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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONCURSO PÚBLICO CPPMSV 001/2019

1ª RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE torna pública a 1ª Rerratificação do Edital Completo do Concurso
Público CPPMSV 001/2019:
I. Retifica-se o item 02. DOS CARGOS.
II. Retifica-se o item 02.02. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA POSSE DOS CARGOS.
III. Retifica-se o ANEXO I - SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS.
IV. Retifica-se o ANEXO II – PROGRAMA DE PROVA
Outrossim, ratifica-se os demais itens dispostos no Edital Completo CPPMSV 001/2019 que se mantêm
inalterados.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 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 São Vicente 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 São Vicente. 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 CPPMSV 001/2019
01.01. Os Cargos Públicos serão providos conforme Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São
Vicente (Lei Municipal nº 1.780 de 6 de junho de 1978) e posteriores 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 São Vicente, por igual período.
01.04. Todas as divulgações serão disponibilizadas no site www.igecs.org.br, em datas a serem informadas no
site do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades, portanto é de inteira responsabilidade dos candidatos o
acompanhamento de todas as divulgações.
02. DOS CARGOS
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Cód.

Cargos

101 Motorista

102 Motorista Socorrista

Vagas

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 32,00
Requisitos Mínimos

Remuneração
+ Benefício

Jornada

CR

- Ensino Fundamental Incompleto
R$ 1.674,29
(antiga 4ª Série); e
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
- CNH categoria “D”.
+ R$ 303,00 CB

CR

- Ensino Fundamental Incompleto
(antiga 4ª Série);
- CNH categoria “D”;
R$ 1.674,29
- Curso de Motorista de Veículo de
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
Emergência devidamente averbado e
+ R$ 303,00 CB
válido; e
- Curso de Atendimento Pré-Hospitalar
- APH válido.
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103 Oficial de Manutenção de Áreas Verdes

CR

- Ensino Fundamental Incompleto
(antiga 4ª Série).

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Cód.

Cargos

201 Agente de Saúde Pública

Vagas
CR

R$ 1.026,86
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 32,00
Requisitos Mínimos

Remuneração
+ Benefício

Jornada

- Ensino Fundamental Completo.

R$ 1.160,36
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB
R$ 1.160,36
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

202 Auxiliar Administrativo

CR

- Ensino Fundamental Completo.

203 Eletricista

CR

- Ensino Fundamental Completo; e
R$ 1.160,36
Curso
Profissionalizante
de + R$ 450,00 Abono 40 hr/s
Eletricista.
+ R$ 303,00 CB

204 Guarda Civil Municipal 2ª Classe

12

- Ensino Médio Completo; e
- CNH categoria mínima "AB".

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO
Cód.

Cargos

300 Almoxarife

Vagas
CR

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 52,00
Requisitos Mínimos

Cargos

Vagas

Remuneração
+ Benefício

Jornada

R$ 1.311,18
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

- Ensino Médio Incompleto.

ENSINO MÉDIO COMPLETO
Cód.

R$ 1.481,65
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 52,00
Requisitos Mínimos

Remuneração
+ Benefício

Jornada

R$ 2.137,89
+ R$ 641,37 ADIC.
40 hr/s
+ R$ 450,00 Abono
+ R$ 303,00 CB

301 Agente da Autoridade de Trânsito

06

- Ensino Médio Completo; e
- CNH categoria mínima “A” ou “B”.

302 Assistente Administrativo

CR

- Ensino Médio Completo.

R$ 1.481,65
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

303 Mestre de Manutenção de Áreas Verdes

CR

- Ensino Médio Completo.

R$ 2.137,89
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

304 Técnico de Compras

CR

- Ensino Médio Completo.

R$ 2.137,89
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

305 Técnico de Recursos Humanos

CR

- Ensino Médio Completo.

R$ 2.137,89
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB
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306

Tradutor e Intérprete da Linguagem de
Sinais

307 Guarda Civil Municipal 2ª Classe

01

- Ensino Médio Completo;
- Certificado de Proficiência em
Tradução e Interpretação de LIBRAS PROLIBRAS ou Certificado do Curso de
R$ 2.137,89
LIBRAS com carga horária mínima de
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
120 horas; e
+ R$ 303,00 CB
- Experiência Profissional mínima
Comprovada de 1 (um) ano de atuação
como Tradutor e Interprete da Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS. *

12

- Ensino Médio Completo; e
- CNH categoria mínima "AB".

R$ 1.481,65
+ R$ 502,29 ADIC.
40 hr/s
+ R$ 450,00 Abono
+ R$ 303,00 CB

* A comprovação da experiência se dará através da Cópia da Carteira de Trabalho ou Declaração em papel timbrado do empregador.

ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO
Cód.

Cargos

Vagas

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 52,00
Requisitos Mínimos

Remuneração
+ Benefício

Jornada

CR

- Ensino Médio Completo;
- Curso Profissionalizante; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 1.481,65
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

CR

- Ensino Médio Completo;
- Curso Profissionalizante; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 1.481,65
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

403 Desenhista

CR

- Ensino Médio Completo;
- Curso Técnico em Desenho; e
R$ 1.481,65
- Conhecimento de Tecnologias + R$ 450,00 Abono 40 hr/s
Computadorizadas para elaboração de + R$ 303,00 CB
desenhos (AutoCad).

404 Técnico de Contabilidade

CR

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

405 Técnico de Tesouraria

CR

- Ensino Médio Completo;
R$ 2.137,89
- Curso Técnico de Contabilidade; e
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
- Registro no Conselho Regional de
+ R$ 303,00 CB
Contabilidade.

406 Técnico de Enfermagem

CR

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

R$ 2.137,89
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

407 Técnico de Farmácia

CR

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

R$ 2.137,89
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

408 Técnico de Meio Ambiente

CR

- Ensino Médio Completo;
R$ 2.137,89
- Curso Técnico em Meio Ambiente; e + R$ 450,00 Abono 40 hr/s
- Registro em Conselho de Classe.
+ R$ 303,00 CB

409 Técnico de Radiologia

CR

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

410 Técnico de Turismo

CR

- Ensino Médio Completo;
R$ 2.137,89
- Curso Técnico em Guia de Turismo; e + R$ 450,00 Abono 40 hr/s
- Cadastro no Cadastur.
+ R$ 303,00 CB

401 Auxiliar de Enfermagem

402 Auxiliar em Saúde Bucal

R$ 2.137,89
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

R$ 1.732,46
+ R$ 145,00 Abono 24 hr/s
+ R$ 303,00 CB
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411 Topógrafo

CR

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Cód.

Cargos

Vagas

- Ensino Médio Completo;
R$ 2.137,89
- Curso Técnico Profissionalizante em
+ R$ 450,00 Abono 40 hr/s
Agrimensura ou Topografia;
+ R$ 303,00 CB
- Registro no Conselho de Classe.

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 72,00
Requisitos Mínimos

Remuneração
+ Benefício

Jornada

501 Administrador de Turismo

CR

- Curso Superior em Turismo ou Curso
R$ 2.415,82
Superior com Pós-graduação em + R$ 314,00 Abono 40 hr/s
Turismo.
+ R$ 303,00 CB

502 Analista de Sistemas

CR

- Curso Superior em Ciência da
R$ 2.415,82
Computação ou Desenvolvimento e + R$ 314,00 Abono 40 hr/s
Análise de Sistemas.
+ R$ 303,00 CB

503 Arquiteto

CR

- Curso Superior em Arquitetura; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 2.415,82
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

504 Assistente Social

CR

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

R$ 2.112,24
+ R$ 314,00 Abono 30 hr/s
+ R$ 303,00 CB

505 Bibliotecário

01

R$ 2.415,82
- Curso Superior em Biblioteconomia; e
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
- Registro no Conselho de Classe.
+ R$ 303,00 CB

506 Biólogo

CR

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

R$ 2.415,82
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

01

- Curso Superior em Odontologia; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 2.415,82
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

CR

- Curso Superior em Odontologia;
- Comprovação da habilitação/
R$ 1.957,72
especialidade
por
entidade + R$ 145,00 Abono 24 hr/s
reconhecida; e
+ R$ 303,00 CB
- Registro no Conselho de Classe

CR

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

CR

- Curso Superior em Enfermagem;
- Comprovação da habilitação/
R$ 2.415,82
especialidade
por
entidade + R$ 314,00 Abono 40 hr/s
reconhecida; e
+ R$ 303,00 CB
- Registro no Conselho de Classe.

04

- Curso Superior em Enfermagem;
- Comprovação da habilitação/
R$ 2.415,82
especialidade
por
entidade + R$ 314,00 Abono 40 hr/s
reconhecida; e
+ R$ 303,00 CB
- Registro no Conselho de Classe.

05

- Curso Superior em Enfermagem;
- Comprovação da habilitação/
R$ 2.415,82
especialidade
por
entidade + R$ 314,00 Abono 40 hr/s
reconhecida; e
+ R$ 303,00 CB
- Registro no Conselho de Classe.

507 Dentista - 40 h/s

508

Dentista Cirurgião Bucomaxilo-Facial 24 h/s

509 Enfermeiro

510

Enfermeiro - Programa Saúde da Família
- PSF

511 Enfermeiro com Especialidade em APH

512 Enfermeiro Neonatologista

R$ 2.415,82
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB
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06

- Curso Superior em Enfermagem;
- Comprovação da habilitação/
R$ 2.415,82
especialidade
por
entidade + R$ 314,00 Abono 40 hr/s
reconhecida; e
+ R$ 303,00 CB
- Registro no Conselho de Classe.

CR

- Curso Superior em Engenharia
R$ 2.415,82
Agronômica; e
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
- Registro no Conselho de Classe.
+ R$ 303,00 CB

515 Engenheiro Ambiental

CR

- Curso Superior em Engenharia
Ambiental ou Curso Superior em
R$ 2.415,82
Engenharia com Especialização na área + R$ 314,00 Abono 40 hr/s
Ambiental; e
+ R$ 303,00 CB
- Registro no Conselho de Classe.

516 Engenheiro Civil

CR

R$ 2.415,82
- Curso Superior em Engenharia Civil; e
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
- Registro no Conselho de Classe.
+ R$ 303,00 CB

517 Farmacêutico

CR

- Curso Superior em Farmácia; e
- Registro no Conselho de Classe.

CR

R$ 2.415,82
- Curso Superior em Engenharia Civil
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
ou Arquitetura.
+ R$ 303,00 CB

519 Fiscal de Tributos

CR

- Curso Superior em Economia,
R$ 2.415,82
Ciências Contábeis, Administração de + R$ 314,00 Abono 40 hr/s
Empresas, Direito ou Engenharia.
+ R$ 303,00 CB

520 Fisioterapeuta

CR

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

R$ 2.112,24
+ R$ 314,00 Abono 30 hr/s
+ R$ 303,00 CB

521 Geólogo

CR

- Curso Superior em Geologia; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 2.415,82
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

522 Nutricionista

CR

- Curso Superior em Nutrição; e
- Registro no Conselho de Classe.

R$ 2.415,82
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

523 Pedagogo

CR

R$ 2.415,82
- Curso Superior, Licenciatura Plena em + R$ 314,00 Abono 40 hr/s
Pedagogia.
+ R$ 303,00 CB

524 Procurador Municipal

CR

- Curso Superior em Direito; e
- Registro na OAB.

R$ 4.542,72
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

525 Psicólogo

CR

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

R$ 2.415,82
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

526 Técnico Legislativo

CR

- Curso Superior em Direito; e
- Registro na OAB.

R$ 2.415,82
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

527 Terapeuta Ocupacional

CR

- Curso Superior em Terapia
R$ 2.112,24
Ocupacional; e
+ R$ 314,00 Abono 30 hr/s
- Registro no Conselho de Classe.
+ R$ 303,00 CB

513 Enfermeiro Obstetra

514 Engenheiro Agrônomo

518 Fiscal de Obras

R$ 2.415,82
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB
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528 Tesoureiro

CR

- Curso Superior em Ciências
R$ 2.415,82
Contábeis, Administração de Empresas
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
ou Economia; e
+ R$ 303,00 CB
- Registro no Conselho de Classe.

529 Turismólogo

CR

- Curso Superior em Turismo.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO - PROFESSORES
Cód.

Cargos

601 Professor Adjunto de Educação Básica I

Professor Adjunto de Educação Básica II
602
- Arte

603

604

605

606

Professor Adjunto de Educação Básica II
- Ciências

Professor Adjunto de Educação Básica II
- Educação Especial

Professor Adjunto de Educação Básica II
- Educação Física

Professor Adjunto de Educação Básica II
- Geografia

Professor Adjunto de Educação Básica II
607
- História

Professor Adjunto de Educação Básica II
608
- Inglês

609

Professor Adjunto de Educação Básica II
- Língua Portuguesa

Vagas
10

R$ 2.415,82
+ R$ 314,00 Abono 40 hr/s
+ R$ 303,00 CB

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 72,00
Requisitos Mínimos

- Curso Normal Superior
Licenciatura Plena em Pedagogia.

Remuneração
+ Benefício

Jornada

R$ 15,31 h/a
Mínimo
ou + R$ 314,00 Abono**
60 hr/m
+ R$ 303,00 CB

CR

- Curso Superior em Licenciatura de
R$ 18,14 h/a
Graduação Plena; e
Mínimo
+ R$ 314,00 Abono**
- Habilitação específica na área de
60 hr/m
+ R$ 303,00 CB
atuação.

CR

- Curso Superior em Licenciatura de
R$ 18,14 h/a
Graduação Plena; e
Mínimo
+ R$ 314,00 Abono**
- Habilitação específica na área de
60 hr/m
+ R$ 303,00 CB
atuação.

05

- Curso Superior em Licenciatura de
Graduação Plena;
R$ 18,14 h/a
- Habilitação específica e/ou pósMínimo
+ R$ 314,00 Abono**
graduação em Educação Especial com
60 hr/m
+ R$ 303,00 CB
duração mínima de 360 (trezentos e
sessenta) horas.

CR

- Curso Superior em Licenciatura de
Graduação Plena;
R$ 18,14 h/a
Mínimo
- Habilitação específica na área de + R$ 314,00 Abono**
60 hr/m
+ R$ 303,00 CB
atuação; e
- Registro no Conselho de Classe.

CR

- Curso Superior em Licenciatura de
R$ 18,14 h/a
Graduação Plena; e
Mínimo
+ R$ 314,00 Abono**
- Habilitação específica na área de
60 hr/m
+ R$ 303,00 CB
atuação.

CR

- Curso Superior em Licenciatura de
R$ 18,14 h/a
Graduação Plena; e
Mínimo
+ R$ 314,00 Abono**
- Habilitação específica na área de
60 hr/m
+ R$ 303,00 CB
atuação.

CR

- Curso Superior em Licenciatura de
R$ 18,14 h/a
Graduação Plena; e
Mínimo
+ R$ 314,00 Abono**
- Habilitação específica na área de
60 hr/m
+ R$ 303,00 CB
atuação.

CR

- Curso Superior em Licenciatura de
R$ 18,14 h/a
Graduação Plena; e
Mínimo
+ R$ 314,00 Abono**
- Habilitação específica na área de
60 hr/m
+ R$ 303,00 CB
atuação.
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Professor Adjunto de Educação Básica II
610
- Matemática

CR

- Curso Superior em Licenciatura de
R$ 18,14 h/a
Graduação Plena; e
Mínimo
+ R$ 314,00 Abono**
- Habilitação específica na área de
60 hr/m
+ R$ 303,00 CB
atuação.

