Uso da crase;
sinônimos, homônimos e antônimos; Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Advérbio;
Verbos; Conjugação de verbos; Pronomes; Preposição; Conjunção; Interjeição; Encontros vocálicos; Encontros
consonantais e dígrafo; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Formas nominais; Locuções
verbais; Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Vozes Verbais;
Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Orações
Coordenadas e Subordinadas; Período; Concordância nominal; Concordância verbal; Regência verbal; Vozes
verbais; Regência nominal; Predicação verbal; Aposto; Vocativo; Derivação e Composição; Uso do hífen; Voz
ativa; Voz passiva; Voz reflexiva; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Uso do "Porquê"; Prefixos;
Sufixos; Afixos; Radicais; Formas verbais seguidas de pronomes; Flexão nominal e verbal; Emprego de locuções;
Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Comparações; Criação de palavras; Uso
do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; Pessoa do discurso; Relações entre nome e personagem;
História em quadrinhos; Relação entre ideias; Intensificações; Personificação; Oposição; Provérbios; Discurso
direto; Onomatopeias; Aliteração; Assonância; Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e
ilustrações; Metáfora; Associação de ideias. Denotação e Conotação; Eufemismo; Hipérbole; Ironia;
Prosopopeia; Catacrese; Paradoxo; Metonímia; Elipse; Pleonasmo; Silepse; Antítese; Sinestesia; Vícios de
Linguagem. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: Descrição;
Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Coesão Textual.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO:
Todo Conteúdo Programático até o Ensino Médio, como por exemplo: Números inteiros; Números Naturais;
Numeração decimal; Operações fundamentais como: Adição, Subtração, Divisão e Multiplicação; Simplificação;
Medindo o tempo: horas, minutos e segundos; Problemas matemáticos; radiciação; potenciação; máximo
divisor comum; mínimo divisor comum; Sistema de medidas: medidas de comprimento, superfície, volume,
capacidade, tempo, massa, m² e metro linear; problemas usando as quatro operações. Conjunto de números:
naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo); Matemática Financeira;
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Porcentagem; Juros Simples e Composto; Regras de três simples e composta; Sistema Monetário Nacional
(Real); Equação de 1º grau: resolução; problemas de 1º grau; Inequações do 1º grau; Equação de 2º grau:
resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equações fracionárias; Relação e
Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau; função constante; Razão e Proporção;
Grandezas Proporcionais; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Sistemas de numeração; Operações no
conjunto dos números naturais; Operações fundamentais com números racionais; Múltiplos e divisores em N;
Radiciação; Conjunto de números fracionários; Operações fundamentais com números fracionários; Problemas
com números fracionários; Números decimais; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana:
Plano, Área, Perímetro, Ângulo, Reta, Segmento de Reta e Ponto; Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras;
Noções de trigonometria; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Progressão Aritmética (PA) e Progressão
Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação
exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Estatística; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental.
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de
conceitos, discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras.
Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto
de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre
pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
Fundamentos de enfermagem; Conhecimentos de anatomia e fisiologia humana. Assistência de enfermagem
no atendimento às necessidades do paciente hospitalizado. Primeiros Socorros: Lesões de tecidos moles
(contusão, escoriação, ferimentos), ressuscitação cárdio respiratório, lesões traumatoortopédica (fraturas,
luxações, entorse); Enfermagem em urgência e emergência, assistência de enfermagem ao paciente na UTI ou
CTI; Cuidados de Enfermagem Cirúrgica: Sala de cirurgia, material, uniforme, tipos de cirurgias, dreno torácico,
recuperação pós-anestésica, diálise peritonial. Assistência ao Exame Físico: Métodos de exames, material,
preparo do paciente, posições para exames, e observações. O Paciente e o Hospital: Sinais Vitais: temperatura,
pulso, respiração, pressão arterial, quadro gráfico. Enfermagem Neuropsiquiátrica e em Saúde Pública:
Definição, histórico, objetivos, imunização, doenças provocadas por vermes (meios de transmissão e profilaxia),
ocorrências de outras doenças ligadas a saúde pública; cuidados de enfermagem na prevenção e tratamento
de doenças infecciosas e parasitárias. Higiene, profilaxia, assepsia, desinfecção e esterilização, métodos e
cuidados; Administração de Medicamentos: Métodos, vias, regras gerais, diluição, oxigenoterapia, curativos e
coletas de amostras para exames laboratoriais; microbiologia e Parasitologia. Nutrição e dieta dos pacientes.
Assistência de enfermagem em doenças crônicas degenerativas: diabetes e hipertensão. Cuidados de
enfermagem a pessoas com afecções do sistema gastrointestinal, cardiovascular, respiratória e hematológico.
Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis DST/AIDS. Cuidados com o recém-nascido; aleitamento
materno; crescimento e desenvolvimento; doenças mais frequentes na Infância. Atendimento de enfermagem
à saúde da criança e adolescente; Principais riscos de saúde na adolescência. Atendimento de enfermagem à
saúde da mulher, planejamento familiar; pré-natal, parto e puerpério; climatério; prevenção do câncer cérvicouterino. Atendimento ao idoso. Administração aplicada à enfermagem; noções de administração de unidade;
trabalho em equipe; lei do exercício profissional; ética profissional. Conteúdo Programático do Curso de Técnico
de Enfermagem. (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO:
Código de Ética em Enfermagem. Lei Nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Decreto Nº 94.406, de 8 de junho de
1987. Enfermagem no centro cirúrgico. Recuperação da anestesia. Central de material e esterilização. Atuação
nos períodos pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Atuação durante os procedimentos cirúrgicoanestésicos. Materiais e equipamentos básicos que compõem as salas de cirurgia e recuperação anestésica.
Rotinas de limpeza da sala de cirurgia. Uso de material estéril. Manuseio de equipamentos: autoclaves;
seladora térmica e lavadora automática ultrassônica. Noções de controle de infecção hospitalar.
Procedimentos de enfermagem. Verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia e curativos.
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Administração de medicamentos. Coleta de materiais para exames. Enfermagem nas situações de urgência e
emergência. Conceitos de emergência e urgência. Estrutura e organização do pronto socorro. Atuação do
técnico de enfermagem em situações de choque, parada cardio-respiratória, politrauma, afogamento,
queimadura, intoxicação, envenenamento e picada de animais peçonhentos. Enfermagem em saúde pública.
Política Nacional de Imunização. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente
transmissíveis. Atendimento aos pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares,
obesidade, doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias.
Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. Conduta ética dos
profissionais da área de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho. Prevenção e causas dos acidentes
do trabalho. Princípios de ergonomia no trabalho. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no
Trabalho.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:
Lógica de programação: Algoritmos, Estruturas de Controle, Estrutura de dados; Desenvolvimento de
aplicações: princípios de engenharia de software, modelos de desenvolvimento, análise e técnicas de
levantamento de requisitos, análise e projeto estruturados, análise e projetos, análise essencial e projeto de
sistemas, ciclos de vida de um software; Sistema Operacional Windows (XP, Vista e 7): conceitos, instalação,
configurações, compartilhamento de recursos, modos de utilização; Sistema Operacional Linux: conceitos, GNU,
arquitetura, componentes, instalação, configurações, permissões de acesso, servidores, gerenciamento de
recursos e serviços, comandos; Redes de Computadores: conceitos de comunicação de dados, meios de
comunicação, componentes e dispositivos de rede, tipos de rede, arquiteturas, protocolos, sistemas
operacionais de rede, conceitos de Internet e Intranet; Segurança de Redes: Firewall, Criptografia, Certificação
Digital e Antivírus; Banco de Dados: Conceitos e arquitetura para sistemas de banco de dados: características
de um SGBD, modelagem de dados e projeto de banco de dados para ambiente relacional; Normalização de
dados: conceitos, primeira, segunda e terceira formas normais. Linguagens SQL (ANSI) e PL/SQL: Conceitos
gerais, principais instruções de manipulação de dados, noções de procedures, functions triggers, restrição,
integridade, segurança em banco de dados. Backup e restauração de dados. Conhecimentos compatíveis com
as atribuições do cargo.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Analista Documental (Biblioteconomia)
Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação (Análise de Negócio)
Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação (Programação)
Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação (Suporte)
Assistente Social
Biólogo
Educador Esportivo
Enfermeiro
Engenheiro Florestal
Fisioterapeuta
Psicólogo
Terapeuta Ocupacional
Disciplina
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
10
30