CR – Cadastro Reserva; e

ADIC. – Adicional de Risco conforme Lei 937/19 e 938/19; e
CB – Cesta Básica.
** Abono concedido somente ao Professor Adjunto de Educação Básica (I ou II) com jornada mensal igual ou superior a 150 hr/m.

02.01. As Atribuições, assim como os Programas de Prova de cada Cargo estão definidas nos Anexos deste
Edital Completo.
02.02. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA POSSE DOS CARGOS
a) Ter sido classificado neste Concurso Público e considerado apto nos Exames Médicos Admissionais;
b) Possuir 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 Posse 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, o candidato deverá comprovar a escolaridade exigida, sendo
aceito no mínimo Certificado de Graduação com a data da colação de grau;
d) Apresentar os seguintes documentos originais com uma cópia para entrega: RG (2 cópias); CPF; CNH válida
(se for requisito do cargo e de categoria exigida); PIS/PASEP; Título de Eleitor; Comprovantes de Votação na
última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (se
do sexo masculino); Certidão de Casamento (mesmo se averbada) ou de União Estável; Certidão de
Nascimento e CPF dos filhos menores de 21 anos; Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 5 anos; 4
(quatro) fotos 3x4 frontais, iguais e recentes; Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (de até 30 dias)
Certidão Negativa de Condenação Criminal transitada em julgado (de até 30 dias); Comprovante de
Residência (de até 3 meses) contendo bairro e CEP; Certificado de Conclusão do grau de instrução e da
especialidade exigida para o cargo; Carteira do Órgão de Classe ativa (se for requisito do cargo); Comprovante
de Desligamento da Administração Pública (se for recente ex-servidor); Declaração Funcional com lotação e
horários exercidos (em caso de acúmulo legal de cargos públicos); Declaração Atual de Bens em envelope
lacrado com cola (poderá preencher modelo no momento da entrega); Comprovante de conta no Santander
(se tiver); outros documentos que a Administração achar pertinente;
d1) Para o Cargo Guarda Civil Municipal 2ª Classe, além dos documentos acima, apresentar outros documentos
Certidões Negativas de Condenações Criminais transitadas em julgado expedidas pelos Poderes Judiciário
Federal e Estadual, conforme Lei Complementar nº 966/2019;
e) 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;
f) Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;
g) Estar em dia com seus direitos políticos e obrigações eleitorais;
h) 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;
i) Submeter-se, por ocasião da posse, ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a ser
realizado pela Administração ou por sua ordem, para constatação de aptidão física e mental;
j) Não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração Não registrar Condenação
Criminal transitada em julgado ou impeditivos do exercício do Cargo Público, achando-se no pelo gozo de
seus direitos civis e políticos;
k) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e não ter completado 75 (setenta e cinco) anos, idade esta
para aposentadoria compulsória dos servidores públicos;
l) Preencher e Assinar declaração quanto ao exercício ou não de cargo, emprego ou função pública e sobre
recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão; e
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m) Não ter anteriormente, contrato de trabalho com o Poder Público rescindido por justa causa de ter sido
demitido a bem do serviço público.
02.02.01. Os candidatos aprovados somente serão convocados por ato explícito da Administração da Prefeitura
Municipal de São Vicente e de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras da Administração.
02.02.02. O candidato não deverá estar incompatibilizado para o exercício do Cargo Público. Não poderá estar
exercendo cargo, emprego ou função pública, salvo suas exceções.
02.02.03. A não comprovação de qualquer dos requisitos exigidos, importará na exclusão do candidato do
presente Concurso Público.
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 26 de novembro de 2019 até as 23:59h do dia 18 de dezembro de 2019.
Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.igecs.org.br localizar o
Concurso Público CPPMSV 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.
Por ocasião da Circular nº 3656/2013 do BC que instituiu a Nova Plataforma da Cobrança
Importante:
(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 de inscrição. Após esta data os boletos não poderão ser reimpressos com novo vencimento e a
pré-inscrição cujo boleto não foi pago será automaticamente cancelada.
Página 10 de 107

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 de 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
São Vicente 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 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 o Prefeitura Municipal de São Vicente 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 Posse 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
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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
responsabilidade do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e/ou da Prefeitura Municipal de São Vicente 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 2352, de 31/08/1990.
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 e Decreto Federal nº 9.508, de 24/09/2018 e Lei Municipal nº 2352, de
31/08/1990, 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.
03.27.03. A Pessoa com Deficiência deverá indicar obrigatoriamente sua condição no Formulário de Inscrição e
entregar Laudo Médico 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 III).
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 envelope deverá estar devidamente identificado na parte externa com as informações constantes
do formulário abaixo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
LAUDO MÉDICO – CONCURSO PÚBLICO CPPMSV 001/2019
Nome:
Nº de Inscrição:
Cargo:
03.27.06. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e o Prefeitura Municipal de São Vicente 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.
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03.27.07. 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. A Comissão
de Concurso Público, de acordo com a possibilidade de atendimento, irá deferir ou indeferir o pedido solicitado.
03.27.07.01. 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.
03.27.08. 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 o Prefeitura Municipal de São Vicente,
de qualquer providência.
03.27.09. 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.
03.27.10. 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 pelo Prefeitura Municipal de
São Vicente.
03.27.11. 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 e Lei
Municipal nº 2122-A de 15/05/2009.
03.27.12. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de
correção.
03.27.13. O candidato com deficiência que NÃO realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
03.27.14. 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.
03.27.15. 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.
03.27.16. Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
existentes, de acordo com a sua classificação no Concurso Público.
03.27.17. 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.
03.27.18. 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.
03.27.19. 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.
03.27.20. Após a Posse do candidato no Cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão
de aposentadoria, mudança ou readaptação de Cargo.
03.27.21. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica Oficial, designada pela Prefeitura
Municipal de São Vicente, que terá a assistência de equipe multiprofissional que definirá o enquadramento ou
não, de sua situação como deficiente, atestando a sua compatibilidade com os requisitos e atribuições do Cargo
pretendido.
03.27.22. 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.
03.27.23. 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 e, desde que atenda todas as condições
estabelecidas do presente Edital.
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03.27.24. 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 3.724-A de 2 de janeiro de 2018, alterada Lei Municipal nº 3.819A de 3 de janeiro de 2018, ficam isento do pagamento do valor da inscrição os candidatos que:
a) Tiverem renda mensal de até 1 (um) salário mínimo; ou
b) Aos comprovadamente desempregados; ou
c) Aos doadores de sangue; ou
d) Aos doadores medula óssea.
03.28.02. A obtenção da isenção do valor da inscrição está condicionada a entrega e análise dos documentos
definidos no Anexo deste Edital.
03.28.03. No período de 26/11/2019 à 28/11/2019, os candidatos que atendam aos requisitos da Lei Municipal
nº 3.724-A de 2 de janeiro de 2018, alterada Lei Municipal nº 3.819-A de 3 de janeiro de 2018, devem acessar
diretamente o site www.igecs.org.br e realizar as seguintes etapas:
a) MENSAL DE ATÉ 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO / COMPROVADAMENTE DESEMPREGADOS:
- Preencher corretamente todos os dados solicitados no formulário e indicar no campo "Pedido de Isenção de
Taxa de Inscrição" à condição HIPOSSUFICIENTE/DESEMPREGADO e confirmar a pré-inscrição.
b) DOADORES DE SANGUE / DOADORES MEDULA ÓSSEA:
- Preencher corretamente todos os dados solicitados no formulário e indicar no campo “Pedido de Isenção de
Taxa de Inscrição” à condição DOADOR DE SANGUE/MEDULA e confirmar a pré-inscrição.
03.28.04. 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 a SHDias Consultoria e
Assessoria, situado a Rua Rita Bueno de Angeli, 189, Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331-616, até a
data de 29/11/2019.
03.28.05. A partir de 09/12/2019 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 3.724-A de 2 de janeiro de 2018, alterada Lei Municipal nº 3.819-A de 3 de
janeiro de 2018, 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.
03.28.06. O envelope deverá estar devidamente identificado na parte externa com as informações constantes
do formulário abaixo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO – CONCURSO PÚBLICO CPPMSV 001/2019
Nome:
Nº de Inscrição:
Cargo:
03.28.07. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e o Prefeitura Municipal de São Vicente 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.
03.28.08. 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
03.28.09. 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.
03.28.10. 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.
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03.28.11. 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.
03.28.12. As despesas relativas ao envio dos documentos serão de exclusiva responsabilidade dos candidatos.
03.28.13. Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição.
03.28.14. 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.
03.28.15. Conforme art. 3º da Lei Municipal nº 3.724-A de 2 de janeiro de 2018, a inveracidade das informações,
e a falta da comprovação da condição que trata a lei, acarretará, ao beneficiário da isenção, o imediato
cancelamento da inscrição, alcançando todas as repercussões administrativas para o preenchimento do cargo,
sem prejuízo das responsabilidade cíveis e criminais decorrentes.
04. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO
04.01. Para os Cargos Professores (TODOS), o presente Concurso Público será composto das seguintes fases:
I. Prova Objetiva, de caráter Eliminatório (Todos os Candidatos); e
II. Avaliação de Títulos, de caráter Classificatório (Atenção quanto ao prazo e instruções para a entrega).
04.02. Para o Cargo Procurador Municipal, o presente Concurso Público será composto das seguintes fases:
I. Prova Objetiva, de caráter Eliminatório (Todos os Candidatos);
II. Avaliação de Títulos, de caráter Classificatório (Atenção quanto ao prazo e instruções para a entrega); e
III. Peça Processual (Candidatos habilitados e dentro da quantidade do item 06.01.02.).
04.03. Para o Cargo Guarda Civil Municipal 2ª Classe, o presente Concurso Público será composto das seguintes
fases:
I. Prova Objetiva, de caráter Eliminatório (Todos os Candidatos); e
II. Teste de Aptidão Física – TAF, de caráter Eliminatório (Candidatos habilitados e dentro da quantidade do
item 08.01.02.).
04.03.01. Após a Homologação do referido Concurso Público, os candidatos classificados serão convocados na
medida da necessidade da Prefeitura Municipal de São Vicente para preenchimento das vagas disponíveis
conforme este edital para participação nas seguintes fases do processo de nomeação, sob a responsabilidade
da Prefeitura Municipal de São Vicente:
III. Investigação Social por meio de apresentação Certidões Negativas que a Administração estabelecer, de
caráter Eliminatório; e
IV. Curso de Preparação Profissional, de caráter Eliminatório.
04.04. Para os demais Cargos, o presente Concurso Público será composto das seguintes fases:
I. Prova Objetiva, de caráter Eliminatório (Todos os Candidatos).
05. DA PROVA OBJETIVA
05.01. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
05.01.01. A realização da Prova Objetiva e Peça Processual está prevista para o dia 12 de janeiro de 2020

(DOMINGO). 19 de janeiro de 2020 (DOMINGO).
05.01.02. Se o número de inscritos exceder a capacidade prevista dos locais de prova disponibilizados pela
Prefeitura Municipal de São Vicente, 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 24/12/2019.
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.
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05.01.05. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Vicente 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.
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 São Vicente 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.
05.01.15.01. Apenas para o Cargo de Procurador Municipal, a duração da prova será de 4 (quatro) horas e,
neste tempo, o candidato deverá realizar a Prova Objetiva e Peça Processual.
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
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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.
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 às respostas ou a
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.
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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.
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. DA PEÇA PROCESSUAL
06.01. Para o Cargo Procurador Municipal, haverá Peça Processual a ser realizada juntamente com a Prova
Objetiva. Será feita de acordo com o mesmo Programa de Prova do cargo e em conformidade com a
situação/problema apresentada.
06.02. Cada candidato receberá juntamente com a cópia do CADERNO DE QUESTÕES e GABARITO DE
RESPOSTAS, a FOLHA DE RESPOSTA para elaboração da Peça Processual.
06.03. Tendo em vista que o enunciado será suficiente para elaboração da Peça Processual, não será
permitida a consulta à legislação ou a outras obras.
06.04. A Peça Processual deverá ser respondida de forma legível, com caneta esferográfica azul ou preta, em
Folha de Resposta específica destinada a elaboração da mesma. Esta Folha de Resposta deverá ser
corretamente identificada somente com o Número de Inscrição do candidato. Não será permitido sob hipótese
alguma o uso de corretivo na Folha de Resposta por conta de erros na finalização das referidas respostas.
06.05. A Folha de Resposta não será substituída por erro de preenchimento do candidato.
06.06. A Folha de Resposta será o único documento válido para a avaliação da Peça Processual. O rascunho é
de preenchimento facultativo e não será considerado para avaliação.
06.07. Ao terminar a Peça Processual, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala o GABARITO
DE RESPOSTAS e a FOLHA DE RESPOSTA da Peça Processual.
06.08. Para realização da Peça Processual o candidato deverá seguir os mesmos critérios estabelecidos para a
Prova Objetiva em relação a data, local, horário e normas relativas ao andamento da mesma.
Página 18 de 107

06.09. DA AVALIAÇÃO DA PEÇA PROCESSUAL
06.09.01. A Peça Processual terá caráter ELIMINATÓRIO, avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos,
que serão somados a nota da Prova Objetiva, sendo que o candidato que não lograr no mínimo 25 (vinte e
cinco) pontos estará automaticamente desclassificado.
06.09.02. Serão avaliadas as Peças Processuais dos candidatos Habilitados e melhor Classificados na Prova
Objetiva, observando a ordem de classificação de acordo com a quantidade especificada a seguir:
Cargo
Quantidade de Candidatos a serem convocados
Procurador Municipal
50
06.09.03. As Peças Processuais serão avaliadas pela ordem de classificação decrescente da pontuação obtida
na Prova Objetiva, estritamente, até a quantidade definida no item anterior. Havendo candidatos empatados
nesta última colocação, os mesmos terão suas Peças Processuais avaliadas. Os demais candidatos que não
tiverem suas Peças Processuais avaliadas, mesmo que habilitados na Prova Objetiva serão considerados
desclassificados deste Concurso Público.
06.09.04. Na avaliação da Peça Processual serão considerados: o acerto das respostas, o grau de conhecimento
do tema demonstrado, a fluência e a coerência da exposição, a correção gramatical e a precisão da linguagem
jurídica.
06.09.05. Serão atribuídos os seguintes pontos para avaliação da Peça Processual:
a) acerto das respostas (até 10 pontos);
b) grau de conhecimento ao tema demonstrado (até 10 pontos);
c) fluência e coerência da exposição (até 10 pontos);
d) correção gramatical (até 10 pontos); e
e) precisão da linguagem jurídica (até 10 pontos).
06.09.06. Será atribuída nota 0,0 (zero) à Peça Processual quando esta:
a) fugir à proposta apresentada;
b) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas
em forma de verso, ou de outras formas);
c) apresentar assinatura ou qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;
d) for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade;
e) estiver em branco;
f) apresentar letra ilegível.
06.09.07. Serão considerados DESCLASSIFICADOS do Concurso Público os candidatos que não estiverem
colocados entre as quantidades estipuladas no item 06.09.02. (independente da pontuação obtida na mesma),
que neste caso, não terão sua Peça Processual corrigida, bem como os candidatos que obtiverem nota inferior
a 50 (cinquenta) pontos na avaliação da Peça Processual conforme item 06.09.01.
06.09.08. A fim de impedir a identificação do candidato por qualquer integrante da Banca de Avaliação, serão
adotados os seguintes procedimentos:
a) a Folha de Resposta para a elaboração da Peça Processual não poderá ser assinada ou rubricada, nem conter,
em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de
anulação da prova;
b) a detecção de qualquer marca identificadora do candidato, no espaço destinado à transcrição de texto
definitivo, acarretará a anulação da prova;
c) no material a ser utilizado para a elaboração da Peça Processual, haverá um espaço destinado ao
preenchimento apenas do número de inscrição, para que não haja possibilidade de identificação nominal do
candidato, durante a correção da Peça Processual.
07. DOS TÍTULOS
07.01. DA ENTREGA DOS TÍTULOS
07.01.01. Os candidatos devidamente inscritos nos Cargos Procurador Municipal e Professores (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 07.02.03., 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
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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.
07.01.02. 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.
07.01.03. O candidato que realizar inscrição para mais de 1 (um) Cargo, quando houver, deverá enviar os
documentos comprobatórios para cada inscrição realizada.
07.01.04. Juntamente com os títulos, deverá ser encaminhado o Formulário de Entrega de Títulos, conforme
modelo apresentado em Anexo a este Edital.
07.01.05. 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 SÃO VICENTE
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – CONCURSO PÚBLICO CPPMSV 001/2019
Nome:
Nº de Inscrição:
Cargo:
07.01.06. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e a Prefeitura Municipal de São Vicente 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.
07.01.07. 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.
07.01.08. 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.
07.01.09. Os documentos comprobatórios de títulos não podem apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas.
07.01.10. 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
(casamento, separação, divórcio, etc.), deverá anexar cópia do documento comprobatório da alteração, sob
pena de não ter pontuado o referido título.
07.01.11. Não será permitida a apresentação de documentos complementares relativo à carga horária,
conclusões de curso, ou outras especificações, depois do referido prazo de entrega.
07.02. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
07.02.01. A pontuação dos Títulos será de no máximo de 5 (cinco) pontos exclusivamente para os candidatos
aprovados na Prova Objetiva.
07.02.02. 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.
07.02.03. Somente serão aceitos para avaliação os documentos relacionados na Tabela de Pontuação de
Títulos, conforme segue:
NATUREZA DO TÍTULO

DOCUMENTOS ACEITOS

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.