LÍNGUA PORTUGUESA:
Conteúdo Programático até o Ensino Médio: Ortografia; Estrutura e Formação das palavras; Divisão Silábica;
Vogais; Semivogais; Gênero, Número; Frases; Sinais de Pontuação; Acentuação; Fonética e fonologia: Conceitos
básicos; Classificação dos fonemas; Relação entre palavras; Uso da crase; sinônimos, homônimos e antônimos;
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Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Advérbio; Verbos; Conjugação de verbos; Pronomes;
Preposição; Conjunção; Interjeição; Encontros vocálicos; Encontros consonantais e dígrafo; Tonicidade das
palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Formas nominais; Locuções verbais; Termos ligados ao verbo:
Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Vozes Verbais; Termos Essenciais da Oração;
Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Orações Coordenadas e Subordinadas; Período;
Concordância nominal; Concordância verbal; Regência verbal; Vozes verbais; Regência nominal; Predicação
verbal; Aposto; Vocativo; Derivação e Composição; Uso do hífen; Voz ativa; Voz passiva; Voz reflexiva; Funções
e Empregos das palavras “que” e “se”; Uso do "Porquê"; Prefixos; Sufixos; Afixos; Radicais; Formas verbais
seguidas de pronomes; Flexão nominal e verbal; Emprego de locuções; Sintaxe de Concordância; Sintaxe de
Regência; Sintaxe de Colocação; Comparações; Criação de palavras; Uso do travessão; Discurso direto e indireto;
Imagens; Pessoa do discurso; Relações entre nome e personagem; História em quadrinhos; Relação entre ideias;
Intensificações; Personificação; Oposição; Provérbios; Discurso direto; Onomatopeias; Aliteração; Assonância;
Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e ilustrações; Metáfora; Associação de ideias.
Denotação e Conotação; Eufemismo; Hipérbole; Ironia; Prosopopeia; Catacrese; Paradoxo; Metonímia; Elipse;
Pleonasmo; Silepse; Antítese; Sinestesia; Vícios de Linguagem. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE
TEXTO: Tipos de Comunicação: Descrição; Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Coesão Textual.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ANALISTA DOCUMENTAL (BIBLIOTECONOMIA):
Controle bibliográfico dos registros. Aplicação dos recursos da Classificação Decimal de Dewey - CDD. Sistemas
de classificação especializados. Aplicação dos recursos da Classificação Decimal Universal – CDU. Sistemas de
classificação especializadas. Políticas de indexação em unidades e sistemas de informação. Vocabulário
controlado como instrumento de indexação: Tesaurus. Cabeçalho de Assunto. Índices e indexação. Resumo:
tipos, funções e prática. Indexação automática. Metadados. Representação Descritiva Controle bibliográfico e
padrões internacionais. História e evolução da representação descritiva. Representação de documentos: leitura
técnica e normas de descrição bibliográfica. Código de catalogação AACR2: entradas e cabeçalhos, regras gerais
e especiais. Catálogo de biblioteca: conceituação, funções, tipos. Formatos de intercâmbio IBICT, MARC,
UNISIST. Base para Implementação de sistemas informatizados CALCO, OCLC e outros. Redes de catalogação
cooperativa. Automação da representação descritiva dos documentos. Conversão retrospectiva. Tratamento
de material multimeios e Multimídia: leitura técnica e representação descritiva. Metadados. Dublin Core
conhecimentos em orientação aos usuários, compilação bibliográficas brasileiras e/ou estrangeiras, gerais ou
especializadas, utilizando processos manuais ou mecânicos para o levantamento da literatura existente;
organização dos serviços de intercâmbio, conhecimento de centro de documentações e bibliotecas,
padronização e classificação de áreas de exposição de volumes; Utilização e dissimilação de informação serviços de empréstimo e circulação, serviço de referência e informação; conceituação; metodologia de
pesquisa bibliográfica; Gestão de Estoques Informacionais Desenvolvimento de estoques informacionais:
conceitos e objetivos. Elaboração de políticas. Metodologias de Avaliação de estoques informacionais.
Preservação e conservação de acervos; Fundamentos em Arquivologia, Fundamentos teóricos da arquivologia.
Base conceitual da gestão de documentos. Tipos de Documentos. Instrumentos de Pesquisa. Arquivos
empresariais em ambiente de qualidade. Organização e administração de biblioteca - Planejamento de
biblioteca: projeto de implantação; planejamento e organização de serviços; recursos humanos e financeiros;
treinamento de pessoal; elaboração de projetos. Aquisição de materiais; Teorias Administrativas, Conceitos
básicos de administração. Teorias Organizacionais; Tratamento Temático da Informação, Noções sobre teoria
do conceito. Teorias das classificações facetadas e hierárquicas. Análise temática: conceito e etapas (Norma
Técnica). Processo de análise Documentária; Métodos e Técnicas de Pesquisa, Método em ciência. A pesquisa
e o conhecimento. O processo de pesquisa. Técnicas de pesquisa. A comunicação científica; Conhecimentos em
planejamento e execução de aquisição de material bibliográfico, consulta a catálogos e bibliografias, solicitação
de compra, permuta e doações de documentos; Planejamento, implantação e organização de serviços e de
documentos de vários tipos, tais como: livros, periódicos, mapas, administrativos e outros; organização de
fichários, catálogos e índices, utilização de fichas padrões ou processos mecanizados, o armazenamento, busca
e recuperação de informações: necessidades, demandas e usos da informação; Noções básicas de
desenvolvimento de coleções: seleção; avaliação; descarte; Novas tecnologias de informação: Internet;
Hardware, sistemas operacionais. Softwares básicos e aplicativo: recuperação de textos, gerenciamento de
textos, arquivamento de imagens, multimídia, hipertexto. Planilhas eletrônicas; Informática Documentária
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Nível de desenvolvimento da informatização de Bibliotecas no exterior e no Brasil. Análise e projeto de sistemas
informatizados para unidades de informação. Documentação do sistema. Metodologia para análise, seleção e
aquisição de softwares. Administração de Unidades de Informação Princípios e funções administrativas em
Unidades de Informação. A Unidade de Informação enquanto organização. Tipos de Unidades de Informação.
Formulação de Políticas em Unidades de Informação. Administração de recursos humanos, financeiros e
materiais em Unidades de Informação. Tecnologia da Informação Aplicada à Biblioteconomia Realidade Virtual:
Biblioteca Eletrônica, Biblioteca Digital, Biblioteca Virtual. Caracterização. Planejamento e desenvolvimento de
homepage para bibliotecas. Lista de Discussão. Impacto da Rede Internet nas Unidades de Informação.
Introdução à Ciência da Informação Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: conceitos e
história. Caracterização das Bibliotecas/Unidades de Informação. O profissional: formação, currículo, mercado
de trabalho, ética, legislação profissional, movimento associativo; Normalização da Documentação Origem da
documentação. Organismos nacionais e internacionais. Tipologia dos documentos. A normalização de
documentos impressos e eletrônicos. Trabalho monográfico: conceitos, características e estrutura; História do
Livro e das Bibliotecas História e tendências da produção dos registros do conhecimento e da biblioteca/
unidade de informação. As práticas sociais de leitura na sua evolução. A editoração. Política editorial e
legislação; Leitura e Literatura Infanto – Juvenil Leitura: natureza e funções. Leitor: motivação e interesse de
leitura. Literatura infanto-juvenil: discussões sobre o gênero e panorama histórico. Formas literárias:
características. Produção literária atual. Pesquisa escolar e biblioteca. A prática da leitura na Biblioteca.
Planejamento de Unidades de Informação Planejamento de Unidades de Informação. Gestão, controle e
garantia da qualidade. Projetos, programas, planos orçamentos. Marketing em unidades de informação.
Planejamento bibliotecário. Planejamento estratégico. Serviço de Referência e Informação Evolução e
tendências atuais do serviço de referência. Processos de Referência. Serviços e produtos de disseminação da
informação. Funções do bibliotecário de Referência. Centros referenciais. Formação e educação de usuários.
Estratégias e técnicas de Disseminação Seletiva da Informação. Avaliação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(ANÁLISE DE NEGÓCIO):
Raciocínio Lógico: habilidade em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares,
coisas e eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para
estabelecer a estrutura daquelas relações; estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos.
Conhecimento em análise de negócios orientado a resultados; Projetos e desenvolvimento de sistemas desde
a concepção até sua implantação; Analise e documentação de processos complexos de negócio em forma de
especificação funcional; Áreas de negócios no setor público, tributação, planejamento, orçamento e finanças
públicas; Conhecimento em desenvolvimento.NET, PHP, OO, HTML 5; Conhecimento em Banco de Dados
Padrão ANSI/SQL; Metodologia para soluções de problemas (PDCA); UML, MVC, BPM/BPMN, ITIL, COBIT,
PMBOK e das ISOs 9.001, 12.207 e BPO; Gerenciamento de projetos (escopo, recursos e prazos); Mapeamento
de processos, elaboração de planos de trabalho e cronogramas (Xp, Scrum, Kanban, RUP) e seus softwares;
Estimativa de atividades utilizando o método de análise por ponto de função, Enterprise Architect.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(PROGRAMAÇÃO):
Raciocínio Lógico: habilidade em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares,
coisas e eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para
estabelecer a estrutura daquelas relações; estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos.
Conhecimento da análise e desenvolvimento nas linguagens de programação .NET (com framework 4.5 ou
superior, Web forms, Windows Services WEB.API), ASP.NET e PHP Orientado à Objetos com framework
Codelgniter; Conhecimento do Banco de Dados SQL Server, PostgreSQL e MySQL, framework para Javascript,
modelagem MVC e Testes Unitários (TDD, BDD), APIs/Ajax(Web Services, SOAP, RestFULL, JSON), HTML 5, CSS3;
Atuação com casos de uso, documentação funcional e técnica, VB6, plataforma de publicação Wordpress,
desenvolvimento de interface (layouts) para Internet em geral; Utilização de metodologias de gestão de
projetos e/ou software ágil (XP, Scrum, Kanban), Team Foundation Version Control 2010, Suites de Programação
como Aptana, Eclipse, Dreamweaver (Modo Programador), Visual Studio 2010 ou similares.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(SUPORTE):
Raciocínio Lógico: habilidade em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares,
coisas e eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para
estabelecer a estrutura daquelas relações; estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos.