PONTUAÇÃO
5 (cinco) pontos
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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

07.02.04. Quando houver Cargos cujo Curso de Especialização e/ou Residência, quando for o caso, seja exigida
como requisito mínimo para posse, não será pontuado na avaliação de títulos.
07.02.05. Todos os títulos acima especificados deverão conter timbre e identificação do órgão expedidor,
carimbo, assinatura do responsável e data.
07.02.06. 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.
07.02.07. 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.
07.02.08. 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.
07.02.09. 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.
07.02.10. Os títulos entregues que não atenderem as especificações estabelecidas neste Edital não serão
considerados para a referida Avaliação de Títulos.
07.02.11. A pontuação do título de maior valor exclui o de menor, vedada a atribuição cumulativa de pontos de
qualquer natureza.
07.02.12. É vedada a cumulação de títulos de natureza do mesmo item.
07.02.13. Os documentos entregues pelo candidato ficarão anexados ao formulário de inscrição, NÃO sendo
devolvidos para o candidato após a homologação do Concurso Público.
07.02.14. As despesas relativas à autenticação e envio dos documentos serão de exclusiva responsabilidade dos
candidatos.
07.02.15. 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.
08. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF
08.01. DA CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO TAF – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
08.01.01. Os candidatos habilitados na Prova Objetiva do Cargo de Guarda Civil Municipal 2ª Classe, serão
submetidos ao TAF – Teste de Aptidão Física, que avaliará o aspecto de resistência física, em conformidade com
a tabela constante no Anexo deste Edital.
08.01.02. Serão convocados os candidatos Habilitados e melhor Classificados na Prova Objetiva, observando a
ordem de classificação de acordo com a quantidade especificada a seguir:
Cargo
Quantidade de Candidatos a serem convocados
Guarda Civil Municipal 2ª Classe
150
08.01.03. 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
o TAF – Teste de Aptidão Física, mesmo que habilitados na Prova Objetiva serão considerados desclassificados
deste Concurso Público.
08.01.04. O Termo de Convocação para o TAF - Teste de Aptidão Física, contendo a data, local e horário para a
realização do mesmo, será divulgado no site www.igecs.org.br, em data a ser definida. O TAF - Teste de Aptidão
Física poderá ser realizado em 1 (um) ou mais domingos a serem definidos no Termo de Convocação.
08.01.05. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização do TAF - Teste de Aptidão Física
com antecedência.
08.01.06. O candidato NÃO receberá convocações individuais via Correio, portanto é de inteira
responsabilidade do candidato o acompanhamento das divulgações referentes a este Concurso Público.
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08.01.07. 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 os 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.
08.01.08. Não haverá a possibilidade de solicitação de realização do TAF - Teste de Aptidão Física em data,
horário ou local diferente do estabelecido no Termo de Convocação para o TAF - Teste de Aptidão Física
referente ao seu Cargo neste Concurso Público, exceto para candidatas do sexo feminino que apresentarem
NO DIA DA REALIZAÇÃO do TAF – Teste de Aptidão Física, comprovação de gravidez em conformidade com o
tema julgado pelo Tribunal Pleno do STF.
08.01.09. A divulgação do Termo de Convocação para o TAF - Teste de Aptidão Física será apresentada em
ordem alfabética, contendo o Número de Inscrição, Nome do Candidato, RG, Acertos na Prova Objetiva e
Pontuação na Prova Objetiva, e conterá somente os candidatos que irão realizar o TAF - Teste de Aptidão Física,
conforme item 07.01.02. deste Edital. Os demais candidatos desclassificados somente terão suas pontuações
na Prova Objetiva disponibilizadas para consulta pela internet no site www.igecs.org.br.
08.02. DA REALIZAÇÃO DO TAF – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA:
08.02.01. Com exceção ao caso previsto no item 07.01.08., a impossibilidade física ou o não comparecimento
para a realização do TAF - Teste de Aptidão Física, por qualquer que seja o motivo, ensejará a desclassificação
imediata do candidato.
08.02.02. Não haverá concessão de avaliação diferenciada ou possibilidade de adiamento ou remarcação do
TAF - Teste de Aptidão Física nos casos de alterações físicas, psíquicas ou orgânicas, mesmo que temporárias
(câimbras, contusões, luxações, fraturas, estados menstruais, indisposições, luto, etc.), que impossibilitem,
limitem ou diminuam a capacidade física do candidato para a realização do TAF - Teste de Aptidão Física na data
agendada.
08.02.03. Não haverá possibilidade de adiamento ou remarcação do TAF - Teste de Aptidão Física para o
candidato que vier a acidentar-se durante a realização de qualquer um dos exercícios do TAF - Teste de Aptidão
Física. 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.
08.02.04. Para a realização do TAF - Teste de Aptidão Física, o candidato deverá se apresentar munido de
documento original de identidade, e ainda, Atestado Médico, emitido há no máximo trinta (30) dias da data
da realização do TAF, declarando estado de saúde compatível para a realização de TAF - Teste de Aptidão Física,
destinado à avaliação de vigor físico e resistência orgânica. No Atestado Médico deverá, obrigatoriamente,
constar claramente a declaração de que o candidato está APTO PARA REALIZAR O TAF - TESTE DE APTIDÃO
FÍSICA. O Atestado Médico será retido pelos responsáveis pela aplicação do teste para juntar ao respectivo
resultado do candidato. O candidato que não apresentar o Atestado Médico especificado será
automaticamente desclassificado. O Candidato providenciará o Atestado Médico sob sua exclusiva
responsabilidade. O candidato que NÃO apresentar o Atestado Médico nos exatos termos aqui descritos não
poderá realizar o TAF. O modelo do Atestado Médico a ser apresentado está disponível no Anexo deste edital.
08.02.05. Os candidatos convocados para o TAF – Teste de Aptidão Física deverão apresentar-se na data, local
e horário definido no Termo de Convocação da referida prova portando:
- RG ou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação original) com foto e dentro da validade ou outro documento
oficial de identificação com foto original; e
- Atestado Médico de que o candidato se encontra Apto para a realização do Teste de Aptidão Física; e/ou
- No caso de gravidez, Atestado Médico contento a Data prevista para o Nascimento da Criança.
08.02.06. O candidato deverá se apresentar para a realização do TAF - Teste de Aptidão Física, trajando
OBRIGATORIAMENTE vestimenta apropriada para a prática esportiva (camiseta, short, bermuda ou agasalho e
tênis), sob pena de impedimento da realização do teste.
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08.02.07. O aquecimento físico antes da realização do TAF - Teste de Aptidão Física é de responsabilidade do
próprio candidato, não podendo interferir no andamento do mesmo.
08.02.08. Em razão de condições climáticas ou de força maior, o TAF - Teste de Aptidão Física poderá ser adiado
ou interrompido, acarretando novo horário e/ou data a ser estipulado e divulgado aos candidatos presentes.
08.02.08.01. 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.
08.02.09. O candidato que for considerado NÃO HABILITADO no TAF - Teste de Aptidão Física será
DESCLASSIFICADO do Concurso Público, independentemente da pontuação obtida na respectiva Prova
Objetiva.
08.03. DOS EXERCÍCIOS DO TAF - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA:
08.03.01. O TAF - Teste de Aptidão Física será composto pelos seguintes exercícios, a serem aplicados conforme
a sequência abaixo:
a) Candidatos do sexo Masculino:
1º - Teste de Flexão Abdominal (Remador);
2º - Teste de Flexão de Braço na Barra Fixa; e
3º - Teste de Corrida (400 metros).
b) Candidatos do sexo Feminino:
1º - Teste de Flexão Abdominal (Remador);
2º - Teste de Polichinelo; e
3º - Teste de Corrida (200 metros).
08.03.02. Teste de Flexão Abdominal (Remador) - Masculino e Feminino:
Objetivo: Medir indiretamente a força da musculatura abdominal, através do desempenho em flexionar e
estender o quadril.
Procedimentos: O Teste de Flexão Abdominal terá duração de 1 (um) minuto e obedecerá aos seguintes
critérios:
a) Ao comando “ATENÇÃO” o candidato deverá ficar deitado de costas, com as costas e a cabeça em contato
pleno com o solo, joelhos estendidos, braços atrás da cabeça com os cotovelos estendidos e as costas das
mãos em contato com o solo;
b) Ao comando “JÁ”, o candidato começará a primeira fase do exercício, realizando um movimento simultâneo,
onde os joelhos deverão ser flexionados, os pés deverão tocar o solo, o tronco deverá ser flexionado e os
cotovelos deverão ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo. Em seguida e sem interrupção, o
candidato deverá voltar à posição inicial realizando o movimento inverso; e
c) Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma repetição. A
contagem das repetições corretas levará em consideração as seguintes observações:
- só será registrada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre na
posição inicial do exercício;
- ao término do tempo estabelecido para o Teste de Flexão Abdominal, o Fiscal registrará o número de
repetições corretas realizado pelo candidato para posterior pontuação, conforme Tabela constante do
Anexo deste Edital.
- se, ao término do tempo estabelecido, o candidato estiver no meio da execução do movimento, essa
repetição não será registrada;
- o repouso entre as repetições é permitido, entretanto, o objetivo do teste é realizar o maior número de
repetições corretas possíveis no tempo determinado.
08.03.03. Teste de Flexão de Braço na Barra Fixa - Masculino:
Objetivo: Medir indiretamente a força muscular de membros superiores através do desempenho em se elevar
acima do nível de uma barra horizontal.
Procedimentos: O Teste de Flexão de Braço na Barra Fixa será realizado sem limite de tempo e obedecerá aos
seguintes critérios:
a) Ao comando “ATENÇÃO” o candidato deverá assumir a posição inicial, devendo ficar posicionado na barra
de forma que se mantenha pendurado com os cotovelos em extensão e não tenha contato dos pés com o
solo. A posição da pegada é pronada e corresponde à distância dos ombros;
Página 23 de 107