Conhecimento em recursos de infraestrutura lógica (DNS, IPv4, IPv6, DHCP, Firewall (Iptables), Proxy, ADActive
Directory, LDAP, VPN e SNMP); Montagem, manutenção e configuração de computadores e servidores
(Windows e Linux); Servidores Web IIS e Apache; Estruturação de redes e comunicação, norma ISO 27.002; ITIL;
Telefonia IP, SIP, Asterisk; Sistemas de Storage (DELL e EMC); RAID; Conceitos e Sistemas de Backup (EMC);
Linguagem SQL; Plataformas de virtualização (VMWare e Citrix): Telecom (TCP, Switches, Roteadores, Link de
Dados); Sistemas operacionais cliente (Windows XP, Vista, 7 e 8); Sistemas operacionais para Servidor:
Microsoft Windows (Windows Server 2003, 2008 e 2012) e Linux (RedHat e Debian).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ASSISTENTE SOCIAL:
Serviço Social: Conhecimentos Gerais da Profissão; História do Serviço Social; Serviço Social e Formação
Profissional; Metodologia do Serviço Social; Serviço Social e Ética; Serviço Social e assistência; Serviço Social e
recursos humanos; Serviço Social e saúde; Serviço Social e Seguridade Social: saúde, previdência social,
assistência social, organização dos serviços de saúde. Assistência Social e Política Social: organização e gestão
das políticas sociais. Serviço Social e Reforma Sanitária: processo histórico, movimento sanitário, serviço social
na área da saúde. A Prática Institucional do Serviço Social/Análise Institucional; A Dimensão Política da Prática
Profissional; Questões Sociais Decorrentes da Realidade Família, Criança, Adolescente, Idoso, Deficiente,
Educação, Saúde e Previdência do Trabalho; Encaminhamento das questões sociais: desigualdade, exclusão,
violência doméstica. Assessoria em planejamento, pesquisa, supervisão e administração em serviço social;
Atuação do Serviço Social na Administração de Políticas Sociais; Planejamento: Serviço Social e
Interdisciplinaridade; Elaboração de Programas e Projetos. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º
8.069/90); LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n.º 8.742/93); Lei n.º 8.8842/94 (Fixa a Política Nacional
do Idoso); Sistema Único de Saúde – SUS (princípios e diretrizes). Pesquisa em Serviço Social; Atuação do Serviço
Social na Administração de Políticas Sociais; Planejamento: Serviço Social e Interdisciplinaridade; Programa
Social SUAS – Sistema Único da Assistência Social; Todo conteúdo Programático do Curso de Graduação em
Serviço Social (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA BIÓLOGO:
I. MOLÉCULAS FUNDAMENTAIS: Água; Carboidratos; Lipídios; Proteínas; Vitaminas; Ácidos nucléicos;
Metabolismo enzimático. II. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR: Membranas Celulares; Processos de trocas
entre os meios interno e externo da célula; Organelas citoplasmáticas e citoesqueleto; Núcleo celular,
cromossomos, estrutura e duplicação do DNA; Divisões celulares: meiose e mitose; Células eucariontes e
procariontes; Células vegetais e animais; Síntese protéica; Fotossíntese e quimiossíntese; Fermentação e
respiração. III. HISTOLOGIA: Tecidos epiteliais; Tecidos conjuntivos; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo; Tecido
sangüíneo e mecanismos de defesa imunológica; Tecidos musculares; Tecido nervoso e transmissão do impulso.
IV. ANATOMIA E FISIOLOGIA: Nutrição; Respiração; Circulação; Excreção; Coordenção nervosa e hormonal;
Reprodução assexuada e sexuada; Sistemas reprodutores feminino e masculino; Gametogênese, fecundação,
ciclo menstrual e métodos contraceptivos; Doenças sexualmente transmissíveis; Desenvolvimento embrionário
em vertebrados. V. GENÉTICA: Monoibridismo; Diibridismo; Relação entre meiose e segregação independente;
Análise de Heredogramas; Herança dos grupos sanguíneos; Determinação genética dos sexos; Herança ligada
ao sexo; Anomalias genéticas humanas; Mutações; Genética de populações; Biotecnologia e engenharia
genética. VI. EVOLUÇÃO: Hipóteses sobre a origem da vida na Terra; Evidências da evolução; Teorias de Lamarck
e Darwin; Teoria sintética da evolução; Especiação; Evolução do Homem; VII. TAXONOMIA: Categorias
taxonômicas; Regras da nomenclatura; Os reinos de seres vivos. VIII. VÍRUS: Estrutura, tipos principais e ciclo
de vida; Doenças viróticas mais comuns. IX. BACTÉRIAS E CIANOFÍCEAS: Estrutura, tipos e reprodução;
Importância ecológica e econômica; Doenças bacterianas mais comuns. Análise bacteriológica. X.
PROTOZOÁRIOS: Caracterização dos grupos principais; Importância ecológica; Doenças mais comuns
provocadas por protozoários. XI. FUNGOS E LÍQUENS: Características gerais e diversidade; Importância
ecológica, médica e econômica. XII. ANIMAIS: MORFOLOGIA E FISIOLOGIA, RELAÇÕES EVOLUTIVAS,
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REPRODUÇÃO E HABITAT: Poríferos; Cnidários; Platelmintos; Nematóides; Verminoses comuns no Brasil - ciclo
e prevenção; Moluscos; Anelídeos; Artrópodos; Equinodermas; Peixes; Anfíbios; Répteis; Aves; Mamíferos. XIII.
DIVERSIDADE NAS PLANTAS: MORFOLOGIA, RELAÇÕES EVOLUTIVAS, REPRODUÇÃO E HABITAT: Algas; Briófitas;
Pteridófitas; Gimnospermas; Angiospermas. XIV. MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DAS PLANTAS VASCULARES:
Morfologia da raiz, caule, folha, fruto e semente: Os principais tecidos das plantas vasculares; Nutrição e
transpiração; Crescimento e desenvolvimento. XV. ECOLOGIA BÁSICA E HUMANA: Fluxo de energia e ciclagem
da matéria nos ecossistemas; Interações bióticas: mutualismo, competição, predação, parasitismo e herbivoria;
Relações tróficas: níveis, cadeia e teias; Propriedades das populações, crescimento e regulação populacional;
Sucessão ecológica; Biomas brasileiros; Crescimento demográfico e econômico versus utilização dos recursos
naturais; Principais tipos de agressões ao meio ambiente e suas soluções. Todo Conteúdo Programático do
Curso de Graduação em Biologia (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA EDUCADOR ESPORTIVO:
A Educação Física e seus pressupostos; A Educação física e os afetivos, sociais e cognitivos; Consciência corporal;
Expressão corporal; Aspectos sociais e políticos do esporte na comunidade; Conceitos: anatomia, crescimento
e desenvolvimento; medidas de avaliação biomecânica, fisiologia do esforço, socorros de urgência. Métodos de
ginástica. Bases teóricas e práticas do condicionamento físico. Treinamento desportivo. Administração e
organização de eventos. A relevância do conhecimento, as exigências do Técnico Desportivo e as atuais
tendências. O esporte como meio de inclusão social. Os ambientes e materiais esportivos, os equipamentos e
os recursos tecnológicos a serviço do esporte; A relação professor-aluno: construção de valores éticos e
desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis. Socorros de urgência aplicados à
Educação Física. Motricidade humana; Biodinâmica da atividade humana; Atividade física e qualidade de vida;
Histórico da Educação Física no Brasil; Esportes: Modalidades e Regras. Todo conteúdo programático do Curso
de Graduação em Educação Física (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ENFERMEIRO:
Fundamentos de enfermagem, Técnicas Básicas de Enfermagem; Conhecimentos de anatomia e fisiologia
humana, microbiologia, embriologia, farmacologia, imunologia, Noções de Farmacologia; Assistência de
enfermagem no atendimento às necessidades do paciente hospitalizado; Primeiros Socorros: Lesões de tecidos
moles (contusão, escoriação, ferimentos), ressuscitação cárdio respiratório, lesões traumatoortopédica
(fraturas, luxações, entorse); Enfermagem em urgência e emergência, assistência de enfermagem ao paciente
na UTI ou CTI; Cuidados de Enfermagem Cirúrgica: Sala de cirurgia, material, uniforme, tipos de cirurgias, dreno
torácico, recuperação pós-anestésica, diálise peritonial; Assistência ao Exame Físico: Métodos de exames,
material, preparo do paciente, posições para exames, e observações; O Paciente e o Hospital: Sinais Vitais:
temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, quadro gráfico; Imunização: rede de frio, tipos de vacinas,
conservação e armazenamento, validade, dose e via de administração, esquema de vacinação do Ministério da
Saúde. Código de Deontologia; Enfermagem Neuropsiquiátrica e em Saúde Pública: Definição, histórico,
objetivos, doenças provocadas por vermes (meios de transmissão e profilaxia), ocorrências de outras doenças
ligadas a saúde pública; cuidados de enfermagem na prevenção e tratamento de doenças infecciosas e
parasitárias; Higiene, profilaxia, assepsia, desinfecção e esterilização, métodos e cuidados; Administração de
Medicamentos: Métodos, vias, posologia de drogas e soluções, intoxicação por medicamentos, regras gerais,
diluição, oxigenoterapia, curativos e coletas de amostras para exames laboratoriais; microbiologia e
Parasitologia; Atuação do enfermeiro na prevenção e controle da infecção hospitalar; Assistência de
Enfermagem às Doenças Crônicas e Infectocontagiosas; Nutrição e dieta dos pacientes; Assistência de
enfermagem em doenças crônicas degenerativas: diabetes e hipertensão; Cuidados de enfermagem a pessoas
com afecções do sistema gastrointestinal, cardiovascular, respiratória, hematopoéticos, endócrinos,
neurológicos, hematológico; Neoplasias, Distúrbios metabólicos e endócrinos; Afecções renais e Assistência em
ortopedia; Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis DST/AIDS; Cuidados com o recém-nascido;
aleitamento materno; crescimento e desenvolvimento; doenças mais frequentes na Infância; Atendimento de
enfermagem à saúde da criança e adolescente; Principais riscos de saúde na adolescência; Atendimento de
enfermagem à saúde da mulher, planejamento familiar; pré-natal, parto e puerpério; climatério; prevenção do
câncer cérvico-uterino; Assistência ao idoso: cuidados durante a internação, admissão e alta. Assistência em
psiquiatria; Programas de Saúde: Materno-Infantil, Dermatologia Sanitária, Pneumologia Sanitária, Doenças
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Sexualmente Transmissíveis e Doenças Crônico-Degenerativas e Neoplásicas; Visitas Domiciliares; Consulta de
Enfermagem; Testes Imunodiagnósticos e Auxiliares de Diagnóstico; Educação em Saúde; Saúde Pública;
Administração aplicada à enfermagem; noções de administração de unidade; trabalho em equipe; lei do
exercício profissional; ética profissional; Sistema Único de Saúde - SUS: (princípios e diretrizes), conceitos,
fundamentação legal, diretriz e princípios, participação popular e controle social; A organização social e
comunitária; O Conselho de Saúde; A assistência e o cuidado de enfermagem ao longo do ciclo vital; O exercício
profissional da enfermagem; Equipe de saúde. Educação para a saúde. O trabalho com grupos; Os serviços de
enfermagem e a estrutura organizacional; Liderança e supervisão em enfermagem; Reorganização dos Serviços
de Saúde: PSF e PACS; Vigilância Epidemiológica e Sanitária; Todo conteúdo Programático do Curso de
Graduação em Enfermagem (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ENGENHEIRO FLORESTAL:
Ecologia florestal: caracterização ambiental, ecossistemas marginais, sucessão ecológica, análise de vegetação,
recuperação de áreas degradadas. Mecanização e exploração florestal: equipamentos de exploração florestal,
exploração de baixo impacto, planejamento da exploração, estradas e ramais de exploração, pátio de
estocagem, elaboração de projetos técnicos de exploração florestal. Proteção florestal: incêndios – causas,
efeitos e prevenção; combate a incêndios florestais, técnicas de conservação do solo, manejo em solos de
várzea e terra firme para fins conservacionistas, erosão, práticas conservacionistas. Inventário florestal:
inventário piloto, processos de amostragem, planejamento de inventários florestais, elaboração de projetos de
inventários florestais. Implantação, condução e manejo de povoamentos florestais: sementes e viveiros
florestais; plantio – preparo de área, espaçamento, adubação, desbaste, limpeza, desrama; ordenamento
florestal – rotação, cortes e planejamento de desbastes. Silvicultura tropical: classificação dos sistemas
silviculturais, tratamentos silviculturais aplicados à regeneração natural, planejamento da regeneração de
povoamentos florestais. Sistemas agroflorestais: tipos de sistemas, espécies recomendadas para sistemas
agroflorestais, utilização de culturas intercalares como base do sistema, importância para a pequena
propriedade. Manejo de florestas tropicais: estágio atual do manejo florestal, princípios básicos do manejo de
florestas tropicais, estudo de diversidade, utilização das florestas secundárias, as normas e regulamentos dos
planos de manejo. Indústria e tecnologia de madeira: planejamento de serraria, maximização do
aproveitamento, utilização de madeira serrada, classificação de madeira, industrialização de madeira laminada
e compensada, industrialização de madeira aglomerada. Política e legislação agrária: aspectos socioeconômicos
e ambientais, políticas e administração pública de ambiente, política de desenvolvimento florestal,
instrumentos para gestão ambiental, zoneamento ambiental, avaliação de impacto ambiental. Elaboração e
avaliação de projetos: seleção de projetos para investimento, elaboração e conteúdo básico de projetos,
projetos de florestamento e(ou) reflorestamento, análise de projetos – projetos de estudos ambientais e PCAs.
Todo conteúdo programático do Curso de Graduação em Engenharia Florestal (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA FISIOTERAPEUTA:
Fundamentos nas Ciências; Conhecimentos Básicos: Anatomia, Fisiologia, Neurologia, Ortopedia,
Reumatologia, Histologia, Bioquímica, Neuroanatomia, Patologia; Conhecimentos em: Anatomofisiopatologia
das Alterações Musculoesqueléticas, Neurológicas e Mental, Cardiorrespiratórias, Angiológicas e Pediátricas;
Fundamentos da Fisioterapia; Técnicas Básicas em: Cinesioterapia Motora, Manipulações, Cinesioterapia
Respiratória, Fisioterapia Respiratória em UTI; Técnicas Preventivas nas Alterações Musculoesqueléticas,
Prevenção de Escaras, de Decúbito, Complicações do Aparelho Respiratório; Técnicas de Treinamento em
Locomoção e de Ambulação: Treinamento com Muletas e Andadores, Treinamento com Cadeiras de Rodas e
Outros; Técnicas Específicas para a Área Ambulatorial: Conhecimentos Básicos em Eletro, Foto e Termo terapia;
Conhecimentos Básicos em Mecanoterapia e em Métodos e Técnicas Cinesioterápicas que promovam a
Reeducação Funcional; Fisioterapia nos Diferentes Aspectos Clínicos e Cirúrgicos (Fase Hospitalar ou
Ambulatorial); Atendimento nas fases Pré e Pós Operatórias nas Diversas Patologias; Ortopedia e
Traumatologia, Pacientes Submetidos à Tração Transesquelética, Osteosínteses e Fixadores Externos,
Amputações prótese e órteses - mastectomias e Alterações Neurológicas Periféricas; Clínica Médica: Pacientes
com Alterações Cardiorrespiratórias, Metabólicas, Infectocontagiosas, com Sequelas ou Não; Neurocirurgia e
Neuroclínica: Pacientes com Alterações de Consciência ou Não, Submetidos a tratamento Clínico, Pré ou Pós
Operatórios de Patologias Neurológicas, Sequelados ou Não, com Vários Graus de Acometimento; Pediatria:
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Pacientes com Alterações Respiratórias, Motoras ou Metabólicas decorrentes de Afecções Cirúrgicas,
Neurológicas, Ortopédicas e Outros; Clínica Cirúrgica: Pacientes em Pré ou Pós Operatórios de Cirurgias
Abdominais ou Torácicas com Alterações Respiratórias ou Não; Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia, Ética
e Legislação Profissional do Fisioterapeuta, Assistência Fisioterapêutica Domiciliar - Reabilitação Baseada na
comunidade, Fisioterapia em Pediatria, Geriatria e neonatologia; Reabilitação Fisioterapêutica em crianças,
adultos, idosos nas áreas ortopédicas, neurológica e pulmonar, utilizando técnicas e aparelhos para cada caso,
conhecimentos em Saúde Pública, Todo conteúdo Programático do Curso de Graduação em Fisioterapia.
(Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PSICÓLOGO:
Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica; Instrumentos de avaliação: critérios de seleção,
avaliação e interpretação de resultados. Técnicas de entrevista; Psicologia do desenvolvimento; Psicologia do
desenvolvimento Infantil; Atendimento a Idosos, Alcoólatras e Drogaditos; Desenvolvimento Psicológico da
Criança (Infância e Adolescência), considerando os pressupostos básicos dados pelas diferentes abordagens
Psicoterápicas utilizadas na atualidade - Psicanálise, Ludoterapia, Lacaniana, e outros; Direitos fundamentais da
Criança e do Adolescente; O Psicólogo inserido no Serviço Público - Atendimento Ambulatorial, Terapias
ambulatoriais em saúde mental. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico psicológico: conceitos e objetivos,
teorias psicodinâmicas, processo diagnóstico, testes e laudos. Abordagens terapêuticas. Psicopatologia:
natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Função e Adequação às
necessidades da Comunidade Assistida; O Psicólogo na Atuação Clínica; Psicologia clínica - O Normal e o
Patológico: Norma e Média, Doença, Cura e Saúde. Determinantes sócio-culturais; Psicopatologia Clínica:
conceito de neurose; Conceitos Básicos em Psicologia Clínica: a dinâmica do funcionamento psíquico, história
individual, motivos inconscientes, o papel do desejo, o papel do outro; transferência, repressão, resistência;
mecanismos de defesa; Processo de hospitalização. Psicologia hospitalar; Psicossomática. Equipes
interdisciplinares: interdisciplinaridade e multidisciplinaridade em saúde; Psicoterapia breve; A clínica da
terceira idade; Psicoterapia com Grupos: conflitos intragrupais, sua dinâmica e importância; a Psicologia
Humanística: diretividade e não - diretividade; coordenadores e facilitadores: vantagens e desvantagens; grupos
operativos e suas aplicações; Estudos sobre a família: cenário familiares, regras e metaregras. O Psicólogo na
Escola, Acompanhamento Escolar, Dificuldades na Aprendizagem, A Escola e a Criança/Adolescente; Processo
de Psicodiagnóstico, entrevistas com os Pais e as Crianças, Avaliação e Atendimento da Criança e do
Adolescente; Aprendizagem - Fatores determinantes do processo ensino-aprendizagem: família, comunidade,
escola, companheiros. A aprendizagem: suas vicissitudes e modelos. O processo ensino-aprendizagem como
uma construção e constituição de cidadania. A educação inclusiva: os portadores de necessidades especiais, as
altas habilidades (superdotados). Psicologia social e organizacional - Comportamento Social: atitudes,
estereótipos, preconceitos, conformismo. Levantamento de Dados sobre suas Relações com Objetos e suas
Representações, Conflitos, Formas de Vivenciar suas Dificuldades, Perdas e Outros; O desenvolvimento humano
- Determinantes bio-psico-sócio-culturais do comportamento: síndromes genéticas, gestação, parto, puerpério,
interação mãe-bebê; Características comportamentais esperadas ao longo do desenvolvimento: a constituição
do EU. Conceito de sujeito. Desenvolvimento cognitivo. Adolescência normal e patológica: identidade,
sexualidade, socialização, relacionamento intrafamiliar, o trabalho, passado e futuro. Vida adulta: as relações
afetivas e produtivas (criatividade). Aposentadoria. Velhice: perdas e ganhos, sua inserção social. Motivação
humana: valores e ação humanos. Os grupos: processos grupais, papéis, liderança, leis da dinâmica grupal. O
indivíduo e a organização: análise e intervenção, mudança e resistência à mudança. Neuroses profissionais.
Gestão do conflito. Psicologia jurídica. Relações Humanas e Recursos Humanos; Noções de Recrutamento e
Seleção e Desenvolvimento de Pessoal. Código de Ética Profissional dos Psicólogos. Todo conteúdo
Programático do Curso de Graduação em Psicologia (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TERAPEUTA OCUPACIONAL:
Código de Ética Profissional. Compreensão crítica da história da terapia ocupacional no Brasil. Ergoterapia e a
assistência asilar. Conceitos básicos da terapia ocupacional socioterápica. Conceitos e ideias básicas dos
modelos de terapia ocupacional que se fundamentam nas linhas psicológicas, terapia ocupacional
psicodinâmica e junguiana. Conceitos e ideias que fundamentam a terapia ocupacional das críticas ao sistema
segregativo e asilar, isto é, das práticas de transformação institucional. A ideias do trabalho como recurso de
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terapia ocupacional. Conceito de reabilitação e as propostas alternativas de atenção à saúde da população
assistida em terapia ocupacional. A problemática da efetivação da cidadania da população assistida em terapia
ocupacional: pessoas portadoras de deficiências e doentes mentais. Os modelos de terapia ocupacional
referentes ao atendimento às pessoas portadoras de deficiência física e/ou sensorial (modelo neurológico e
cinesiológico), bem como as abordagens corporais globalizantes (Gerda Alexander, Noshe Faldenkrais, Petho
Sandor). O papel das unidades extra hospitalares (U.B.S.), centro de convivência hospitais-dia e centros de
referência diante da questão da não internação do paciente psiquiátrico e da não institucionalização da pessoa
portadora de deficiência física, sensorial e/ou mental. A ação do terapeuta ocupacional na emergência
psiquiátrica, enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais, assim como no tratamento hospitalar e ambulatorial
de pessoas portadoras de deficiência. A atuação do terapeuta ocupacional no atendimento a bebê de alto risco,
e crianças que apresentam retardo no desenvolvimento neuro-psicomotor. Análise crítica da reabilitação
profissional no Brasil. Análise crítica da assistência e da atuação da terapia ocupacional no contexto da
assistência às pessoas portadoras de deficiência mental em nosso país. SUS - Sistema Único de Saúde - princípios
e diretrizes Todo conteúdo Programático do Curso de Graduação em Terapia Ocupacional (Currículo Básico).
ENSINO SUPERIOR COMPLETO - EDUCAÇÃO
601 - Agente de Inclusão Escolar
602 - PEB II – Informática
Disciplina
Língua Portuguesa
Legislação
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
10
10
10
10