b) Ao comando “JÁ”, o candidato começará a primeira fase do exercício, devendo elevar seu corpo até que o
queixo passe acima do nível da barra e então retornará o corpo à posição inicial; e
c) Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma repetição. A
contagem das repetições corretas levará em consideração as seguintes observações:
- só será registrada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre na
posição inicial do exercício;
- ao término das repetições, o Fiscal registrará o número de repetições corretas realizadas pelo candidato
para posterior pontuação, conforme Tabela constante do Anexo deste Edital.
08.03.04. Teste de Polichinelo - Feminino:
Objetivo: Medir indiretamente a coordenação geral, através de movimentos sincronizados de braços e pernas.
Procedimentos: O Teste de Polichinelo terá duração de 1 (um) minuto e obedecerá aos seguintes critérios:
a) Ao comando “ATENÇÃO” candidato coloca-se na posição em pé, com os pés juntos e braços estendidos com
as mãos espalmadas na coxa (posição inicial);
b) Ao comando “JÁ”, o candidato faz o afastamento das pernas e simultaneamente a elevação dos braços
estendidos, acima da cabeça, tocando as palmas das mãos. Em seguida e sem interrupção, o candidato
deverá voltar à posição inicial realizando o movimento inverso; e
c) Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma repetição. A
contagem das repetições corretas levará em consideração as seguintes observações:
- só será registrada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre na
posição inicial do exercício;
- ao término do tempo estabelecido para o Teste de Polichinelo, o Fiscal registrará o número de repetições
corretas realizado pelo candidato para posterior pontuação, conforme Tabela constante do Anexo deste
Edital.
- se, ao término do tempo estabelecido, o candidato estiver no meio da execução do movimento, essa
repetição não será registrada;
- O repouso entre as repetições é permitido, entretanto, o objetivo do teste é realizar o maior número de
repetições corretas possíveis no tempo determinado.
08.03.05. Teste de Corrida - Masculino - 400 metros / Feminino - 200 metros:
Objetivo: Medir indiretamente a potência aeróbia, através do desempenho em correr 400 metros (para os
candidatos do sexo masculino) e 200 metros (para os candidatos do sexo feminino).
Procedimentos: O Teste de Corrida registrará em segundos, o tempo que o candidato levará para completar a
distância de 400 metros (para os candidatos do sexo masculino) e 200 metros (para os candidatos do sexo
feminino) e obedecerá aos seguintes critérios:
a) Ao comando “ATENÇÃO” o candidato deverá ficar posicionado com um dos pés à frente o mais próximo
possível da faixa de saída demarcada pronto para iniciar a corrida;
b) Ao comando “JÁ”, o candidato deverá iniciar a corrida. O cronômetro será acionado neste momento pelo
Fiscal que irá registrar o tempo da corrida; e
c) Ao cruzar a linha de chegada demarcada, o Fiscal irá parar o cronômetro e registrar o tempo obtido pelo
candidato para posterior pontuação, conforme Tabela constante do Anexo deste Edital. A contagem do
tempo da corrida levará em consideração as seguintes observações:
- caso o candidato não consiga completar a distância inteira determinada para o seu Teste de Corrida, não
será registrado tempo para pontuação;
- o candidato poderá alterar o ritmo de sua corrida durante a execução do teste, podendo inclusive caminhar
pelo percurso em determinados momentos, entretanto, o objetivo do teste é completar a distância
determinada no menor tempo possível.
08.04. DA AVALIAÇÃO DO TAF - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
08.04.01. O TAF - Teste de Aptidão Física terá caráter ELIMINATÓRIO e será avaliado na escala de 0 (zero) a 30
(trinta) pontos, que serão somados a pontuação obtida na Prova Objetiva.
08.04.02. Os resultados obtidos pelos candidatos no momento da realização de cada um dos exercícios serão
registrados pelos Fiscais de Prova, sendo que a pontuação equivalente a cada exercício será calculada através
da Tabela constante do Anexo deste Edital. Após o somatório da pontuação equivalente a cada um dos
exercícios, o candidato que não lograr 15 (quinze) pontos no TAF - Teste de Aptidão Física será considerado
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NÃO HABILITADO e estará automaticamente desclassificado do certame público, independentemente da
pontuação obtida na respectiva Prova Objetiva.
08.04.03. Também serão considerados desclassificados os candidatos que:
- Obter pontuação igual a 0 (zero) em qualquer um dos três exercícios do TAF – Teste de Aptidão Física,
independente da pontuação total obtida;
- Não se apresentarem para a realização do TAF - Teste de Aptidão Física; e
- Não puderem realizar a Prova Prática por qualquer que seja o motivo.
09. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA O CONCURSO PÚBLICO
09.01. 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.
09.02. 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.
09.03. Não será permitido ao candidato adentrar ou permanecer nos locais de provas portando qualquer tipo
de arma.
09.04. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Vicente 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.
09.05. 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;
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.
10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
10.01. 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 São
Vicente (www.saovicente.sp.gov.br) em datas previstas a serem informadas no site do IGECS – Instituto de
Gestão de Cidades.
10.02. 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.
10.03. 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 13. deste Edital.
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11. DA PONTUAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
11.01. Para os Cargos Professores (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).
11.02. Para o Cargo Procurador Municipal, presente Concurso Público terá a Pontuação Final equivalente a 155
(cento e cinquenta e cinco) pontos, que consistirá na soma das pontuações obtidas na Prova Objetiva (100
pontos), na Peça Processual (50 pontos) e na Avaliação de Títulos (5 pontos).
11.03. Para o Cargo Guarda Civil Municipal 2ª Classe, o presente Concurso Público terá a Pontuação Final
equivalente a 130 (cento e trinta) pontos, que consistirá na soma das pontuações obtidas na Prova Objetiva
(100 pontos) e no TAF – Teste de Aptidão Física (30 pontos).
11.04. 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).
12. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃO FINAL
12.01. Em caso de empate na pontuação final, constituem-se, sucessivamente e quando aplicável, os seguintes
critérios de desempate:
a) Tiver a maior idade.
12.02. 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.
12.03. 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.
12.03.01. Nas listagens de Classificação Final serão publicadas as pontuações obtidas pelos candidatos
classificados de acordo com as fases definidas para cada Cargo.
13. DOS RECURSOS
13.01. 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.
13.02. 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.
13.03. 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.
13.04. 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.
13.05. 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.
13.06. 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;
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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.).
13.07. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e o Prefeitura Municipal de São Vicente 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.
13.08. 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.
13.09. 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.
13.10. 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.
13.11. 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.
13.12. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso nesse Concurso Público, sendo soberana
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. DA CONVOCAÇÃO PARA INGRESSO
14.01. A convocação para ingresso obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, não gerando ao
candidato aprovado, além do número de vagas, o direito à Posse. Os classificados no presente Concurso
Público somente serão convocados por ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade por parte
da Administração Pública Direta, dentro do prazo de validade do certame, respeitada a Legislação de
Responsabilidade Fiscal vigente, associada aos fatores de ordem técnica de trabalho e/ou disponibilidade
orçamentária.
14.02. A data para entrada em exercício dos candidatos convocados será definida pela Prefeitura Municipal de
São Vicente em atendimento às suas necessidades e conveniências.
14.03. O processo de convocação dos candidatos aprovados aos Cargos constantes neste Edital é de exclusiva
responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Vicente.
14.03.01. O candidato aprovado será convocado pelo correio, mediante telegrama e deverá se apresentar na
Administração da Prefeitura Municipal de São Vicente na data e horário estabelecido no telegrama.
14.03.02. No caso de desistência do candidato, quando convocado para uma vaga, o fato deverá ser
formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência Definitiva. O não comparecimento, quando
convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Concurso
Público, fato comprovado pela Prefeitura Municipal de São Vicente através de Telegrama de Convocação e
Aviso de Recebimento (via telegrama).
14.04. 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.
14.05. Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações referentes ao acompanhamento
das Posse devem ser solicitadas juntamente a Prefeitura Municipal de São Vicente através de seus canais de
comunicação.
14.06. Para efeito de ingresso na Prefeitura Municipal de São Vicente, o candidato aprovado e classificado
ficará obrigado a comprovar, junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de São Vicente, que
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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 empossado.
14.07. Quando de sua Posse, 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.
14.08. É facultado a Prefeitura Municipal de São Vicente 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.
14.08.01. No ato da convocação, as cópias dos documentos exigidos somente serão aceitas mediante
apresentação dos originais.
14.08.02. Não será empossado o candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou
inexata para fins de posse ou não possuir os requisitos exigidos no Edital.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.01. Este edital teve seu Extrato publicado no “Diário do Litoral” e estará disponível, na íntegra, no site
www.igecs.org.br.
15.02. A inscrição do candidato implicará no conhecimento integral e aceitação tácita de todas as regras e
critérios do Edital Completo do presente Concurso Público.
15.03. 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.
15.04. 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 disponíveis até a homologação do presente Concurso Público.
15.05. O candidato é exclusivamente responsável pelo acompanhamento das divulgações referentes ao
Concurso Público CPPMSV 001/2019, não havendo responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Vicente
quanto às informações divulgadas por outros meios que não sejam os sites www.saovicente.sp.gov.br e
www.igecs.org.br.
15.06. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Vicente, quando for o caso, decidirá
sobre o adiamento de qualquer das etapas do Concurso Público.
15.07. 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 São
Vicente 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.
15.08. O PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 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.
15.09. 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.
15.10. A homologação do presente Concurso Público é de responsabilidade do Prefeito Municipal de São
Vicente.
15.11. O Termo de Homologação será publicado no “Diário do Litoral” e disponibilizado em caráter informativo
nos sites www.saovicente.sp.gov.br e www.igecs.org.br.
15.12. O candidato classificado se obriga a manter atualizado seus dados perante o IGECS – Instituto de Gestão
de Cidades até a publicação da homologação. Após a homologação, o candidato deverá atualizar o endereço
junto à Diretoria de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de São Vicente, através de telegrama com aviso
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de recebimento ou pessoalmente, responsabilizando-se por eventuais comunicações de mudanças de
endereço.
15.13. 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 “Diário do Litoral”.
15.14. 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.
15.15. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público da Prefeitura
Municipal de São Vicente, devidamente nomeada para tal fim, de acordo com as normas pertinentes.
São Vicente, 26 de novembro de 2019.