LÍNGUA PORTUGUESA:
Todo Conteúdo Programático até o Ensino Médio, como por exemplo: Ortografia; Estrutura e Formação das
palavras; Divisão Silábica; Vogais; Semivogais; Gênero, Número; Frases; Sinais de Pontuação; Acentuação;
Fonética e fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Relação entre palavras; Uso da crase;
sinônimos, homônimos e antônimos; Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Advérbio;
Verbos; Conjugação de verbos; Pronomes; Preposição; Conjunção; Interjeição; Encontros vocálicos; Encontros
consonantais e dígrafo; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Formas nominais; Locuções
verbais; Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Vozes Verbais;
Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Orações
Coordenadas e Subordinadas; Período; Concordância nominal; Concordância verbal; Regência verbal; Vozes
verbais; Regência nominal; Predicação verbal; Aposto; Vocativo; Derivação e Composição; Uso do hífen; Voz
ativa; Voz passiva; Voz reflexiva; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Uso do "Porquê"; Prefixos;
Sufixos; Afixos; Radicais; Formas verbais seguidas de pronomes; Flexão nominal e verbal; Emprego de locuções;
Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Comparações; Criação de palavras; Uso
do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; Pessoa do discurso; Relações entre nome e personagem;
História em quadrinhos; Relação entre ideias; Intensificações; Personificação; Oposição; Provérbios; Discurso
direto; Onomatopeias; Aliteração; Assonância; Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e
ilustrações; Metáfora; Associação de ideias. Denotação e Conotação; Eufemismo; Hipérbole; Ironia;
Prosopopeia; Catacrese; Paradoxo; Metonímia; Elipse; Pleonasmo; Silepse; Antítese; Sinestesia; Vícios de
Linguagem. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: Descrição;
Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Coesão Textual.
LEGISLAÇÃO:
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – 1988.
_____. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança do Adolescente – ECA.
______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB.
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______. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos
das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de
2004; e dá outras providências.
______. Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Plano Nacional de Educação - PNE
______. 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.
______. Resolução CNE/CP Nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (anexo o
Parecer CNE/CP nº 3/2004).
______. Resolução CNE/CEB Nº 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para
a Educação Básica (anexo o Parecer CNE/CEB nº 7/2010).
______. Resolução CNE/CP Nº 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos (anexo o Parecer CNE/CP nº 8/2012).
_____. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação
inclusiva. Brasília, MEC/SEESP, 2008.
Decreto nº 6.003 de 28 de dezembro de 2006. Regulamenta a arrecadação, a fiscalização e a cobrança da
contribuição social do salário-educação, a que se referem o art. 212, § 5o, da Constituição, e as Leis nos 9.424,
de 24 de dezembro de 1996, e 9.766, de 18 de dezembro de 1998, e dá outras providências.
Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007. Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, regulamenta a Lei nº 11.494, de 20
de junho de 2007, e dá outras providências.
Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional
especializado e dá outras providências.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS:
Formação Continuada de professores; Fundamentos da educação; Pensadores da Educação; principais Teorias
Modernas da Educação; Desenvolvimento da Educação; Processo do Trabalho Pedagógico Coletivo; Processo
Construtivista de Escolarização; Competências e Saberes para a Educação e para o Ensinar; Processo Sócio
Histórico da Aprendizagem e Desenvolvimento; Saberes voltados para o desenvolvimento das dimensões
cognitivas, afetivas, sociais e culturais; Escola inclusiva como espaço de acolhimento, de aprendizagem e de
socialização; A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das demandas sociais, das
características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais; O trabalho coletivo como fator de
aperfeiçoamento da prática docente; O papel do professor na integração escola-família; A relação professoraluno: construção de valores éticos e desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis;
Diferenças individuais: fatores determinantes e capacidade mentais; Desenvolvimento da Inteligência; Estágios
do desenvolvimento da aprendizagem; O processo de Socialização; O desenvolvimento dos conceitos científicos
da educação; O pensamento e palavra; Princípios e fundamentos dos referenciais curriculares; Concepção de
educação e escola; Função social da escola e compromisso social do educador; Ética no trabalho docente;
Currículo e educação: currículo e projeto político-pedagógico: espaço físico, a linguagem, o conhecimento e o
lúdico na pedagogia; Planejamento e avaliação; Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento;
Tendências teóricas e metodológicas na educação.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos. Campinas, Ed. Papirus, 2005.
BEISIEGEL, Celso de Rui. Paulo Freire. – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.
BOLORINO, Eliana. Educação e Serviço Social: elo para a construção da cidadania. São Paulo: Editora Unesp,
2012. SciELO - Editora UNESP. Edição do Kindle.
CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A “era das diretrizes”: a disputa pelo projeto de educação dos mais pobres.
Revista Brasileira de Educação v. 17 n. 49 jan.-abr. 2012.
CECCON, Claudia [et al.]. Conflitos na escola: modos de transformar: dicas para refletir e exemplos de como
lidar. – São Paulo: CECIP: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009.
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CHAKUR, CRSL. A desconstrução do construtivismo na educação: crenças e equívocos de professores, autores e
críticos [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2015.
Métodos Quantitativos– Pesquisa Operacional - Volume 1
CHAKUR, Cilene Ribeiro de Sá Leite. A desconstrução do construtivismo na educação: crenças e equívocos de
professores, autores e críticos. SciELO - Editora UNESP. Edição do Kindle.
CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. – 15ª ed. –
Cortez Editora.
COSENZA, Ramon M. Neurociência e educação: como o cérebro aprende. – Porto Alegre: Artmed, 2014. Edição
do Kindle.
CRUZ, Ana Cristina Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abreu.
SOUZA, Edlaine Fernanda Aragon de. Metodologias de trabalho em educação das relações étnico-raciais. - Assis:
Triunfal Gráfica e Editora, 2016.
DANTAS, Heloysa; OLIVEIRA, Marta Kohl de; TAILLE, Yves de La. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas
em discussão. – 27ª ed. – São Paulo: Summus, 2016.
DOURADO, Luiz Fernando (Coordenador); OLIVEIRA, João Ferreira de; SANTOS, Catarina de Almeida. A
qualidade da educação: conceitos e definições. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, 2007.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra,
1997.
FONTE, Paty. Pedagogia de projetos: ano letivo sem mesmice. – Rio de Janeiro: Wak Editora, 2014.
GRATIOT-ALFANDÉRY, Hélène. Henri Wallon. Tradução e organização: Patrícia Junqueira. – Recife: Fundação
Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.
HAMELINE, Daniel. Édouard Claparède. – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.
HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora - uma prática em construção da pré-escola à universidade. – 33ª ed.
- Porto Alegre: Mediação, 2014.
JÚNIOR, Claudio Roberto Ribeiro. O desafio de ser um professor reflexivo no século XXI. – Sorocaba, 2015.
KARNAL, Leandro. Conversas com um jovem professor. – São Paulo: Contexto, 2012.
LEGRAND, Louis. Célestin Freinet. Tradução e organização: José Gabriel Perissé. – Recife: Fundação Joaquim
Nabuco, Editora Massangana, 2010.
LEONE, Naiara Mendonça. A inserção no exercício da docência: necessidades formativas de professores em seus
anos iniciais. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012.
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. - Porto Alegre: Artmed, 2002.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. – 2ª ed. – São Paulo: Cortez, 2013.
LISBOA, Marcia. Jogos para uma aprendizagem significativa: com música, teatro, dança, artes visuais e
movimento: valorizando as múltiplas inteligências. – Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013.
LORDÊLO, José Albertino Carvalho; DAZZANI, Maria Virgínia (org.). Avaliação educacional: desatando e reatando
nós. – Salvador: EDUFBA, 2009.
MARQUES, Luciana Rosa. A descentralização da gestão escolar e a formação de uma cultura democrática nas
escolas públicas. – Recife: O autor, 2005.
MARTINS, LM., and DUARTE, N., orgs. Formação de professores: limites contemporâneos e alternativas
necessárias. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. SciELO. Edição do Kindle.
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky. Aprendizado e desenvolvimento: Um processo sócio histórico. Série
Pensamento e Ação no Magistério. São Paulo, Editora Scipione, 1997.
PERRENOUD, Philip. As competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores e o desafio da
avaliação. – Porto Alegre: Artmed Editora, 2002.
PIMENTEL M. G. Professor em construção. Campinas: Papirus, 1996.
SILVA, Antonio Fernando Gouvêa. A busca do tema gerador na práxis da educação Popular. – Curitiba: Editora
Gráfica Popular, 2007.
SILVA, M. Complexidade da formação de professores: saberes teóricos e saberes práticos [online]. São Paulo:
Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.
Silva, Marilda da. Complexidade da formação de professores: saberes teóricos e saberes práticos. SciELO Editora UNESP. Edição do Kindle.
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VALLE, Tânia Gracy Martins do; MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi (org.). Aprendizagem e comportamento humano.
– São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.
VALDEMARIN, Vera Teresa (org.). Pesquisa em educação: método e modos de fazer. – São Paulo: Cultura
Acadêmica, 2010.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. (In)Disciplina: Construção da Disciplina Consciente e Interativa em Sala de
Aula e na Escola. São Paulo: Libertad, 1994.
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico –
elementos metodológicos para elaboração e realização. – 24ª ed. – São Paulo: Libertad Editora, 2014.
VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e Linguagem. – 4ª ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2008.
WEISZ, Telma – O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. - 1ª ed. – São Paulo: Ática, 2011.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AGENTE DE INCLUSÃO ESCOLAR:
Lei 13.146 de 6 de julho de 2015; Lei nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000; Fundamentação, finalidades e
conceituação do Ensino Fundamental de conformidades com a LDBEN (Lei Federal nº. 9.394/96); Projeto Escola
Viva e PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais).
Estratégias de ensino-aprendizagem na Educação Inclusiva; O desenvolvimento da linguagem e pensamento de
alunos com deficiência; O desenvolvimento das potencialidades físicas e intelectuais; A ajuda na aquisição da
estabilidade emocional; O desenvolvimento das possibilidades de comunicação; A redução das limitações
provocadas pela deficiência; O apoio na inserção familiar, escolar e social de crianças e adolescentes deficientes;
O desenvolvimento da autonomia; Repensando a deficiência à luz de novos pressupostos; O contexto
psicológico; O clima sócio-afetivo; Ensino de alunos com transtorno do espectro autista e deficiências auditiva,
física, mental e visual.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ARANHA. M. S. F. Projeto escola viva: garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola:
necessidades educacionais especiais dos alunos - adaptações curriculares de grande porte. Brasília: Ministério
da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2000.
_________. Projeto escola viva: garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola: necessidades
educacionais especiais dos alunos - adaptações curriculares de pequeno porte. Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Especial, 2000.
_________. Projeto escola viva: garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola: necessidades
educacionais especiais dos alunos - construindo a escola inclusiva. 2. ed. Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Especial, 2005.
_________. Projeto escola viva: garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola: necessidades
educacionais especiais dos alunos - deficiência no contexto escolar. 2. ed. Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Especial, 2005.
_________. Projeto escola viva: garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola: necessidades
educacionais especiais dos alunos - sensibilização e convivência. 2. ed. Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Especial, 2005.
_________. Projeto escola viva: garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola: necessidades
educacionais especiais dos alunos - visão histórica. 2. ed. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Especial, 2005.
ARAÚJO, Ceres Alves; SCHWARTZMAN, José Salomão. Transtorno do espectro do autismo. São Paulo: Memnon,
2011.
BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
_________. Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção Interamericana para a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, Guatemala.
Diário oficial. 2001.
_________. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.
_________. Declaração de Salamanca sobre princípios, política e práticas na área das necessidades educativas
especiais. Brasília: UNESCO, 1994.
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_________. Lei Federal n. 8069, de 13 de julho de 1990. ECA _ Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Inclusiva. Brasília, DF: MEC/ SECADI, 2008.
_________. Ministério da Educação. Saberes e práticas da inclusão: a bidirecionalidade do processo de ensino
e aprendizagem. Brasília: MEC, Secretaria de Educação especial, 2003.
_________. Ministério da Educação. Saberes e práticas da inclusão: avaliação para identificação das
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atendimento às necessidades educacionais de alunos surdos. Brasília: MEC, Secretaria de Educação especial,
2006.
_________. Ministério da Educação. Saberes e práticas da inclusão: ensinando na diversidade: reconhecendo e
respondendo às necessidades especiais. Brasília: MEC, Secretaria de Educação especial, 2003.
_________. Ministério da Educação. Saberes e práticas da inclusão: estratégias para a educação de alunos com
necessidades educacionais especiais. Brasília: MEC, Secretaria de Educação especial, 2003.
_________. Ministério da Educação. Saberes e práticas da inclusão: recomendações para a construção de
escolas inclusivas. 2. ed. Brasília: MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006.
BRUNO. M. M. G. Educação infantil: saberes e práticas da inclusão: introdução. 4. ed. Brasília: MEC, Secretaria
de Educação Especial, 2006.
COSENZA, Ramon M., GUERRA, Leonor B. Neurociência e educação. Como o cérebro aprende. São Paulo:
Artmed, 2011.
DE LA TAILLE, Yves; DE OLIVEIRA, Marta Kohl; DANTAS, Heloysa. Piaget, Vigotski, Wallon: teorias psicogenéticas
em discussão. Summus editorial, 2019.
DUARTE; Cíntia Perez; SILVA, Luciana Coltri; VELLOSO, Renata de Lima. Estratégias da Análise do
Comportamento Aplicada para Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo. São Paulo: Memnon, 2018.
LISBOA, Felipe Stephan. "O cérebro vai à escola": um estudo sobre a aproximação entre Neurociências e
Educação no Brasil. 2014. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
MANTOAN, Maria Teresa Egler. Caminhos pedagógicos da inclusão. São Paulo: Memnon, 2001.
_________. Inclusão Escolar: o que é? por quê? como fazer?. Summus Editorial, 2015.
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TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá. Direitos das Pessoas com Autismo. Comentários
interdisciplinares à Lei 12.764/12. São Paulo: Memnon, 2018.
UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de Jomtien – 1990). Jomtien/Tailândia,
1990.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEB II – INFORMÁTICA:
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino da informática. Grupos de Usuários e Unidades
Organizacionais, Domínios, Sites, Diretivas de Grupo, Backup, Jogos educativos, aplicação e acompanhamento
do aluno em softwares educacionais construtivistas e instrucionistas. O uso do computador na Escola e as novas
tecnologias. Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação na formação docente. O papel do Professor
na era digital e a utilização da tecnologia como meio de pesquisa e ferramenta no processo de ensino
aprendizagem. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Portais de Informação, Sistemas Multimídia, Linguagem,
Multimídia, Hipertexto e Hipermídia.
Plataforma Google G Suite for Education: Gerenciamento de Arquivos (Google Drive), Documentos/Textos,
Apresentações e Youtube, Planilhas Eletrônicas, Formulários, Agenda, Classroom, Google Sites, Google
Hangouts, Google Earth, Google Maps, Google Expedições.
Fundamentos gerais da área de Informática. Conceitos relacionados ao ambiente Microsoft Windows e Linux:
uso do ambiente gráfico, aplicativos, acessórios. Execução de programas e suas funcionalidades: ícones, teclas
de atalho, janelas, menus, arquivos, pastas e programas. Conceito e organização de arquivos: tipos de arquivos,
operações com arquivos e organização em pastas (diretórios).
Editor de textos: criação e gravação arquivos de texto, operações básicas de manipulação de texto (copiar,
cortar, colar, formatar).
Planilha eletrônica: operações básicas de manipulação de planilhas eletrônicas, criação e gravação arquivos de
planilha, operações básicas em planilhas (aritméticas estatísticas e lógicas).
Noções de Hardware, Instalação e manutenção de periféricos: impressora, scanner, teclado e mouse. Noções
de Redes e Protocolos. Cuidados com equipamentos e programas. Limpeza do ambiente de trabalho. Backup.
Antivírus. Microsoft Office. Navegadores (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc).
Noções sobre uso de aplicativos de rede (Internet): composição, envio e recebimento de e-mails, uso de
navegador de internet, acesso a páginas e uso de ferramentas de busca para encontrar e acessar informações
na Internet. Aspectos básicos de Segurança de Informática. Uso de tecnologias no processo
ensino/aprendizagem. Noções de cidadania digital.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BITTENCOURT, Rodrigo Amorim. Montagem de Computadores e Hardware: Rio de Janeiro: Brasport, 2006.
TANENBAUM, A. S. and Woodhull, A. S. Sistemas Operacionais - Projeto e Implementação. Bookman, 2000.
MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. 4ª Ed. Arquitetura de sistemas operacionais.
SHAY,W.A. Sistemas Operacionais. Makron Books. 1996.
NORTON, P. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1997.
MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de informática básica. 7.ed. São
Paulo: Erica, 2007.
ALCALDE, E et All. Informática Básica. São Paulo: Makron Books, 2004.
D´AVILA, Edson, Montagem, Manutenção e Configuração de Computadores Pessoais. 18ª Ed., Editora Érica.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO - MÉDICOS
Médico (Clínico Geral)
Médico (do Trabalho)
Médico (Geriatra)
Médico Ginecologista Obstetra
Médico (Pediatra)
Médico Psiquiatra Adulto
Médico Psiquiatra Infantil
Médico Veterinário
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Disciplina
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
10
30