PEDRO GOUVÊA
Prefeito Municipal de São Vicente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONCURSO PÚBLICO CPPMSV 001/2019
ANEXO I - SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Motorista
Dirigir veículos utilizados no transporte municipal, assim também, caminhões munck, caminhão guincho e
ambulâncias. Prestar auxílio na locomoção de pacientes entre a ambulância e as dependências hospitalares e
residência dos familiares. Operar o equipamento do caminhão munck, carregando e descarregando peças e
equipamentos e operar o caminhão efetuando a fixação dos veículos para remoção. Dirigir automóveis,
utilitários, caminhões e micro-ônibus utilizados no transporte municipal, conduzindo-os em trajeto
determinado de acordo com as regras de trânsito e as instruções recebidas. Auxiliar nas atividades de carga e
descarga de materiais e/ou equipamentos leves nos veículos sob sua responsabilidade. Zelar pela manutenção
e conservação do veículo sob sua responsabilidade. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua
função.
Motorista Socorrista
Dirigir ambulâncias ou veículos de urgência especializados e padronizados, voltados ao serviço de atendimento
pré-hospitalar móvel e vinculados ao Serviço Municipal de Atenção às Urgências – SAMU (Serviço 192). Conduzir
a equipe de atendimento e prestar auxílio na locomoção de pacientes. Conhecer integralmente o veículo e
realizar sua manutenção básica no mesmo. Estabelecer contato com a central de atendimento às emergências
para as devidas orientações. Conhecer a malha viária local. Conhecer a localização de todos os equipamentos
de saúde integrados ao sistema assistencial local e auxiliar a equipe de saúde na prestação do atendimento préhospitalar. Zelar pela conservação do veículo e equipamentos sob sua responsabilidade. Executar quaisquer
outras atividades correlatas à sua função.
Oficial de Manutenção de Áreas Verdes
Executar os serviços de manutenção de áreas verdes do município, através da operação e de máquinas
roçadeiras, trituradores, microtratores e máquinas de cortar grama, e equipamentos para capinagem e poda
de árvores e arbustos. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais
de trabalho. Executar serviços de jardinagem em geral e preparação de sementeiras. Efetuar a distribuição de
plantas, o adubamento e o respectivo plantio de jardins e áreas verdes. Executar o trabalho de poda de plantas
e plantas ornamentais. Aplicar inseticidas, herbicidas e fungicidas para preservação da vida das plantas.
Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Agente de Saúde Pública
Executar serviços de desinfecção em logradouros públicos, equipamentos públicos e prédios em geral.
Desenvolver trabalhos corretivos e preventivos de combate a insetos, ratos e outros animais que causem danos
à saúde da população. Visitar os domicílios para acompanhamento e orientação quanto ao controle de
epidemias, bem como fazer visitas às pessoas atingidas por epidemias. Verificar as condições de higiene e
limpeza em que se encontram as Unidades de Saúde, relatando ao superior imediato. Efetuar a captura de
animais que se encontram nas ruas do município. Auxiliar no serviço dos veterinários. Participar nas campanhas
de vacinação. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Auxiliar Administrativo
Executar atividades de cunho administrativo, tais como: digitação, arquivamento, recebimento e remessa de
documentos e atendimento ao público, na sua área de atuação. Auxiliar na execução das tarefas pertinentes à
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secretaria da escola. Manter controle dos processos que circulam em sua área. Apoiar a execução das tarefas
realizadas pelos técnicos e assistentes administrativos. Atender e efetuar ligações telefônicas, procedendo às
transferências de chamadas para as respectivas pessoas, anotar recados quando necessário e fornecer as
informações solicitadas. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Eletricista
Efetuar a instalação, reparo e conservação de sistemas elétricos de alta e baixa tensão. Localizar e reparar
defeitos e avarias em motores, dínamos, aparelhos eletrodomésticos e outros aparelhos elétricos. Colaborar e
prestar auxílio a empresas contratadas para serviços elétricos. Orientar as atividades dos meio-oficiais de
manutenção, a fim de garantir a segurança na realização dos trabalhos. Instalar e consertar linhas telefônicas.
Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Guarda Civil Municipal 2ª Classe
Efetuar os serviços de patrulhamento ostensivo e preventivo, a pé ou motorizado, em postos e/ou locais
determinados por seus superiores; assegurar-se da guarda e conservação dos próprios municipais colocados
sob sua responsabilidade; demonstrar postura e competência, correlatas a sua função, contribuindo para elevar
a autoestima da Corporação; auxiliar os Guardas Civis Municipais 1ª Classe sempre que requisitado ou substituílos, se assim for determinado; comunicar toda e qualquer irregularidade ao seu superior imediato; executar
quaisquer outras atividades relativas à sua função; ter total conhecimento do Estatuto e Regimento Interno da
Guarda e conduzir os autos e motocicletas da Guarda Civil Municipal nas suas atividades de patrulhamento.
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO
Almoxarife
Executar e coordenar os serviços de recebimento, estocagem, e distribuição de materiais. Executar e
acompanhar o registro de entrada e saída de materiais. Efetuar a organização e o armazenamento de materiais
e produtos, identificando-os e determinando sua acomodação de forma adequada. Providenciar condições
necessárias para evitar deterioramento e perdas. Controlar data de validade dos produtos perecíveis. Efetuar a
solicitação de materiais, sempre que os estoques atingirem o ponto de ressuprimento. Elaborar relatórios e
inventários mensais anuais. Zelar pelo local de estoque de materiais. Executar quaisquer outras atividades
correlatas à sua função.
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Agente da Autoridade de Trânsito
Realizar fiscalização e tomar providências para que haja fluidez do trânsito no perímetro municipal. Orientar os
motoristas nas alterações no sistema viário. Dirigir os veículos automotores da fiscalização de trânsito e
comunicar irregularidades. Aplicar multas aos motoristas infratores, condutores de veículos automotores ou de
tração mecânica. Orientar os pedestres quanto à utilização de passarelas, passeios e faixas de travessia de ruas,
a fim de lhes garantir maior segurança e evitar acidentes. Executar quaisquer outras atividades correlatas a sua
função.
Assistente Administrativo
Coordenar e responder pela execução das atividades administrativas de um componente organizacional da
Prefeitura, de uma Escola ou de uma Secretaria, executando serviços de digitação e prestando todo tipo de
informação pertinente aos superiores imediatos. Responder por recebimentos e prestações de contas de sua
área. Executar serviços de caixa na tesouraria, recebimentos e pagamentos; controlar a frequência dos
servidores sob sua responsabilidade. Zelar pelo uso e conservação dos equipamentos da área. Supervisionar e
executar atividades rotineiras de apoio administrativo de sua área, procedendo segundo normas específicas ou
de acordo com seu próprio critério, agilizando o fluxo de trabalhos administrativos. Prestar todo o tipo de
orientação aos subordinados diretos, recomendando formas de aperfeiçoar o desenvolvimento do trabalho.
Apoiar a execução das tarefas realizadas pelos técnicos, fiscais ou profissionais da sua área de atuação.
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Secretariar o Diretor da Escola, mantendo as informações do corpo docente e discente devidamente
atualizadas. Prestar informações aos Órgãos competentes (Delegacia de Ensino, Secretaria de Educação ou
Ministério da Educação) sobre as atividades desenvolvidas na escola. Executar quaisquer outras atividades
correlatas à sua função.
Mestre de Manutenção de Áreas Verdes
Supervisionar as atividades desenvolvidas pelos subordinados responsáveis pela manutenção de áreas verdes
do município. Programar as atividades a serem executadas e distribuí-las aos subordinados diretos. Orientar os
servidores de manutenção de áreas verdes, quanto à melhor forma de execução de suas atividades. Zelar pela
segurança dos servidores no desenvolvimento das atividades. Submeter ao superior hierárquico todas as
informações necessárias para a elaboração de relatórios de acompanhamento e medição dos trabalhos
realizados pela sua área. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Técnico de Compras
Realizar a cotação de preços dos materiais requisitados pelos diversos Órgãos da Prefeitura. Receber as
solicitações de compras de diversas áreas da Prefeitura, providenciar os respectivos processos licitatórios.
Efetuar a divulgação na imprensa de editais de licitação para aquisição de materiais para a Prefeitura. Participar
da comissão de licitação, e fazer cumprir as orientações da legislação que trata de compras públicas. Analisar
as propostas de fornecedores, emitindo os respectivos pareceres necessários ao fechamento do contrato de
fornecimento. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Técnico de Recursos Humanos
Conhecer a legislação específica do funcionalismo público, visando observar sua correta aplicação, acompanhar
e participar como preposto, das audiências trabalhistas visando à defesa da PMSV; providenciar as informações
inerentes aos processos trabalhistas e da comissão sindicante; efetuar os controles de frequência, a fim de
assegurar a exatidão do dados para a folha de pagamento; executar as tarefas inerentes à folha de pagamento;
acompanhar o desenvolvimento dos programas nos diferentes setores da área de recursos humanos,
orientando os executores na solução das dúvidas; elaborar periodicamente relatórios de informações gerenciais
sobre as atividades e resultados obtidos pela área; realizar estudos relacionados à melhoria da qualidade das
rotinas da área de recursos humanos; manter atualizados os prontuários de todos os servidores; processar
todos os registros necessários de admissão, manutenção e rescisão de servidores. Executar quaisquer outras
atividades correlatas à sua função.
Tradutor e Intérprete da Linguagem de Sinais
Atribuições efetuar comunicação entre surdos e ouvintes surdos e surdos, surdos e surdos-cegos surdos-cegos
e ouvintes, por meio de LIBRAS para língua oral e vice-versa; Interpretar, em LIBRAS, as atividades didáticaspedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de
forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; Atuar nos processos seletivos para cursos na instituição
de ensino e nos concursos públicos; Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e as atividades-fim das
instituições de ensino e repartições públicas; Prestar seus serviços em depoimento em juízo em órgãos
administrativos ou policiais.
Guarda Civil Municipal 2ª Classe
Efetuar os serviços de patrulhamento ostensivo e preventivo, a pé ou motorizado, em postos e/ou locais
determinados por seus superiores; assegurar-se da guarda e conservação dos próprios municipais colocados
sob sua responsabilidade; demonstrar postura e competência, correlatas a sua função, contribuindo para elevar
a autoestima da Corporação; auxiliar os Guardas Civis Municipais 1ª Classe sempre que requisitado ou substituílos, se assim for determinado; comunicar toda e qualquer irregularidade ao seu superior imediato; executar
quaisquer outras atividades relativas à sua função; ter total conhecimento do Estatuto e Regimento Interno da
Guarda e conduzir os autos e motocicletas da Guarda Civil Municipal nas suas atividades de patrulhamento.
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ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO
Auxiliar de Enfermagem
Assessorar nas atividades de enfermagem, auxiliando os enfermeiros, médicos e demais colaboradores no
cuidado à saúde dos cidadãos, tratando-os conforme as prescrições médicas, utilizando-se de instrumentos,
materiais e medicamentos adequados as reais necessidades. Controlar e orientar os pacientes e respectivos
acompanhantes, no sentido de manter as dependências hospitalares devidamente organizadas e em harmonia.
Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Auxiliar em Saúde Bucal
Assessorar nas atividades dos consultórios dentários do município, auxiliando os dentistas na manipulação de
materiais de uso odontológico e na orientação da higiene bucal, a fim de cuidar de saúde bucal dos cidadãos.
Controlar e orientar os pacientes e respectivos acompanhantes na marcação de consultas odontológicas, bem
como desenvolver todo o acompanhamento individual do paciente, através do preenchimento de fichas e
controle de arquivos. Cuidar para que as dependências do serviço odontológico estejam devidamente
organizadas e em harmonia. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Desenhista
Elaborar desenhos de projetos de engenharia e construção, com a utilização de técnicas manuais ou através de
softwares apropriados. Copiar desenhos já estruturados, seguindo a forma, dimensão e demais especificações
dos originais. Desenhar mapas topográficos e circuitos, baseando-se em recursos e obedecendo às
especificações. Submeter esboços elaborados à apreciação do autor do projeto, consultando-o sobre possíveis
correções. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Técnico de Contabilidade
Coordenar, orientar e executar os processamentos orçamentários, contábeis e financeiros, atualizando livros
fiscais e registros oficiais, com o objetivo de elaborar o orçamento, o balanço e demais demonstrações. Fazer o
acompanhamento orçamentário, conferir lançamentos efetuados, bem como revisar cálculos diversos e os
respectivos resultados. Controlar a atividade de análise e conciliação de contas. Observar se os processos de
pagamentos estão de acordo com a legislação. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Técnico de Tesouraria
Desenvolver as atividades da tesouraria, executando a coleta de dados, operacionalização dos processos e
conciliação bancaria. Efetuar a emissão e controle de cheques para pagamento das despesas da Prefeitura.
Providenciar toda a documentação necessária para os registros das movimentações bancarias da Prefeitura.
Efetuar o “follow-up” da data de vencimento doa pagamentos. Realizar o fechamento diário do boletim de
caixa, bem como atualizar os dados referentes às disponibilidades financeiras. Realizar as operações de caixa
da Prefeitura. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Técnico de Enfermagem
Exercer atividades auxiliares, de nível médio técnico, inerentes à área de enfermagem. Assistir o Enfermeiro no
planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem. Prestação
de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave. Prevenção e controle das doenças
transmissíveis em geral e programas de vigilância epidemiológica. Prevenção e controle sistemático de danos
físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde. Executar atividades de assistência
de enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro e do Enfermeiro Obstetra. Integrar a Equipe de Saúde.
Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Técnico de Farmácia
Desenvolver ações sob orientação e supervisão do Farmacêutico, de dispensação, orientação, conferência de
fórmulas, separação, armazenamento e controle de estoque nas Unidades de Saúde – Prontos-Socorros,
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Núcleos de Assistência Especializada, Centro de Emergência e Internações, Unidades Básicas – e setores que
contenham medicamentos e atendimento aos pacientes. Zelar pela distribuição e conservação dos
medicamentos sob sua responsabilidade. Apoiar a execução de tarefas realizadas pelos diversos profissionais
nos locais de exercício de suas atividades. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Técnico de Meio Ambiente
Conhecer a legislação específica envolvendo meio ambiente, visando observar a correta aplicação nos projetos,
bem como na instrução em processos e procedimentos específicos. Acompanhar o desenvolvimento dos
programas e projetos envolvendo obras, assentamentos urbanos e desenvolvimento habitacional, orientando
os executores na solução de questões envolvendo o meio ambiente. Elaborar, supervisionar e avaliar estudos,
projetos ou pesquisas relacionados à conservação, ao saneamento e à melhoria do meio ambiente. Atuar nas
rotinas de processos de licenciamento ambiental. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Técnico de Radiologia
Realizar exames radiológicos nos pacientes, de acordo com as prescrições médicas. Efetuar a preparação do
paciente, bem como dos reagentes e filmes radiológicos, necessários para a realização dos exames. Colaborar
com o radiologista no preparo de diagnósticos dos exames realizados. Cuidar da conservação dos aparelhos de
radiologia, assim como dos materiais de revelação. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua
função.
Técnico de Turismo
Executar os serviços técnico-administrativos e a distribuição das atividades, de acordo com os programas em
andamento, a fim de garantir a manutenção da produtividade, eficiência e continuidade dos trabalhos. Auxiliar
na coleta de informações junto ao público, para efetuar avaliação do potencial do município em relação às
atividades turísticas. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos dos subordinados diretos, com a finalidade
de garantir o cumprimento das metas estabelecidas. Participar do planejamento e organização de atividades
turísticas e acompanhar a sua execução. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Topógrafo
Desenvolver atividades em topografia e correlatas para instruções em processos e procedimentos específicos.
Realizar pesquisas que envolvam levantamentos topográficos. Preparar projetos de demarcações de limites
territoriais. Assessorar grupos técnicos ou organizações que necessitem de seus conhecimentos específicos.
Analisar ação antrópica e sua interferência no meio urbano. Realizar pesquisas e projetos que envolvam
levantamentos fisiográficos e topográficos. Preparar quadros e mapas. Ter conhecimento de SIG - Sistema de
Informação Geográfica. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Administrador de Turismo
Planejar, organizar e supervisionar os serviços técnico-administrativos, a utilização dos recursos humanos,
materiais, financeiros e de relações públicas, estabelecendo princípios, normas e funções, para assegurar a
correta aplicação, produtividade, eficiência e continuidade das atividades turísticas. Analisar as características
dos recursos disponíveis e os planos de desenvolvimento e atividades turísticas. Coletar informações junto ao
público ou por meio de pesquisa, para efetuar avaliação do potencial do município em relação as atividades
turísticas. Elaborar o orçamento e acompanhar a correção das distorções de metas estabelecidas com a
finalidade de cumprimento dos orçamentos financeiros. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos dos
subordinados diretos com a finalidade de garantir o cumprimento das metas estabelecidas. Fazer cumprir e dar
continuidade às atividades programadas, em caso de ausência de um superior imediato. Executar quaisquer
outras atividades correlatas à sua função.
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Analista de Sistemas
Desenvolver sistemas de processamento de dados e elaborar Plano Diretor de Informática da Prefeitura.
Pesquisar e trazer novas tecnologias de informática para aplicação na Prefeitura. Coordenar o desenvolvimento
e prestação de serviços por terceiros na elaboração de sistemas. Efetuar estudos de viabilidade de implantação
de sistemas informatizados. Analisar e estabelecer a melhor ferramenta de processamento de dados,
estudando as necessidades e propondo os sistemas/métodos apropriados. Identificar as necessidades dos
diversos setores quanto à aplicação de processamento sistemático de informação. Preparar diagramas de fluxo
e outras instruções referentes ao sistema de processamento de dados e demais procedimentos
correlacionados, elaborando os com a utilização de uma linguagem apropriada. Supervisionar e elaborar
programas, bem como determinar bancos de dados mais adequados às necessidades da Instituição. Orientar e
coordenar os trabalhos desenvolvidos pelos Programadores de Sistemas, assegurando-se assim o cumprimento
das metas estabelecidas. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Arquiteto
Planejar, orientar e fiscalizar os trabalhos de reforma e reparos. Planejar, orientar e controlar a construção de
áreas urbanas, obras públicas, parques de recreação e centros cívicos, de acordo com o Plano Diretor. Elaborar,
executar e dirigir projetos paisagísticos, harmonizando os traçados com as características da cidade. Emitir
laudos e pareceres técnicos. Realizar vistorias e perícias. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua
função e definidas pelo Conselho da Classe.
Assistente Social
Fazer cumprir a Política de Assistência Social no município, em consonância com a Lei Orgânica de Assistência
Social - LOAS, identificando necessidades e prioridades através do diagnóstico do município. Elaborar e executar
o Plano Municipal de Assistência Social, através de programas, projetos e serviços direcionados à população em
situação de vulnerabilidade social. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Bibliotecário
Organizar e executar trabalhos técnicos relativos às atividades da Biblioteca Municipal, para armazenar ou
recuperar informações de caráter geral ou específico e colocá-las à disposição dos usuários. Planejar executar
a aquisição, a catalogação, classificação e estabelecimento de referência de material bibliográfico, mantendo
atualizado o acervo. Organizar fichários, catálogos e índices. Elaborar vocabulário para possibilitar a indexação
e controle da terminologia específica. Orientar, o usuário, indicando-lhes a fontes de informação. Organizar o
serviço de intercâmbio para troca de informações. Supervisionar os trabalhos de encadernação e restauração
de livros e demais documentos. Armazenar e recuperar informações de caráter cultural e histórico e colocá-las
à disposição dos usuários. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Biólogo
Executar o manejo dos animais silvestres em cativeiro, envolvendo nutrição, tratamento e criação de “habitat”.
Desenvolver projetos na área de Educação Ambiental e elaborar projetos na área de pesquisa, visando o maior
conhecimento para tratamento da fauna e flora. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função
e definidas pelo Conselho de Classe.
Dentista - 40 h/s
Prestar atendimento odontológico rotineiro e realizar cirurgias de pequeno porte nas unidades básicas de saúde
e prontos-socorros. Cuidar para que os programas odontológicos de correção e prevenção, estabelecidos
Secretaria sejam cumpridos. Participar de campanhas preventivas. Manter em bom estado os aparelhos e
instrumentos de sua utilização. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função e definidas pelo
conselho de classe.
Dentista Cirurgião Bucomaxilo-Facial - 24 h/s
Prestar atendimento odontológico rotineiro e/ou especializado e realizar cirurgias de pequeno porte nas
Unidades Básicas de Saúde e Pronto-Socorros, com a finalidade de cuidar da saúde bucal da população,
desenvolvendo suas atividades em função de sua área de formação/especialidade, faixa etária dos pacientes e
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segundo as jornadas e escalas de trabalho estabelecidas pela hierarquia. Cuidar para que os programas
odontológicos de correção e prevenção estabelecidos pela área da Saúde sejam cumpridos. Participar de
campanhas preventivas. Manter em bom estado os equipamentos, aparelhos e instrumentos de sua utilização.
Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função e definidas pelo Conselho de Classe.
Enfermeiro
Planejar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina ou específicos
para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva. Identificar necessidades de
enfermagem, a fim de preservar e recuperar a saúde dos pacientes. Elaborar plano de enfermagem, baseandose nas necessidades identificadas no município. Executar diversas atividades correlatas, como coleta e
administração do sangue, controle de pressão venosa, monitorização e aplicação de respiratórios artificiais,
prestação de cuidados e socorro aos pacientes. Executar tarefas complementares ao tratamento médico,
preparando o paciente, o material e o ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos exames e
tratamentos. Fazer curativos, imobilizações especiais e ministrar medicamentos sob orientação do médico
especializado ou realizar tratamentos de socorro de emergência, quando necessário. Coordenar e supervisionar
os trabalhos dos auxiliares de enfermagem, ministrando orientações quando necessário, afim de assegurar a
saúde dos pacientes. Requisitar e controlar o estoque de medicamentos utilizados em sua unidade de saúde.
Desenvolver atividades técnico-administrativas em sua unidade, como elaboração de normas em sua unidade,
como elaboração de normas, instruções, roteiros e rotinas específicas. Efetuar registro dos tratamentos
ministrados aos pacientes, a fim de manter um arquivo informativo de todos os dados necessários para
acompanhamento médico e legal. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Enfermeiro - Programa Saúde da Família – PSF
Planejar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, incluindo atendimento pré-hospitalar, empregando
processos de rotina ou específicos para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva,
e desenvolvendo suas atividades em função de sua área de formação/especialidade, faixa etária dos pacientes
e Programas de Saúde desenvolvidos no Município, exercendo suas funções nos locais e Unidades de Saúde
destinados aos atendimentos, segundo as jornadas e escalas de trabalho estabelecidas pela hierarquia. Apoiar
as equipes de atendimento pré-hospitalar. Identificar necessidades de enfermagem, a fim de preservar e
recuperar a saúde dos pacientes. Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas
no município. Executar diversas atividades correlatas, como coleta e administração do sangue, controle de
pressão venosa, monitorização e aplicação de respiratórios artificiais, prestação de cuidados e socorro aos
pacientes. Executar tarefas complementares ao tratamento médico, preparando o paciente, o material e o
ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos. Fazer curativos,
imobilizações especiais e ministrar medicamentos sob a orientação do médico especializado ou realizar
tratamentos de socorro de emergência, quando necessário. Coordenar e supervisionar os trabalhos dos
auxiliares de enfermagem, ministrando orientações quando necessário, a fim de assegurar a saúde dos
pacientes. Requisitar e controlar o estoque de medicamentos utilizados em sua Unidade de Saúde. Desenvolver
atividades técnico administrativas em sua Unidade, como elaboração de normas, instruções, roteiros e rotinas
específicas. Efetuar registro dos tratamentos ministrados aos pacientes, a fim de manter um arquivo
informativo de todos os dados necessários para acompanhamento médico e legal. Executar quaisquer outras
atividades correlatas à sua função.
Enfermeiro com Especialidade em APH
Planejar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, incluindo atendimento pré-hospitalar, empregando
processos de rotina ou específicos para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva,
e desenvolvendo suas atividades em função de sua área de formação/especialidade, faixa etária dos pacientes
e Programas de Saúde desenvolvidos no Município, exercendo suas funções nos locais e Unidades de Saúde
destinados aos atendimentos, segundo as jornadas e escalas de trabalho estabelecidas pela hierarquia. Apoiar
as equipes de atendimento pré-hospitalar. Identificar necessidades de enfermagem, a fim de preservar e
recuperar a saúde dos pacientes. Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas
no município. Executar diversas atividades correlatas, como coleta e administração do sangue, controle de
pressão venosa, monitorização e aplicação de respiratórios artificiais, prestação de cuidados e socorro aos
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pacientes. Executar tarefas complementares ao tratamento médico, preparando o paciente, o material e o
ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos. Fazer curativos,
imobilizações especiais e ministrar medicamentos sob a orientação do médico especializado ou realizar
tratamentos de socorro de emergência, quando necessário. Coordenar e supervisionar os trabalhos dos
auxiliares de enfermagem, ministrando orientações quando necessário, a fim de assegurar a saúde dos
pacientes. Requisitar e controlar o estoque de medicamentos utilizados em sua Unidade de Saúde. Desenvolver
atividades técnico administrativas em sua Unidade, como elaboração de normas, instruções, roteiros e rotinas
específicas. Efetuar registro dos tratamentos ministrados aos pacientes, a fim de manter um arquivo
informativo de todos os dados necessários para acompanhamento médico e legal. Executar quaisquer outras
atividades correlatas à sua função.
Enfermeiro Neonatologista
Planejar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, incluindo atendimento pré-hospitalar, empregando
processos de rotina ou específicos para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva,
e desenvolvendo suas atividades em função de sua área de formação/especialidade, faixa etária dos pacientes
e Programas de Saúde desenvolvidos no Município, exercendo suas funções nos locais e Unidades de Saúde
destinados aos atendimentos, segundo as jornadas e escalas de trabalho estabelecidas pela hierarquia. Apoiar
as equipes de atendimento pré-hospitalar. Identificar necessidades de enfermagem, a fim de preservar e
recuperar a saúde dos pacientes. Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas
no município. Executar diversas atividades correlatas, como coleta e administração do sangue, controle de
pressão venosa, monitorização e aplicação de respiratórios artificiais, prestação de cuidados e socorro aos
pacientes. Executar tarefas complementares ao tratamento médico, preparando o paciente, o material e o
ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos. Fazer curativos,
imobilizações especiais e ministrar medicamentos sob a orientação do médico especializado ou realizar
tratamentos de socorro de emergência, quando necessário. Coordenar e supervisionar os trabalhos dos
auxiliares de enfermagem, ministrando orientações quando necessário, a fim de assegurar a saúde dos
pacientes. Requisitar e controlar o estoque de medicamentos utilizados em sua Unidade de Saúde. Desenvolver
atividades técnico administrativas em sua Unidade, como elaboração de normas, instruções, roteiros e rotinas
específicas. Efetuar registro dos tratamentos ministrados aos pacientes, a fim de manter um arquivo
informativo de todos os dados necessários para acompanhamento médico e legal. Executar quaisquer outras
atividades correlatas à sua função.
Enfermeiro Obstetra
Planejar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, incluindo atendimento pré-hospitalar, empregando
processos de rotina ou específicos para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva,
e desenvolvendo suas atividades em função de sua área de formação/especialidade, faixa etária dos pacientes
e Programas de Saúde desenvolvidos no Município, exercendo suas funções nos locais e Unidades de Saúde
destinados aos atendimentos, segundo as jornadas e escalas de trabalho estabelecidas pela hierarquia. Apoiar
as equipes de atendimento pré-hospitalar. Identificar necessidades de enfermagem, a fim de preservar e
recuperar a saúde dos pacientes. Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas
no município. Executar diversas atividades correlatas, como coleta e administração do sangue, controle de
pressão venosa, monitorização e aplicação de respiratórios artificiais, prestação de cuidados e socorro aos