LÍNGUA PORTUGUESA:
Todo Conteúdo Programático até o Ensino Médio, como por exemplo: Ortografia; Estrutura e Formação das
palavras; Divisão Silábica; Vogais; Semivogais; Gênero, Número; Frases; Sinais de Pontuação; Acentuação;
Fonética e fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Relação entre palavras; Uso da crase;
sinônimos, homônimos e antônimos; Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Advérbio;
Verbos; Conjugação de verbos; Pronomes; Preposição; Conjunção; Interjeição; Encontros vocálicos; Encontros
consonantais e dígrafo; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Formas nominais; Locuções
verbais; Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Vozes Verbais;
Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Orações
Coordenadas e Subordinadas; Período; Concordância nominal; Concordância verbal; Regência verbal; Vozes
verbais; Regência nominal; Predicação verbal; Aposto; Vocativo; Derivação e Composição; Uso do hífen; Voz
ativa; Voz passiva; Voz reflexiva; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Uso do "Porquê"; Prefixos;
Sufixos; Afixos; Radicais; Formas verbais seguidas de pronomes; Flexão nominal e verbal; Emprego de locuções;
Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Comparações; Criação de palavras; Uso
do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; Pessoa do discurso; Relações entre nome e personagem;
História em quadrinhos; Relação entre ideias; Intensificações; Personificação; Oposição; Provérbios; Discurso
direto; Onomatopeias; Aliteração; Assonância; Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e
ilustrações; Metáfora; Associação de ideias. Denotação e Conotação; Eufemismo; Hipérbole; Ironia;
Prosopopeia; Catacrese; Paradoxo; Metonímia; Elipse; Pleonasmo; Silepse; Antítese; Sinestesia; Vícios de
Linguagem. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: Descrição;
Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Coesão Textual.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO (CLÍNICO GERAL):
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa de Saúde da Família. Ética
profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da
Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias.
Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho Inter setorial.
Identificação de situações de risco individual/familiar/coletivo. Código de Ética Médica. Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, Seção II - Da Saúde.
Condições de saúde da população brasileira, Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e
prevenção das doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas,
doenças reumáticas, aneurismas de aortas, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão
arterial, choque; Agentes Antiinfecciosos, Quimioterápicos e antibióticos; Infecções do sistema nervoso central;
Doenças causadas por fungos. Doenças causadas por vírus. Doenças causadas por helmintos e protozoários;
Doenças das vias biliares. Doenças do esôfago. Doenças do estômago; Pulmonares: insuficiência respiratória
aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, Doenças pulmonares ambientais,
pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, Doenças das vias aéreas
superiores; Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do
sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias; Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes melitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal;
Hematológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa,
doenças do colágeno; Neurológicas: coma, cefaléias, distúrbios convulsivos e epilepsias, acidentes vascular
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias; Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica,
surtos psicóticos, pânico, depressão, Distúrbios neurovegetativos, neuroses; Neoplasias do sistema digestivo:
gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças do intestino delgado e grosso, inflamatórias, doença diverticular do
cólon, tumores no cólon; Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano,
Página 44 de 54

coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas,
esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptocócicas, estafilococcias, doença
meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, virose; Dermatológicas: escabiose, pediculose,
dermatofítoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas, Tumores de Pele;
Imunológica: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafíloxia; Ginecológicas: doença inflamatória
pélvica, câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama, intercorrentes na gravidez; Distúrbios hemorrágicos;
Saúde Pública: Noções Gerais de Epidemiologia; Noções Gerais de Vigilância Epidemiológica; Doenças
Imunização; Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde; Saneamento Básico e Meio Ambiente; Todo conteúdo
das Disciplinas Básicas da Especialidade (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO (DO TRABALHO):
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa de Saúde da Família. Ética
profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da
Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias.
Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho Inter setorial.
Identificação de situações de risco individual/familiar/coletivo. Código de Ética Médica. Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, Seção II - Da Saúde.
Normas regulamentadoras federais relativas à segurança e medicina do trabalho; Condições sanitárias e de
conforto nos locais de trabalho; Atividades e operações periculosas; Atividades e operações insalubres;
Comissões internas de prevenção de acidentes; Serviços especializados em engenharia de segurança e em
medicina do trabalho; Equipamentos de proteção individual e coletivo; Acidentes do trabalho; Doenças
profissionais; Programa de controle médico de saúde ocupacional PCMSO; Programa de prevenção de riscos
ambientais PPRA; Segurança e medicina do trabalho em situações especiais: atividades com inflamáveis, com
explosivos, sujeitas a ação de radiações e agentes biológicos; Perícias médicas; Pneumopatias ocupacionais;
Dermatoses ocupacionais; Distúrbios osteo-musculares relacionados ao trabalho; Doenças músculoesqueléticas relacionadas ao trabalho; Hematopatias e imunopatologias ocupacionais; Neuropatias
ocupacionais; Nefropatias ocupacionais; Cardiopatias e vasculopatias ocupacionais; Patologias do aparelho
digestivo relacionado ao trabalho; Patologias auditivas induzidas pelo ruído; Oncologia ocupacional;
Toxicologia: intoxicações exógenas e sua relação com o trabalho; Detecção dos agravos a saúde relacionada
com o trabalho; Psicopatologias Relacionadas Ao Trabalho, Avaliação de fatores de insalubridade, fadiga e
outros; Treinamento de equipes de emergência; Primeiros socorros em acidentes graves; Prevenção de
acidentes; Inspeção de instalações; Levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas; Estudos
epidemiológicos; Formulação de estatísticas com vistas à redução de morbidade e mortalidade decorrentes de
acidentes do trabalho; Distúrbios ocupacionais; Doenças de natureza não ocupacional; Condições de
insalubridade; Periculosidade; Elaboração de laudos de acidente do trabalho; Normas Regulamentadoras NRS
do MTB; CIPA; PPRA; SESMT; uso de EPI´s; Renovação de exame médico, periodicidade; Toxidade; Intoxicação
Ocupacional; Exames médicos admissionais periódicos e demissionais; Normas regulamentares segundo
classificação dos locais de trabalho; Ergonomia; LER; Documentação de Acidentes do Trabalho CAT. Saúde
Pública: Noções Gerais de Epidemiologia; Noções Gerais de Vigilância Epidemiológica; Doenças de Notificação
Compulsória; Imunização; Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde; Saneamento Básico e Meio Ambiente;
Programa de Saúde; Código de Ética Médica. Todo Conteúdo Programático das Disciplinas Básicas da
Especialidade (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO (GERIATRA):
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa de Saúde da Família. Ética
profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da
Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias.
Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho Inter setorial.
Identificação de situações de risco individual/familiar/coletivo. Código de Ética Médica. Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, Seção II - Da Saúde.
Teorias, fisiologia e biologia do envelhecimento; Aspectos psicológicos e sexualmente no idoso; Distúrbio
genéticos e envelhecimento; Doenças atrogênicas e dosagem medicamentosa no tratamento do idoso.
Principais doenças do coração, artérias e veias; Distúrbios do ritmo e da condução cardíaca; Síncope, morte
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súbita e ressuscitação cardio-respiratória; Fatores de risco para doenças cardiovasculares; Cirurgia da
cardiopatia isquêmica, valvular e outras; Marcapasso cardíaco artificial; Doenças do coração e dos vasos
sangüíneos: coração senil; alterações valvulares; endocardites; insuficiência coronariana, síndromes anginosas
e infarto agudo do miocárdio; miocardiopatias; pericardite; dor pulmonale; arritmias; hipertensão e hipotensão
arterial; arteriopatias e arterites; doenças das veias e dos linfáticos; Aparelho cardiovascular: importância,
investigação, problemas mais freqüentes das cardiovasculopatias no idoso; fisiopatologia do aparelho
cardiovascular na velhice. Disfunções da Tireóide e Diabetes Mellitus. Dor crônica; Dermatopatias – como
reconhecer e tratar; Insuficiência vascular periférica e doença cérebro-vascular; Parkinson, Demência e
Alzheimer; Farmacologia em Geriatria; Climatério e reposição hormonal; Disfunção erétil e doenças da próstata;
Exercícios na 3ª idade; Impactos do envelhecimento populacional do Brasil; Política de atenção à saúde do
idoso; O papel das instituições na assistência à saúde do idoso; O envelhecimento de tecidos e células; Aspectos
metabólicos e estruturais do envelhecimento; Teorias sobre o envelhecimento; Particularidades da terapêutica
do idoso; Aterosclerose e envelhecimento. Sistema nervoso: neuropatologia do envelhecimento; investigação
do SN em geriatria; afecções mais freqüentes do envelhecimento; estados psiquiátricos mais freqüentes.
Doenças do sistema nervoso: acidentes vasculares cerebrais; síndrome demencial; hidrocefalia; encefalopatias
metabólicas e inflamatórias; tumores cerebrais; síndromes medulares; neurossífilis; epilepsias; traumatismo
craniano; neurites, polineurites e nevralgias; miopatias. Doenças psiquiátricas: depressão; esquizofrenia;
síndrome psico-orgânica; alcoolismo e abstinência. Olhos e ouvidos: mudanças com o envelhecimento.
Afecções mais freqüentes. Aparelho digestivo: alterações estruturais e funcionais com o envelhecimento;
investigação do aparelho digestivo no idoso: necessidades nutricionais e desnutrição no idoso; Doenças do
aparelho digestivo: doenças da cavidade oral, faringe e esôfago; gastrite, doença ulcerosa péptica e tumores;
diverticulose; síndromes disabsortivas; diarréia e constipação; angina abdominal e isquemia mesentérica;
enterocolites; síndromes oclusivas; tumores intestinais; patologia anorretal; afecções hepatobiliares;
pancreatites e tumores pancreáticos. Aparelho respiratório: alterações estruturais e funcionais com o
envelhecimento, investigação do aparelho respiratório no idoso. Afecções mais freqüentes. Doenças do
aparelho respiratório: doenças da laringe, traquéia e brônquios; infecções respiratórias altas e baixas;
tuberculose; trombembolismo pulmonar; doença pulmonar obstrutiva crônica, neoplasias pulmonares;
doenças pulmonares ocupacionais. Doenças metabólicas e endócrinas: diabetes mellitus; hipoglicemia;
obesidade; síndrome consumptiva; alterações no metabolismo do ácido úrico; bócio e hipotireoidismo;
hipertireoidismo e tireoidites; tumores tireoidianos, hiper e hipoparatireoidismo; insuficiência róteses
cirúrgicas antibioticotera ia no idoso imunização. Aparelho músculo-esquelético: alterações estruturais e
funcionais com o envelhecimento; investigação do aparelho músculo-esquelético no idoso; afecções mais
freqüentes. Doenças do sistema hematopoético: anemia; leucemias; linfomas; policitemia; mielofibrose;
citopenias; doenças hemorrágicas e trombóticas; mieloma múltiplo; Sangue e sistema hematopoiético;
alterações relacionadas com o envelhecimento; investigação no idoso; afecções mais freqüentes. Pele e
subcutâneo: alterações monológicas e funcionais com o envelhecimento; problemas mais comuns na velhice.
Doenças do aparelho urogenital: distúrbios do equilíbrio hidreletrolítico e acidobásico; insuficiência renal;
glomerulonefrites; glomerulopatias no diabetes mellitus; amiloidose renal; infecções do trato urinário;
tuberculose geniturinária; doenças calculosa; tumores renais e de bexiga; síndrome estenosantes das vias
urinárias; prostatites; adenoma e câncer de próstata; tumores ovarianos, uterinos e da vulva; prolapso genital.
Doenças osteoarticulares: artro atias degenerativas artrite reumatóide; artrite séptica; osteoporose;
metástases e fraturas patológicas; doenças de Paget. Doenças oftalmológicas:catarata; glaucoma; degeneração
macular senil. Doenças otorrinolaringológicas: perturbações auditivas; zumbidos e vertigens; disartrias.
Doenças dermatológicas no idoso: úlceras de decúbito; lesões pigmentares. Principais emergências no paciente
idoso. Saúde Pública: Noções Gerais de Epidemiologia; Noções Gerais de Vigilância Epidemiológica; Doenças de
Notificação Compulsória; Imunização; Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde; Saneamento Básico e Meio
Ambiente; Programa de Saúde; Código de Ética Médica. Todo Conteúdo Programático das Disciplinas Básicas
da Especialidade (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA:
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa de Saúde da Família. Ética
profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da
Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias.
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Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho Inter setorial.
Identificação de situações de risco individual/familiar/coletivo. Código de Ética Médica. Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, Seção II - Da Saúde.
Cuidados, Patologias e acompanhamentos à gestantes, pré-natal, parto, amamentação e puerpério.
Intervenções cirúrgicas ginecológicas e obstetras; Ginecologia infanto-puberal, Neoplasias do corpo uterino,
Sangramento uterino anormal, Colocação de DIU; Ações de anticoncepção, Concepção, Prevenção, Doenças
que afetam a área genital e Assistência a DST/HIV/AIDS; Acompanhamento do paciente sob reposição
hormonal; Bexiga hiperativa; Câncer de mama; Câncer de ovário; Câncer genital e mamário; Carcinoma do
endométrio; Cervicites; Infecção do trato genital inferior pelo HPV: Diagnóstico e tratamento; Corrimento
genital; Infecção genital baixa; Salpingite aguda; Distúrbios do sono no climatério; Doenças benignas do útero;
Colposcopia, Câncer do colo uterino, Cauterização de colo uterino, Biopsia; Dor pélvica crônica; Fisiologia
menstrual; Amenorreia; Disfunção menstrual; Anovulação crônica; Dismenorreia; Síndrome pré-menstrual;
Endometriose; Hiperprolactinemia; Fluxos papilares; Mastalgias cíclicas e acíclicas; Procedimentos evasivos em
mastologia; Hiperplasia endometrial; Incontinência urinária de esforço; Infecção urinária na mulher; Lesões
benignas da vulva e da vagina; Lesões benignas do colo uterino. Lesões não palpáveis de mama: Diagnóstico e
conduta; Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama; Neoplasias benignas de mama: fibroadenoma,
papiloma e tumores filodes; Alteração funcional benigna da mama; Mastites e cistos mamários; Mamografia e
USG (indicações, técnicas e interpretação); Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do trato genital
inferior; Osteoporose pós - menopáusica; Prolapso genital e roturas perineais; Síndrome do climatério; Tumor
de ovário com atividade endócrina; Citopatologia genital; Ultrassom de mama: Indicação e técnica;
Procedimentos evasivos dirigidos pela mamografia e ultrassom. Saúde Pública: Noções Gerais de Epidemiologia;
Noções Gerais de Vigilância Epidemiológica; Imunização; Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde;
Saneamento Básico e Meio Ambiente. Todo conteúdo programático das Disciplinas Básicas da Especialidade
(Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO (PEDIATRA):
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa de Saúde da Família. Ética
profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da
Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias.
Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho Inter setorial.
Identificação de situações de risco individual/familiar/coletivo. Código de Ética Médica. Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, Seção II - Da Saúde.
Morbidade e mortalidade infantil. Crescimento e desenvolvimento: Neuropsicomotor, normalidade e distúrbios
mais comuns, monitorização do crescimento, puberdade. Alimentação: nutrição, anemias, necessidades e
higiene alimentar. Aleitamento materno: aspectos nutricionais, imunológicos, psicoafetivos e sócioeconômicos. Imunização: composição das vacinas, contra-indicações, reação vacinal, calendário atual da
secretária de Estado da Saúde de São Paulo. Higiene do ambiente físico: habitação, creche, escola.
Neonatologia: exame físico e diagnóstico das condições do recém-nascido (RN), cuidados ao RN de termo e
prematuro. Acidentes na infância: causas mais comuns e prevenção. Distrofias: desnutrição protéico-calórica,
raquitismo carencial. Distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico: desidratação, terapia de
reidratação oral (TRO), Fluidoterapia parenteral. Afecções agudas do aparelho respiratório mais comuns na
infância. Afecções agudas do aparelho digestivo mais comuns na infância. Diarréia aguda e crônica na criança;
Parasitoses intestinais; Afecções ortopédicas na infância: infecciosas (osteomielite e artrite), congênitas e
posturais (pé torto, luxação do quadril, pés planos, escoliose). Afecções do aparelho cardiocirculatório:
endocardite infecciosa, cardiopatias congênitas, insuficiência cardíaca congestiva. Afecções do aparelho
urinário: infecções do trato urinário, gromerulonefrite aguda, síndrome nefrótica. Afecções endocrinológicas:
diabetes mellitus, hipotireoidismo congênito. Afecções do sistema nervoso central: síndrome convulsiva,
meningite e encefalite Convulsões na criança; Imunopatologia: AIDS (aspectos epidemiológicos), asma, febre
reumática, artrite reumatóide juvenil. Doenças hematológicas: anemia ferropriva, anemia falciforme. Doenças
onco-hematológicas, Neoplasias mais freqüentes na infância. Doenças infecto-contagiosas próprias da infância
e tuberculose, parasitoses mais comuns na infância: aspecto clínicos e epidemiológicos. Afecções
dermatológicas mais comuns na infância. Afecções cirúrgicas de urgência mais comuns na infância. Relação
médico-paciente. A criança vitimizada. Doenças pulmonares da infância. Saúde Pública: Conhecimento em:
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Epidemiologia, Vigilância Epidemiológica, Imunização, Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde, Saneamento
Básico, Meio Ambiente. Todo Conteúdo Programático das Disciplinas Básicas da Especialidade (Currículo
Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO PSIQUIATRA ADULTO:
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa de Saúde da Família. Ética
profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da
Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias.
Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho Inter setorial.
Identificação de situações de risco individual/familiar/coletivo. Código de Ética Médica. Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, Seção II - Da Saúde.
Conhecimentos Básicos de Medicina Sanitária, Preventiva e Epidemiológica; Clínica Geral/Médica; Psiquiatria
clínica – conceito, diagnóstico e tratamento dos quadros: psicóticos, neuróticos, oligofrênicos, depressivos;
transtornos da afetividade, esquizofrenia, transtornos de ansiedade, transtornos relacionados ao uso de álcool
e de substâncias inalantes, Noções de psiquiatria infantil e da adolescência. Psiquiatria social – O hospital
psiquiátrico e seu papel na sociedade; Intervenção em saúde mental/estruturação dos serviços;
Desinstitucionalização; Psicopatologia do trabalho, Psicopatologia: transtornos do humor e do afeto,
transtornos do pensamento e da linguagem, transtornos da consciência, da atenção e da memória;;
Psicofarmacologia – Neurolépticos; Antidepressivos; Benzodiazepínicos; Lítio; Alcoolismo e dependência de
drogas: conceito e quadros clínicos; Demências: conceito, classificação, quadros clínicos; Esquizofrenias:
conceito, classificação e tratamentos; Aspectos psiquiátricos das epilepsias, manifestações principais,
tratamentos. Psicose maníaco-depressiva: conceito, classificação e tratamento; Neuroses: histórico, conceito,
classificação e tratamento; Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica; Personalidade: conceitos,
desenvolvimento; Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia - classificação e indicações principais;
Convulso terapia: principais tipos e indicações na atualidade. Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas,
indicações principais; Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade psicopática: conceito,
abordagem terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da Psiquiatria. Principais evoluções
modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. Política da Saúde Mental. Psiquiatria
Comunitária. Psiquiatria do Setor: Preventivíssimo. Antipsiquiatria. Psiquiatria “Democrática”; Saúde Pública:
Noções Gerais de Epidemiologia; Noções Gerais de Vigilância Epidemiológica; Imunização; Estatísticas Vitais em
Indicadores de Saúde; Saneamento Básico e Meio Ambiente. Todo Conteúdo Programático das Disciplinas
Básicas da Especialidade (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL:
SUS - princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa de Saúde da Família. Ética
profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da
Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias.
Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho Inter setorial.
Identificação de situações de risco individual/familiar/coletivo. Código de Ética Médica. Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, Seção II - Da Saúde.
Desenvolvimento infantil: aspectos cognitivos e afetivos. Exame psiquiátrico e exames complementares em
psiquiatria da infância e adolescência. Classificação diagnóstica em psiquiatria da infância e da adolescência.
Transtornos mentais orgânicos na infância e adolescência. Drogadição na infância e adolescência. Esquizofrenia
na infância e adolescência. Transtornos do humor (depressão e mania) na infância e adolescência. Transtorno
de ansiedade na infância e adolescência. Razões ao estresse. Transtorno alimentares na infância e adolescência.
Transtornos do sono na infância e adolescência. Transtornos do controle dos esfíncteres na infância e
adolescência. Transtornos de tique e do hábito na infância e adolescência. Transtorno de déficit de
atenção/hiperatividade na infância e adolescência. Retardo mental. Manifestações psiquiátricas da epilepsia na
infância e adolescência. Transtornos invasivos do desenvolvimento. Transtornos específicos do
desenvolvimento. Transtornos emocionais do comportamento. Transtornos psicológicos ligados a doenças
sistêmicas - psiquiatria de ligação na infância e adolescência. Abuso físico e sexual na infância e adolescência.
Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos na infância e adolescência. Ética em psiquiatria na infância e
adolescência. Psicofarmacoterapia na infância e adolescência. Psicoterapia na infância e adolescência.
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Prevenção em psiquiatria da infância e adolescência. Modelos de reabilitação em psiquiatria da infância e
adolescência. Modelos de atendimento em psiquiatria da infância e adolescência em saúde pública. Política
Nacional de saúde mental. Todo Conteúdo Programático das Disciplinas Básicas da Especialidade (Currículo
Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA VETERINÁRIO:
Clínica médico-cirúrgica veterinária; Doenças infectocontagiosas dos animais domésticos; Epidemiologia e
saúde pública veterinária; Farmacologia e terapêutica médico-veterinária; Fisiologia dos animais domésticos;
Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; Legislações sanitárias (Federal e Estadual/SP);
Microbiologia e imunologia; Nutrição animal; Parasitologia médico-veterinária; Patologia médico-veterinária;
Reprodução e fisiologia da reprodução animal; Toxicologia; Zoonoses: Cisticercose. Tuberculose. Raiva.
Leishmaniose. Leptospirose. Brucelose. Aftosa. Doenças Transmitidas por Vetores: Doenças de Chagas. Dengue.
Febre Amarela; Zootecnia; Específico: ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental);
Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicações e infecções); Higiene e higienização de
estabelecimentos e de alimentos; Medidas de controle urbano de animais de fauna Sinantrópica; Medidas de
controle urbano de animais domésticos; Bioestatística; Saúde Pública: Noções Gerais de Epidemiologia; Noções
Gerais de Vigilância Epidemiológica; Doenças de Notificação Compulsória; Imunização; Estatísticas Vitais em
Indicadores de Saúde; Conteúdos Programáticos das Disciplinas Básicas da Especialidade (Currículo Básico).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
CONCURSO PÚBLICO CPPMB 001/2019
ANEXO III - DECLARAÇÃO – CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
NOME:
CPF:
INSCRIÇÃO:
CARGO:
DEFICIÊNCIA DECLARADA:

CID:

NOME DO MÉDICO QUE ASSINA O LAUDO EM ANEXO:

NÚMERO DO CRM:

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA:
 NÃO PRECISO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS
 PROVA EM BRAILE
 PROVA E GABARITO AMPLIADOS
 SALA DE FÁCIL ACESSO
 OUTRA.
QUAL?______________________________________________________________________________
JUSTIFICATIVA DA CONDIÇÃO ESPECIAL:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ATENÇÃO: Esta Declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via SEDEX com A.R. (Aviso
de Recebimento) para o IGECS – Instituto de Gestão de Cidades Ltda – situado a Rua Rita Bueno de Angeli,
189, 2º Andar - Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331-616, até no máximo 1 (um) dia útil após o
encerramento das inscrições.

_______________, ______ de ____________________ de 201__.

Assinatura do candidato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
CONCURSO PÚBLICO CPPMB 001/2019
ANEXO IV - FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS
NOME:
CPF:
INSCRIÇÃO:
CARGO:
NATUREZA DO TÍTULO: Curso Concluído de Pós-Graduação ‘Stricto Sensu’ em nível de DOUTORADO na área/disciplina que está
concorrendo.
PONTUAÇÃO (Campo a ser
preenchido pelos Avaliadores)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTREGUES:
Curso:
Diploma devidamente registrado.
Certificado de Conclusão de Curso.

NATUREZA DO TÍTULO: Curso Concluído de Pós-Graduação ‘Stricto Sensu’ em nível de MESTRADO na área/disciplina que está
concorrendo.
PONTUAÇÃO (Campo a ser
preenchido pelos Avaliadores)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTREGUES:
Curso:
Diploma devidamente registrado.
Certificado de Conclusão de Curso.

ATENÇÃO: Este Formulário de Entrega de Títulos juntamente com os respectivos documentos AUTENTICADOS
deverão ser encaminhados via SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento) para o IGECS – Instituto de Gestão de
Cidades Ltda – situado a Rua Rita Bueno de Angeli, 189, 2º Andar - Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP:
13331-616, até no máximo 1 (um) dia útil após o encerramento das inscrições.
_______________, ______ de ____________________ de 201__.

Assinatura do candidato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
CONCURSO PÚBLICO CPPMB 001/2019
ANEXO V – DOCUMENTOS PARA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO (DOADOR DE SANGUE)
ATENÇÃO: DEVERÁ SER ENVIADA CÓPIA AUTENTICADA REFERENTE A TODOS OS DOCUMENTOS ENTREGUES.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PARA CONDIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.985, DE 1
DE SETEMBRO DE 2010, OU SEJA, DOADOR DE SANGUE:
1. Formulário de Solicitação de Isenção do Valor da Inscrição devidamente assinado (deverá ser impresso após a confirmação da
pré-inscrição no site www.igecs.org.br); e
2. Cópia Autenticada de documento expedido pela entidade coletora ou credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município,
contendo a discriminação do número de doações e a data em que foram realizadas, sendo que não poderá ser inferior a 2 (duas)
doações para homens e 1 (uma) doação para mulheres, no período de 12 (doze) meses anterior a publicação do edital, isto é, no
período de 23/12/2018 a 22/12/2019.

_______________, ______ de ____________________ de 201__.

Assinatura do candidato

IMPORTANTE:
- Somente será concedida a isenção do valor da inscrição apenas para um Cargo. Caso tenha interesse em realizar inscrição para mais
de um Cargo, se houver, deverá realizá-la via internet e efetuar o pagamento do valor correspondente através do boleto bancário das
demais inscrições para que sejam efetivadas;
- Não haverá devolução da documentação encaminhada a IGECS – Instituto de Gestão de Cidades Ltda para solicitação de inscrição
com isenção de pagamento e terá validade somente para este Certame; e
- Caso os documentos protocolados não atendam aos requisitos exigidos, a inscrição será INDEFERIDA como isenta, podendo o
candidato imprimir o Boleto Bancário e efetuar o pagamento até a data de vencimento estabelecida no Boleto, para que sua inscrição
seja efetivada.

ATENÇÃO: Os Documentos Comprobatórios (Anexo) devem ser enviados em Envelope via SEDEX com A.R. (Aviso de
Recebimento) para o IGECS – Instituto de Gestão de Cidades Ltda – situado a Rua Rita Bueno de Angeli, 189, 2º Andar Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331-616, até a data de 27/12/2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
CONCURSO PÚBLICO CPPMB 001/2019
ANEXO VI – DOCUMENTOS PARA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO (RENDA FAMILIAR)
ATENÇÃO: DEVERÁ SER ENVIADA CÓPIA AUTENTICADA REFERENTE A TODOS OS DOCUMENTOS ENTREGUES.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PARA CONDIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 2.517, DE 19
DE MAIO DE 2017, OU SEJA, COM RENDA FAMILIAR PER CAPITA NÃO SUPERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Formulário de Solicitação de Isenção do Valor da Inscrição devidamente assinado (deverá ser impresso após a confirmação da
pré-inscrição no site www.igecs.org.br);
Cópia Autenticada da 1ª folha da frente da Carteira de Trabalho de todos da família onde consta a foto e assinatura;
Cópia Autenticada da folha da Qualificação Civil da Carteira de Trabalho de todos da família;
Cópia Autenticada da primeira folha do Contrato de Trabalho até a última folha do Contrato de Trabalho, seguida da próxima
página em branco da Carteira de Trabalho de todos da família;
Cópia Autenticada do holerite, contracheque, recibo de pagamento ou documento expedido pelo empregador de todos da
família, referente ao mês de novembro de 2019, informando os seus rendimentos mensais;
Cópia Autenticada da última Declaração de Imposto de Renda e/ou da Declaração de Isenção desse imposto, que comprove que
o candidato e os membros do grupo familiar não possuem rendimentos superior ao estabelecido pela Lei, ou seja, 1 (um) salário
mínimo por mês; e
Declaração com firma reconhecida (Anexo VII) pelo candidato informando os componentes, grau de parentesco, data de
nascimento, remuneração mensal e CPF de todos da família, informando ainda, que atende aos requisitos da Lei nº 2.517, de
19 de maio de 2017, que dispõe sobre a concessão de isenção de taxa de inscrição.

OBSERVAÇÃO:
- Conforme art. 2º da Lei 2.517/17, para efeito desta lei, considera-se membro do grupo familiar, além do próprio candidato o(a)
cônjuge ou companheiro(a), ascendente e descendente de primeiro grau, seja consanguíneo ou por afinidade, que residam no mesmo
domicílio e compartilhem da renda bruta mensal familiar; e
- A renda familiar per capita será extraída da renda bruta dos membros de grupo familiar, obtida por meio da divisão da renda familiar
total pelo número de componentes do grupo familiar.

_______________, ______ de ____________________ de 201__.

Assinatura do candidato
IMPORTANTE:
- Somente será concedida a isenção do valor da inscrição apenas para um Cargo. Caso tenha interesse em realizar inscrição para mais
de um Cargo, se houver, deverá realizá-la via internet e efetuar o pagamento do valor correspondente através do boleto bancário das
demais inscrições para que sejam efetivadas;
- Não haverá devolução da documentação encaminhada a IGECS – Instituto de Gestão de Cidades Ltda para solicitação de inscrição
com isenção de pagamento e terá validade somente para este Certame; e
- Caso os documentos protocolados não atendam aos requisitos exigidos, a inscrição será INDEFERIDA como isenta, podendo o
candidato imprimir o Boleto Bancário e efetuar o pagamento até a data de vencimento estabelecida no Boleto, para que sua inscrição
seja efetivada.

ATENÇÃO: Os Documentos Comprobatórios (Anexo) devem ser enviados em Envelope via SEDEX com A.R. (Aviso de
Recebimento) para o IGECS – Instituto de Gestão de Cidades Ltda – situado a Rua Rita Bueno de Angeli, 189, 2º Andar Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331-616, até a data de 27/12/2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
CONCURSO PÚBLICO CPPMB 001/2019
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ISENÇÃO DA INSCRIÇÃO (RENDA FAMILIAR)
Eu, ____________________________________________________, portador (a) da cédula de
identidade RG n.º ________________, na qualidade de candidato (a) ao Cargo ___________________________________
sob o número de Inscrição ____________ no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Barueri, DECLARO, para fins
de atendimento a Lei nº 2.517, de 19 de maio de 2017, que a composição de minha renda familiar corresponde aos
membros da família residentes sob o mesmo teto, incluindo a minha conforme ao discriminado no quadro a seguir:
Nome Completo

Grau de parentesco

Data Nasc.

Remuneração
Mensal

CPF

Assim, venho requer a concessão de isenção de taxa de inscrição do Concurso Público CPPMB
001/2019 realizado pela Prefeitura Municipal de Barueri conforme documentação anexa a presente declaração.
Comprometo em manter-me informado quanto ao parecer da isenção da inscrição no site do IGECS
– Instituto de Gestão de Cidades Ltda, estando ciente que caso tenha meu pedido de isenção indeferido, terei que efetuar
o pagamento dentro do prazo limite de vencimento do boleto para participar deste certame.
Declaro, ainda, que atendo aos requisitos da Lei nº 2.517, de 19 de maio de 2017 e que poderei ser
responsabilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não correspondam à verdade.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

______________________, ______ de _____________________ de 20__.

Assinatura do candidato

ATENÇÃO: Os Documentos Comprobatórios (Anexo) devem ser enviados em Envelope via SEDEX com A.R. (Aviso de
Recebimento) para o IGECS – Instituto de Gestão de Cidades Ltda – situado a Rua Rita Bueno de Angeli, 189, 2º Andar Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331-616, até a data de 27/12/2019.
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