pacientes. Executar tarefas complementares ao tratamento médico, preparando o paciente, o material e o
ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos. Fazer curativos,
imobilizações especiais e ministrar medicamentos sob a orientação do médico especializado ou realizar
tratamentos de socorro de emergência, quando necessário. Coordenar e supervisionar os trabalhos dos
auxiliares de enfermagem, ministrando orientações quando necessário, a fim de assegurar a saúde dos
pacientes. Requisitar e controlar o estoque de medicamentos utilizados em sua Unidade de Saúde. Desenvolver
atividades técnico administrativas em sua Unidade, como elaboração de normas, instruções, roteiros e rotinas
específicas. Efetuar registro dos tratamentos ministrados aos pacientes, a fim de manter um arquivo
informativo de todos os dados necessários para acompanhamento médico e legal. Executar quaisquer outras
atividades correlatas à sua função.
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Engenheiro Agrônomo
Elaborar métodos e técnicas de cultivo, de acordo com os tipos de solo e clima, realizando pesquisas e
analisando os resultados obtidos. Determinar técnicas de tratamento e analise de solo e sua aplicação mais
adequada. Orientar sobre sistemas e técnicas de plantio, controle de pragas e outros fatores pertinentes.
Estudar e propor objetos de preservação e desenvolvimento de áreas verdes. Executar quaisquer outras
atividades correlatas à sua função e definidas pelo conselho de classe.
Engenheiro Ambiental
Desenvolver as atividades decorrentes da aplicação da legislação ambiental por meio de fiscalização e
licenciamento Ambiental de Fontes de Poluição, Auditoria de Conformidade Legal: levantamentos, vistorias e
avaliações ambientais; identificação e caracterização de fontes de poluição; realização de amostragens para
avaliação da qualidade do meio de emissões em fontes de poluição; interpretação de dados ambientais e
elaboração de relatórios técnicos; atendimentos a situações de emergências envolvendo acidentes ambientais;
participar, junto à equipe da Agência Ambiental, na avaliação de: efeitos da poluição por emissões gasosas,
líquidas e resíduos sólidos; sistemas de controle de poluição ambiental; Sistemas de Gestão Ambiental; novas
tecnologias para a redução da emissão de poluentes; desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias
ao desempenho das funções do cargo..
Engenheiro Civil
Executar e orientar o desenvolvimento de projetos de sua especialidade. Planejar, orientar e finalizar os
trabalhos de reforma e reparos. Planejar, orientar e controlar a construção de áreas urbanas, obras públicas,
parques de recreação e centros cívicos, de acordo com o Plano Diretor. Emitir laudos e pareceres técnicos.
Realizar vistorias e perícias. Acompanhar a execução de obras públicas assegurando o comprimento dos
padrões técnicos exigidos. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função e definidas pelo
Conselho de Classe.
Farmacêutico
Executar atividades de controle e gestão de medicamentos, entorpecentes, psicotrópicos de uso das Unidades
de Saúde. Manipular produtos farmacêutico/hospitalares, aviando receitas e fórmulas químicas. Efetuar a
avaliação dos produtos farmacêutico/hospitalares com a finalidade de assegurar a sua qualidade. Manter o
controle sobre a organização, bem como atualizar o fichário de produtos farmacêuticos, químicos e biológicos,
mantendo registro permanente do estoque de drogas. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua
função e definidas pelo Conselho da Classe.
Fiscal de Obras
Conhecer a legislação pertinente à ocupação do solo e edificações. Efetuar a fiscalização de obras, estado de
conservação de terrenos e posturas urbanas de forma geral. Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das
obras dos projetos aprovados. Coordenar a execução dos projetos de obras públicas. Realizar os orçamentos de
obras públicas. Planejar e fiscalizar a execução do serviço de obras e manutenção de vias públicas. Prestar
esclarecimentos aos contribuintes quanto à legislação vigente, fornecendo à comunidade as orientações quanto
aos procedimentos necessários para registro e regularização de obras. Proceder à intimação de munícipes, caso
haja alguma irregularidade, solicitando que apresentem a documentação que os habilite para a execução da
obra. Distribuir os processos para acompanhamento da fiscalização. Acompanhar e coordenar as atividades dos
desenhistas. Planejar e fiscalizar os serviços de obras e manutenção de vias públicas. Emitir laudos de infração
ou embargar obras irregulares. Definir o padrão de acabamento e as características das edificações na vistoria
final, com a finalidade de cálculos de IPTU e ISS e demais impostos. Tomar providências quando da invasão das
áreas públicas. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Fiscal de Tributos
Planejar e executar as ações de fiscalização municipal, realizando levantamentos fiscais e tributários,
inspecionando estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços, feiras-livres, obras de
construção civil e demais entidades no âmbito de competência do Município, homologando lançamentos
tributários e resolvendo impasses. Analisar e informar os processos sob sua responsabilidade, agilizando sua
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tramitação e prestando esclarecimentos sempre que necessário. Orientar os contribuintes quanto ao
cumprimento de suas obrigações fiscais. Proporcionar aos contribuintes e/ou responsáveis a assistência técnica
necessária, prestando-lhes esclarecimentos sobre a interpretação e fiel observância da legislação tributária em
vigor. Propor medidas necessárias para a prevenção a repressão às fraudes fiscais. Participar do
desenvolvimento de programas de pesquisa e treinamento ou aperfeiçoamento dos fiscais nas atividades
relativas à tributação. Lavrar autos de infração e intimação. Efetuar a análise de natureza contábil, econômica
e financeira relativa às atividades cuja competência tributária seja do Município. Responder pelo
desenvolvimento de estudos objetivando o acompanhamento, o controle e a avaliação da receita tributária e
assessorar as demais Secretarias nos assuntos relativos à fiscalização tributária. Fiscalizar estabelecimentos
comerciais, industriais e afins quanto às condições de higiene, limpeza e conservação das instalações e
produtos. Cooperar no aperfeiçoamento e na racionalização das normas e medidas de fiscalização, assegurando
a sua eficácia. Exercer, por delegação, o poder de polícia. Informar sobre processos administrativos do
Município; aplicar o que determina o Código Tributário Municipal. Executar quaisquer outras atividades
correlatas à sua função.
Fisioterapeuta
Prestar assistência fisioterapêutica, através de tratamentos específicos para cada caso, visando à promoção,
prevenção, restauração e preservação da saúde da população. Acompanhar e manter informações sobre o
quadro médico de pacientes sob sua responsabilidade. Participar de campanhas preventivas. Manter em bom
estado os aparelhos e instrumentos de sua utilização. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua
função e definidas pelo Conselho de Classe.
Geólogo
Desenvolver atividades em geologia e correlatas para instruções em processos e procedimentos específicos.
Realizar pesquisas que envolvam levantamentos geológicos. Assessorar grupos técnicos ou organizações que
necessitem de seus conhecimentos específicos. Analisar ação antrópica e sua interferência no meio urbano.
Realizar pesquisas e projetos que envolvam levantamentos fisiográficos, geomorfológicos e estudos
estatísticos. Preparar quadros, mapas e tabelas que se referem ao clima e geologia. Ter conhecimento de SIG Sistema de Informação Geológica. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Nutricionista
Planejar e garantir a preparação de uma alimentação saudável aos alunos da rede municipal e conveniados,
propondo dietas balanceadas de acordo com as características de nutrição individual e genérica. Elaborar
cardápios balanceados em princípios nutritivos, obedecendo a hábitos alimentares regionais. Prever a
necessidade de gêneros e materiais para o abastecimento do serviço de alimentação. Conferir a qualidade dos
gêneros alimentícios recebidos pelos Órgãos Municipais. Orientar o preparo, a cocção e a distribuição de
alimentação a ser confeccionada, bem como verificar a sua aceitabilidade. Supervisionar as Escolas, no que se
refere à merenda escolar e orientar sobre técnicas corretas de higienização de cantinas e de armazenamento
de alimentos. Preparar e realizar cursos de treinamento para merendeiras, bem como palestras de educação
nutricional para alunos e pessoas da comunidade. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função
e definidas pelo conselho de classe.
Pedagogo
Organizar e executar trabalhos técnicos relativos à sua área de atuação, assessorando nas atividades de
educação que envolvam pesquisas e diagnósticos voltados à inclusão social. Atuar na gerência de programas
sociais com equipe multidisciplinar, participando de ações efetivas como agente de transformação da realidade
em que está inserido. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Procurador Municipal
Representar o Poder Executivo Municipal juridicamente, procedendo à defesa dos interesses do município.
Efetuar consultoria e assessoria jurídica a todos os componentes organizacionais da prefeitura. Propor ações,
opinar sobre a forma de cumprimento das decisões judiciais e defender o município no foro, nos tribunais o em
qualquer outra instância. Participar de sindicâncias administrativas e inquéritos, observando os requisitos
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legais, e efetuando a apuração de fatos. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função e definidas
pelo órgão de classe.
Psicólogo
Atuar junto ao usuário e família através de intervenção psicológica, auxiliando-os nos desajustes emocionais
com a aplicação de entrevistas individuais, testes apropriados e grupos para orientação. Aplicar técnicas
especializadas de apoio. Elaborar relatórios dos casos e participar de reuniões multidisciplinares. Participar da
elaboração e execução de programas de atendimento, ensino e pesquisa. Colaborar nas atividades de
readaptação de indivíduos incapacitados por acidentes e outras causas. Colaborar com os profissionais das
áreas da Saúde, Educação e Assistência Social. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Técnico Legislativo
Redigir e revisar ofícios, mensagens, projetos de lei, decretos e outros. Pesquisar textos legais e publicações
diversas. Orientar e supervisionar despachos e o andamento de processos. Supervisionar o registro de entrada
e saída de documentos, seguindo os processos e rotinas estabelecidas bem como a relação de autoridades,
mantendo-as devidamente atualizada. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Terapeuta Ocupacional
Auxiliar na reabilitação de pacientes portadores de necessidades especiais (deficiências físicas ou psíquicas),
promovendo atividades para ajudá-los na recuperação e integração social. Realizar análise minuciosa da
condição ocupacional dos pacientes, para propor terapias adequadas para cada caso. Redefinir objetivos ou
reorientar o tratamento de acordo com as avaliações realizadas, procedendo à orientação necessária ao
paciente e familiares. Planejar trabalhos recreativos, criativos e manuais, individuais ou em grupos, que
possibilitem uma forma de comunicação não-verbal e uma adequada relação terapeuta e paciente. Participar
de campanhas preventivas. Manter em bom estado os aparelhos e instrumentos de sua utilização. Executar
quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Tesoureiro
Coordenar as atividades da tesouraria, acompanhando a coleta de dados, a operacionalização dos processos e
a conciliação bancária. Acompanhar e supervisionar a confecção, emissão e assinatura de cheques relativos a
todas as despesas da Prefeitura. Acompanhar diariamente, os saldos bancários e de tesouraria. Analisar a
documentação de comprovação de cobrança, verificar a montagem de processos e efetuar todos os
pagamentos da Prefeitura. Efetuar controle do montante da receita mensal a ser creditada para a Prefeitura.
Supervisionar a atividade de controle e baixa dos repasses efetuados pela Prefeitura. Acompanhar o
fechamento diário do boletim de caixa, bem como a atualização dos dados referentes às disponibilidades
financeiras. Executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Turismólogo
Supervisionar, gerenciar, coordenar, planejar e executar projetos e serviços turísticos. Realizar estudos
aplicados para explicar fenômenos turísticos, bem como as suas origens, mudanças e evoluções. Exercer
funções de planejamento e de pesquisa nos Órgãos da Administração Pública relacionados a área turística.
Analisar o potencial turístico da localidade e região, avaliando as necessidades do mercado, a ampliação das
atividades turísticas e os fenômenos turísticos e suas inter-relações. Colaborar no planejamento da conservação
e do aproveitamento de logradouros públicos e de áreas naturais do patrimônio histórico, cultural, artístico e
ambiental. Coordenar, orientar e elaborar planos e projetos de marketing turístico. Organizar a assistência a
turistas, apoiando as empresas na programação para os visitantes referente aos aspectos relativos à estadia,
passeios, alimentação e transporte, entre outros. Auxiliar na organização de eventos, a exemplo de congressos,
feiras, exposições e festivais institucionais. Assessorar posto de informações turísticas.
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ENSINO SUPERIOR COMPLETO - PROFESSORES
Professor Adjunto de Educação Básica I
Promover a educação de crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, da Educação Infantil e de Educação
de Jovens e Adultos, nas Unidades Escolares; organizar reuniões com os pais, juntamente com a direção da
Unidade Escolar, para discutir os parâmetros de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos; participar de
reuniões pedagógicas, sugerindo ações de melhoria das atividades desenvolvidas na escola, bem como
participar dos Conselhos de Classe e Ano, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres; elaborar o plano
de aula com base nos objetivos propostos para o melhor rendimento escolar e assiduidade dos alunos;
participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; estabelecer estratégias de recuperação para os
alunos de menor rendimento; colaborar no preparo e execução de programas de festividades, comemorações
e outras atividades desenvolvidas na Unidade Escolar; efetuar e manter atualizados os registros escolares,
controlando a frequência e a disciplina na sala de aula; manter permanente contato com os responsáveis pelos
alunos, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos educandos; ministrar aulas nos dias letivos
estabelecidos, durante o período em que estiver regendo classe em substituição; assumir a regência de classe,
quando designado pelo Órgão Competente, respeitando o período de opção do docente; executar quaisquer
outras atividades correlatas à sua função; cumprir o Plano de Trabalho destinado à classe, bem como elaborálo quando inexistente; zelar pela aprendizagem dos alunos, durante o período em que a classe estiver sob sua
regência; participar dos períodos de planejamento, avaliação, atividades cívico-culturais, e de desenvolvimento
profissional.
Professor Adjunto de Educação Básica II - Arte
Promover a educação de crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e
de Educação Especial, nas Unidades Escolares, substituindo o professor titular conforme atribuições de aulas,
dentro de sua área de habilitação; organizar reuniões com os pais, juntamente com a direção da Unidade
Escolar, para discutir os parâmetros de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos; participar de reuniões
pedagógicas, sugerindo ações de melhoria das atividades desenvolvidas na escola, bem como participar dos
Conselhos de Classe e Ano, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres; efetuar e manter atualizados os
registros escolares, controlando a frequência e a disciplina na sala de aula; manter permanente contato com os
responsáveis pelos alunos, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos educandos; elaborar
o plano de aula com base nos objetivos propostos para o melhor rendimento escolar e assiduidade dos alunos;
elaborar os planos de ensino para os anos em que atua, em colaboração com os outros professores e técnicos
da Unidade Escolar; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; participar da
elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; colaborar no preparo e execução de programas de festividades,
comemorações e outras atividades desenvolvidas na Unidade Escolar; ministrar aulas nos dias letivos
estabelecidos, durante o período em que estiver regendo classe em substituição; assumir a regência das aulas,
quando designado pelo Órgão Competente, respeitando o período de opção do docente; quando em
disponibilidade, assumir a regência das aulas em substituição na sua área de atuação cumprindo a carga horária
do substituído; executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Professor Adjunto de Educação Básica II - Ciências
Promover a educação de crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e
de Educação Especial, nas Unidades Escolares, substituindo o professor titular conforme atribuições de aulas,
dentro de sua área de habilitação; organizar reuniões com os pais, juntamente com a direção da Unidade
Escolar, para discutir os parâmetros de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos; participar de reuniões
pedagógicas, sugerindo ações de melhoria das atividades desenvolvidas na escola, bem como participar dos
Conselhos de Classe e Ano, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres; efetuar e manter atualizados os
registros escolares, controlando a frequência e a disciplina na sala de aula; manter permanente contato com os
responsáveis pelos alunos, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos educandos; elaborar
o plano de aula com base nos objetivos propostos para o melhor rendimento escolar e assiduidade dos alunos;
elaborar os planos de ensino para os anos em que atua, em colaboração com os outros professores e técnicos
da Unidade Escolar; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; participar da
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elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; colaborar no preparo e execução de programas de festividades,
comemorações e outras atividades desenvolvidas na Unidade Escolar; ministrar aulas nos dias letivos
estabelecidos, durante o período em que estiver regendo classe em substituição; assumir a regência das aulas,
quando designado pelo Órgão Competente, respeitando o período de opção do docente; quando em
disponibilidade, assumir a regência das aulas em substituição na sua área de atuação cumprindo a carga horária
do substituído; executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Professor Adjunto de Educação Básica II - Educação Especial
Promover a educação de crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e
de Educação Especial, nas Unidades Escolares, substituindo o professor titular conforme atribuições de aulas,
dentro de sua área de habilitação; organizar reuniões com os pais, juntamente com a direção da Unidade
Escolar, para discutir os parâmetros de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos; participar de reuniões
pedagógicas, sugerindo ações de melhoria das atividades desenvolvidas na escola, bem como participar dos
Conselhos de Classe e Ano, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres; efetuar e manter atualizados os
registros escolares, controlando a frequência e a disciplina na sala de aula; manter permanente contato com os
responsáveis pelos alunos, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos educandos; elaborar
o plano de aula com base nos objetivos propostos para o melhor rendimento escolar e assiduidade dos alunos;
elaborar os planos de ensino para os anos em que atua, em colaboração com os outros professores e técnicos
da Unidade Escolar; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; participar da
elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; colaborar no preparo e execução de programas de festividades,
comemorações e outras atividades desenvolvidas na Unidade Escolar; ministrar aulas nos dias letivos
estabelecidos, durante o período em que estiver regendo classe em substituição; assumir a regência das aulas,
quando designado pelo Órgão Competente, respeitando o período de opção do docente; quando em
disponibilidade, assumir a regência das aulas em substituição na sua área de atuação cumprindo a carga horária
do substituído; executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Professor Adjunto de Educação Básica II - Educação Física
Promover a educação de crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e
de Educação Especial, nas Unidades Escolares, substituindo o professor titular conforme atribuições de aulas,
dentro de sua área de habilitação; organizar reuniões com os pais, juntamente com a direção da Unidade
Escolar, para discutir os parâmetros de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos; participar de reuniões
pedagógicas, sugerindo ações de melhoria das atividades desenvolvidas na escola, bem como participar dos
Conselhos de Classe e Ano, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres; efetuar e manter atualizados os
registros escolares, controlando a frequência e a disciplina na sala de aula; manter permanente contato com os
responsáveis pelos alunos, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos educandos; elaborar
o plano de aula com base nos objetivos propostos para o melhor rendimento escolar e assiduidade dos alunos;
elaborar os planos de ensino para os anos em que atua, em colaboração com os outros professores e técnicos
da Unidade Escolar; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; participar da
elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; colaborar no preparo e execução de programas de festividades,
comemorações e outras atividades desenvolvidas na Unidade Escolar; ministrar aulas nos dias letivos
estabelecidos, durante o período em que estiver regendo classe em substituição; assumir a regência das aulas,
quando designado pelo Órgão Competente, respeitando o período de opção do docente; quando em
disponibilidade, assumir a regência das aulas em substituição na sua área de atuação cumprindo a carga horária
do substituído; executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Professor Adjunto de Educação Básica II - Geografia
Promover a educação de crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e
de Educação Especial, nas Unidades Escolares, substituindo o professor titular conforme atribuições de aulas,
dentro de sua área de habilitação; organizar reuniões com os pais, juntamente com a direção da Unidade
Escolar, para discutir os parâmetros de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos; participar de reuniões
pedagógicas, sugerindo ações de melhoria das atividades desenvolvidas na escola, bem como participar dos
Conselhos de Classe e Ano, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres; efetuar e manter atualizados os
registros escolares, controlando a frequência e a disciplina na sala de aula; manter permanente contato com os
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responsáveis pelos alunos, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos educandos; elaborar
o plano de aula com base nos objetivos propostos para o melhor rendimento escolar e assiduidade dos alunos;
elaborar os planos de ensino para os anos em que atua, em colaboração com os outros professores e técnicos
da Unidade Escolar; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; participar da
elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; colaborar no preparo e execução de programas de festividades,
comemorações e outras atividades desenvolvidas na Unidade Escolar; ministrar aulas nos dias letivos
estabelecidos, durante o período em que estiver regendo classe em substituição; assumir a regência das aulas,
quando designado pelo Órgão Competente, respeitando o período de opção do docente; quando em
disponibilidade, assumir a regência das aulas em substituição na sua área de atuação cumprindo a carga horária
do substituído; executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Professor Adjunto de Educação Básica II - História
Promover a educação de crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e
de Educação Especial, nas Unidades Escolares, substituindo o professor titular conforme atribuições de aulas,
dentro de sua área de habilitação; organizar reuniões com os pais, juntamente com a direção da Unidade
Escolar, para discutir os parâmetros de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos; participar de reuniões
pedagógicas, sugerindo ações de melhoria das atividades desenvolvidas na escola, bem como participar dos
Conselhos de Classe e Ano, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres; efetuar e manter atualizados os
registros escolares, controlando a frequência e a disciplina na sala de aula; manter permanente contato com os
responsáveis pelos alunos, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos educandos; elaborar
o plano de aula com base nos objetivos propostos para o melhor rendimento escolar e assiduidade dos alunos;
elaborar os planos de ensino para os anos em que atua, em colaboração com os outros professores e técnicos
da Unidade Escolar; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; participar da
elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; colaborar no preparo e execução de programas de festividades,
comemorações e outras atividades desenvolvidas na Unidade Escolar; ministrar aulas nos dias letivos
estabelecidos, durante o período em que estiver regendo classe em substituição; assumir a regência das aulas,
quando designado pelo Órgão Competente, respeitando o período de opção do docente; quando em
disponibilidade, assumir a regência das aulas em substituição na sua área de atuação cumprindo a carga horária
do substituído; executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Professor Adjunto de Educação Básica II - Inglês
Promover a educação de crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e
de Educação Especial, nas Unidades Escolares, substituindo o professor titular conforme atribuições de aulas,
dentro de sua área de habilitação; organizar reuniões com os pais, juntamente com a direção da Unidade
Escolar, para discutir os parâmetros de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos; participar de reuniões
pedagógicas, sugerindo ações de melhoria das atividades desenvolvidas na escola, bem como participar dos
Conselhos de Classe e Ano, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres; efetuar e manter atualizados os
registros escolares, controlando a frequência e a disciplina na sala de aula; manter permanente contato com os
responsáveis pelos alunos, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos educandos; elaborar
o plano de aula com base nos objetivos propostos para o melhor rendimento escolar e assiduidade dos alunos;
elaborar os planos de ensino para os anos em que atua, em colaboração com os outros professores e técnicos
da Unidade Escolar; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; participar da
elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; colaborar no preparo e execução de programas de festividades,
comemorações e outras atividades desenvolvidas na Unidade Escolar; ministrar aulas nos dias letivos
estabelecidos, durante o período em que estiver regendo classe em substituição; assumir a regência das aulas,
quando designado pelo Órgão Competente, respeitando o período de opção do docente; quando em
disponibilidade, assumir a regência das aulas em substituição na sua área de atuação cumprindo a carga horária
do substituído; executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Professor Adjunto de Educação Básica II - Língua Portuguesa
Promover a educação de crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e
de Educação Especial, nas Unidades Escolares, substituindo o professor titular conforme atribuições de aulas,
dentro de sua área de habilitação; organizar reuniões com os pais, juntamente com a direção da Unidade
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Escolar, para discutir os parâmetros de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos; participar de reuniões
pedagógicas, sugerindo ações de melhoria das atividades desenvolvidas na escola, bem como participar dos
Conselhos de Classe e Ano, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres; efetuar e manter atualizados os
registros escolares, controlando a frequência e a disciplina na sala de aula; manter permanente contato com os
responsáveis pelos alunos, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos educandos; elaborar
o plano de aula com base nos objetivos propostos para o melhor rendimento escolar e assiduidade dos alunos;
elaborar os planos de ensino para os anos em que atua, em colaboração com os outros professores e técnicos
da Unidade Escolar; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; participar da
elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; colaborar no preparo e execução de programas de festividades,
comemorações e outras atividades desenvolvidas na Unidade Escolar; ministrar aulas nos dias letivos
estabelecidos, durante o período em que estiver regendo classe em substituição; assumir a regência das aulas,
quando designado pelo Órgão Competente, respeitando o período de opção do docente; quando em
disponibilidade, assumir a regência das aulas em substituição na sua área de atuação cumprindo a carga horária
do substituído; executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
Professor Adjunto de Educação Básica II - Matemática
Promover a educação de crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e
de Educação Especial, nas Unidades Escolares, substituindo o professor titular conforme atribuições de aulas,
dentro de sua área de habilitação; organizar reuniões com os pais, juntamente com a direção da Unidade
Escolar, para discutir os parâmetros de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos; participar de reuniões
pedagógicas, sugerindo ações de melhoria das atividades desenvolvidas na escola, bem como participar dos
Conselhos de Classe e Ano, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres; efetuar e manter atualizados os
registros escolares, controlando a frequência e a disciplina na sala de aula; manter permanente contato com os
responsáveis pelos alunos, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos educandos; elaborar
o plano de aula com base nos objetivos propostos para o melhor rendimento escolar e assiduidade dos alunos;
elaborar os planos de ensino para os anos em que atua, em colaboração com os outros professores e técnicos
da Unidade Escolar; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; participar da
elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; colaborar no preparo e execução de programas de festividades,
comemorações e outras atividades desenvolvidas na Unidade Escolar; ministrar aulas nos dias letivos
estabelecidos, durante o período em que estiver regendo classe em substituição; assumir a regência das aulas,
quando designado pelo Órgão Competente, respeitando o período de opção do docente; quando em
disponibilidade, assumir a regência das aulas em substituição na sua área de atuação cumprindo a carga horária
do substituído; executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONCURSO PÚBLICO CPPMSV 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 São Vicente 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 INCOMPLETO
Motorista
Motorista Socorrista
Oficial de Manutenção de Áreas Verdes
Disciplina

Quantidade de Questões
16
Língua Portuguesa
16
Matemática e Raciocínio Lógico
08
História e Características Gerais de São Vicente
LÍNGUA PORTUGUESA:
Todo Conteúdo Programático até a 4ª série/ 5º ano, como por exemplo: Ortografia; Divisão Silábica; Ordem
Alfabética; Gênero, Número; Frases; Sinais de Pontuação; Acentuação; Relação entre palavras; Fonemas e
letras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Verbos; Conjugação de verbos; Noções de tempos verbais:
presente, passado e futuro; Pronomes; Encontros vocálicos; Encontros consonantais e dígrafo; Tonicidade das
palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Formas nominais; Locuções verbais; sinônimos, homônimos e
antônimos; Comparações; Criação de palavras; Uso do travessão; Relações entre nome e personagem; História
em quadrinhos; Relação entre ideias; Provérbios; Onomatopeias; Palavras e ilustrações. LEITURA E
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO:
Todo Conteúdo Programático até a 4ª série/ 5º ano, como por exemplo: Números em escrita por extenso;
Sistema Monetário Nacional (Real); Numeração decimal; Números inteiros; Números Naturais; Operações
fundamentais como: Adição, Subtração, Divisão e Multiplicação; Antecessor e Sucessor; Medindo o tempo:
horas, minutos e segundos; Problemas matemáticos; radiciação; máximo divisor comum; mínimo divisor
comum; números fracionários; operações fundamentais com números fracionários; problemas com números
fracionários; introdução à geometria; Sistema de medidas: medidas de comprimento, superfície, volume,
capacidade, tempo e massa; problemas usando as quatro operações.
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.
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HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS GERAIS DE SÃO VICENTE:
Dados, Fatos e Conhecimentos Gerais sobre São Vicente, disponível nos links:
http://www.saovicente.sp.gov.br/publico/noticia.php?codigo=6378
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Agente de Saúde Pública
Auxiliar Administrativo
Eletricista
Guarda Civil Municipal 2ª Classe
Disciplina

Quantidade de Questões
16
Língua Portuguesa
16
Matemática e Raciocínio Lógico
08
História e Características Gerais de São Vicente
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.
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.
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HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS GERAIS DE SÃO VICENTE:
Dados, Fatos e Conhecimentos Gerais sobre São Vicente, disponível nos links:
http://www.saovicente.sp.gov.br/publico/noticia.php?codigo=6378
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO
Almoxarife
Disciplina

Quantidade de Questões
16
Língua Portuguesa
16
Matemática e Raciocínio Lógico
08
História e Características Gerais de São Vicente
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.
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.
HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS GERAIS DE SÃO VICENTE:
Dados, Fatos e Conhecimentos Gerais sobre São Vicente, disponível nos links:
http://www.saovicente.sp.gov.br/publico/noticia.php?codigo=6378
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ENSINO MÉDIO COMPLETO
Agente da Autoridade de Trânsito
Assistente Administrativo
Mestre de Manutenção de Áreas Verdes
Técnico de Compras
Técnico de Recursos Humanos
Tradutor e Intérprete da Linguagem de Sinais
Guarda Civil Municipal 2ª Classe
Disciplina

Quantidade de Questões
16
Língua Portuguesa
16
Matemática e Raciocínio Lógico
08
História e Características Gerais de São Vicente
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:
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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.
HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS GERAIS DE SÃO VICENTE:
Dados, Fatos e Conhecimentos Gerais sobre São Vicente, disponível nos links:
http://www.saovicente.sp.gov.br/publico/noticia.php?codigo=6378
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar em Saúde Bucal
Desenhista
Técnico de Contabilidade
Técnico de Tesouraria
Técnico de Enfermagem
Técnico de Farmácia
Técnico de Meio Ambiente
Técnico de Radiologia
Técnico de Turismo
Topógrafo
Disciplina

Quantidade de Questões
12
Língua Portuguesa
12
Matemática e Raciocínio Lógico
08
História e Características Gerais de São Vicente
08
Conhecimentos Específicos
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;
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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;
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.
HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS GERAIS DE SÃO VICENTE:
Dados, Fatos e Conhecimentos Gerais sobre São Vicente, disponível nos links:
http://www.saovicente.sp.gov.br/publico/noticia.php?codigo=6378
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM:
Saúde Pública; Enfermagem Médica, Cirúrgica e Materna - Infantil; Fundamentos de Enfermagem; Técnicas
Básicas do Auxiliar de Enfermagem; Sinais Vitais: Temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, Assistência
ao exame físico Métodos de exames - materiais, atribuições da enfermagem Preparo dos pacientes,
Enfermagem Neuropsiquiátrica; Psicologia; Ética Profissional; Assistência de Enfermagem Doenças sexualmente
transmissíveis e AIDS, surtos e epidemias; nas Ações de Vigilância Epidemiológica e Imunização; Assistência de
Enfermagem em Doenças Crônicas Degenerativas: Diabetes e Hipertensão; Atuação de Auxiliar de Enfermagem
em Unidade Básica de Saúde; Auxiliar de Enfermagem no Atendimento de Enfermagem à Saúde da Mulher; no
Planejamento Familiar; no Pré-Natal, no Parto e Puerpério; nos Cuidados com o Recém-Nascido; no Aleitamento
Materno; no Crescimento e Desenvolvimento da criança, no Climatério; na Prevenção do Câncer cérvicouterino; Auxiliar de Enfermagem no Atendimento da Saúde da Criança e Adolescente; nas Doenças mais
Frequentes na Infância; nos Principais riscos de Saúde na Adolescência; Auxiliar de Enfermagem no
Atendimento aos idosos, Auxiliar de Enfermagem no Programa de Saúde da Família, Auxiliar de Enfermagem
em Urgência e Emergência; nos Primeiros Socorros: Contusão, escoriação, ferimentos; Fraturas, luxações,
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entorses; Parada cardiorrespiratória; Queimaduras de 1°, 2° e 3° graus; Envenenamentos, Higiene e Profilaxia;
Anatomia e Fisiologia Humana; Microbiologia e Parasitologia; Nutrição e Dietética; Farmacologia e Enfermagem
hospitalar. Administração de medicamentos: Classificação das drogas; Vias de Administração; Procedimentos
básicos; Controle de estoque de medicamentos. Conteúdo Programático do Curso de Auxiliar de Enfermagem
(Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL:
Atendimento de pacientes; Educação na Saúde Bucal; Materiais dentários; Processo de Esterilização; Higiene;
Organização do consultório; Anatomia Dentária; Bases da Cirurgia; Cirurgia Bucomaxilofacial; conhecimentos
Básicos em Saúde Pública; Dentística Operatória/Reparadora; Endodontia; Estomatologia; Implantodontia;
Odontologia Legal; Ortodontia; Patologia Bucal; Periodontologia; Doenças transmitidas pela água; Prótese;
Diagnósticos em Patologia Bucal; Guia Terapêutico Odontológico; Odontologia Infantil/Juvenil - Prevenção Tratamentos; Diagnóstico; Sistema Nervoso Facial; Traumas; Aspectos Radiográficos; Soluções Químicas Indicação, Dosagem e Aplicação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA DESENHISTA:
Utilização de programa Windows (Word e Excel) e AutoCad; Topografia; Levantamento Planialtimétrico
(poligonais, perfis, curvas de nível); Projetos (arquitetura, instalações prediais, instalações especiais);
Comunicação Visual; Circulação Horizontal; Urbanização e Paisagismo; Material de Desenhista: Tecnologia dos
Instrumentos e Equipamentos Utilizados pelo Desenhista; Formato de Papéis, Margens, Legendas e Carimbos;
Caligrafia Técnica; Normógrafo: Utilização e Manutenção; Normalização Técnica; Interpretação: Escalas
Numéricas, Escala Gráfica (Simples e Decimal); Leitura e interpretação de projetos de instalações prediais e de
plantas de locação, forma e armação; Trigonometria; Escalímetro; Conversão de Medidas; Elementos de
Máquinas; Interpretação de Desenhos; Noções de desenho em meio eletrônico (AUTOCAD), conhecimentos
básicos da área de atuação do emprego; Características e utilização do Desenho Técnico. Normas para Desenho
Técnico: Margens; Legenda; Escrita; Dobra do Papel; Traços; Escala; Cotas. Figuras Geométricas: Ponto; Reta;
Segmento
e
Reta;
Arcos;
Circunferência;
Polígonos;
Símbolos
Geométricos:
Raio/Diâmetro/reta/Ponto/Mediatriz/Bissetriz/Ângulo/Perpendicular/Paralela;
Perspectiva:
Isométrica;
Isométrica simplificada. Vistas Ortogonais: Representação; Representação nos Diedros. Cortes: Corte Simples;
Corte Composto; Meio-Corte; Corte Parcial. Desenho técnico civil. Projeto de arquitetura, métodos e técnicas
de desenho e projeto de arquitetura (Leitura e interpretação de desenho, utilização de materiais, Projeção
ortogonal, Plantas, Cortes, Fachadas, Escalas, Implantação). Projeto de criação, Desenho de interiores,
Perspectivas, layout Estudos de revestimentos e fachadas, métodos e técnicas de desenho de projetos
complementares, Instalações elétricas e hidros sanitárias, Telefonia, Prevenção contra incêndio, Coberturas,
fechamentos e revestimentos. Métodos e técnicas de desenho de coberturas metálicas e de madeira,
Esquadrias, Pisos e revestimentos. Legislação sobre normas técnicas, Normas ABNT; Legislação urbanística,
dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e comunitários. Calculo de área e volume de
construções. Topografia. Curva de nível. Terraplenagem de vias, plataformas, cálculo de corte e aterro. Curva
de concordância vertical, horizontal. Elementos de arcos e curvas. Cálculos de ângulos. Trigonometria
elementar. Coordenadas planas retangulares: interpretação e utilização da carta topográfica: altimetria
(representação por pontos cotados e curvas de nível; equidistância gráfica e equidistância natural).
Identificação de formas características e relevo do terreno; declives e inclinações do terreno; Perfis transversais
e longitudinais do terreno a partir de informação recolhida na carta topográfica; cálculo de volumes de terra a
movimentar em escavações e aterros. Introdução dos conceitos teóricos para a elaboração de uma carta de
representação do terreno por pontos cotados e curvas de nível. Elaboração da carta de representação do
terreno a partir do cálculo de coordenadas planas retangulares. Conceitos e funções dos principais softwares
básicos e aplicativos. Utilização, instalação e configuração de sistemas operacionais e aplicativos: Windows
(XP/Vista,7) e Linux, pacote Microsoft Office e BrOffice. Noções de desenho em meio eletrônico (AUTOCAD);
manuseio de arquivos; impressões e plotagens.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO DE CONTABILIDADE:
Conceitos básicos de contabilidade. Princípios Fundamentais de Contabilidade. Capitalização simples. Juro
simples: conceitos básicos. Cálculo dos Juros Simples. Cálculo do Capital, da Taxa, do Prazo e do Montante.
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Taxas proporcionais e equivalentes. Cálculo dos Juros Simples: Exato, Comercial e Ordinário. Descontos Simples:
Desconto “por dentro”, ou Racional. Desconto “por fora”, ou Comercial. Relação entre as Taxas de Descontos
“por dentro” e “por fora”. Títulos Equivalentes. Capitalização Composta - Juros Compostos: Cálculo do Juro, do
Capital, Taxa, do Prazo do Montante. Taxas Equivalentes, Taxa Nominal e Efetiva. Rendas Financeiras na
Capitalização Composta: Rendas Postecipadas; Rendas Antecipadas. Classificação das contas nos grupos.
Contabilidade Informatizada, Constituição e Legislação de Empresas, Contabilidade: conceituação, objetivos,
campo de atuação e usuários da informação contábil. Elementos Fundamentais para Análise Financeira:
Objetivos da análise de Balanço Patrimonial; etapas das técnicas de análise de Balanço Patrimonial;
metodologias de análise. Estrutura das Demonstrações Contábeis Financeiras. A interpretação das
demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das
Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido. Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. Complementos das Demonstrações
Contábeis: Notas Explicativas e Parecer de Auditores, Relatório da Administração. Preparação das
Demonstrações Contábeis para a Análise Financeira: Análise Vertical e Horizontal. Estudo dos Índices de
Liquidez: Objetivos; Características e interpretação dos resultados. Índices de: Liquidez Imediata; Liquidez
Corrente; Liquidez Seca e Liquidez Geral. Indicadores de Estrutura: Objetivos; Características; Capacidade de
endividamento; Geração de Recursos e Renovação. Indicadores de Endividamento: Objetivos; Características;
Participações de Capital de Terceiros; Composição do endividamento; Endividamento Oneroso; Imobilização do
Patrimônio Líquido; Imobilização de Recursos não-correntes. Indicadores de Rentabilidade: Objetivos,
Características, Características da informação contábil. Componentes do patrimônio: ativo, passivo e
patrimônio líquido. Giro do ativo, Margem Líquida; Rentabilidade do ativo; Variação do patrimônio líquido:
receita, despesa, resultado. Lançamentos contábeis. Técnica de correção de erros de escrituração. Livro diário.
Livro razão e livro caixa: formalidades e escrituração. Documento contábil. Princípios fundamentais da
Contabilidade. Contabilização de operações típicas de empresa mercantis: compra, venda e devolução de
mercadorias. Avaliação do estoque de mercadorias. Inventários periódico e permanente. Atribuição de preços
aos inventários: métodos PEPS, UEPS, média ponderada fixa e móvel. Apuração do custo das mercadorias
vendidas e do resultado com mercadorias. Indicadores de Prazo Médio: Objetivos; Características; Ciclos
operacional e financeiro; Prazos médios de recebimento, pagamento e renovação dos estoques. Indicadores de
Rotação: Objetivos; Características; Econômico X Financeiro; Investimento X Financeiro, Giro de Contas a
Receber; Giro de Fornecedores; Elaboração de parecer. Análise do Capital de Giro: Necessidade de Capital de
giro; Ciclos operacionais e financeiros; Capital de giro e tesouraria; Análise do efeito tesoura; Integração com a
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Análise do Fluxo de Caixa. Elaboração de parecer. Fatos
que alteram os valores de compras e vendas. Contabilização do ICMS e do IPI nas compras e nas vendas. Demais
tributos e contribuições incidentes sobre vendas. Balanço patrimonial. Elaboração de balanço. Critérios de
agrupamento de contas. Ordenação dos grupos de contas. Apresentação do balanço e critérios de
contabilização. Ativo circulante – disponibilidades, contas a receber, provisão para créditos de liquidação
duvidosa, investimentos temporários, estoques, provisão para desvalorização de estoques, despesas
antecipadas. Ativo realizável a longo prazo – créditos e valores, investimentos temporários a longo prazo,
despesas antecipadas. Ativo permanente – investimento – método do custo, método da equivalência
patrimonial, ágios, deságios, amortizações, provisões para perdas, regras para aplicação do método da
equivalência, dividendos recebidos, aquisição e baixa de investimentos. Ativo permanente – imobilizado – bens
de operação, imobilização em andamento, bens tangíveis e intangíveis, critérios de avaliação, aquisição e baixa
de ativos imobilizados, depreciação, exaustão, amortização. Registros e controles contábeis. Contas que
integram o ativo imobilizado. Ativo permanente-diferido: gastos de implantação e pré-operacionais e outras
contas, amortização. Passivo circulante: empréstimos e financiamentos, debêntures, fornecedores, obrigações
fiscais, outras obrigações e provisões. Passivo exigível a longo prazo: empréstimos e financiamentos,
debêntures, fornecedores, obrigações de longo prazo, empréstimos em moeda estrangeira, juros,
desvalorizações cambiais. Resultado de exercícios futuros: conceito. Contas passíveis de classificação em
resultados de exercícios futuros. Critérios de contabilização e apresentação. Patrimônio líquido: capital social,
reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucros, lucros ou prejuízos acumulados, ações em
tesouraria. Tratamento contábil da baixa da reserva de reavaliação. Regras a serem observadas na constituição
da reserva legal. Demonstração do resultado do exercício: conteúdo e forma de apresentação. Apuração do
resultado do exercício: encerramento das contas de receitas e despesas. Custo dos produtos vendidos e dos
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serviços prestados. Receitas e despesas financeiras. Despesas operacionais e não operacionais. Apuração de
resultados operacionais: resultado bruto e resultado líquido. Apuração de resultados não operacionais.
Constituição de provisões. Ajustes e encerramento da conta de resultado do exercício. Destinação dos lucros.
Provisão para imposto de renda e para contribuição social sobre lucro. Demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados: conteúdo, forma de preparação e forma de apresentação. Demonstração das mutações do
patrimônio líquido: conteúdo e técnica de preparação. Demonstração de origens e aplicação de recursos.
Origens e aplicações que não afetam o capital circulante líquido (CCL). Inclusões e exclusões a serem feitas no
lucro ou prejuízo do exercício. Técnica de elaboração. Forma de apresentação. Notas explicativas: notas
previstas em lei e outros aspectos que justifiquem sua apresentação. Demonstrações contábeis consolidadas.
Conceitos e objetivos da consolidação. Obrigatoriedade de apresentação. Procedimentos de consolidação.
Participação dos minoritários. Lucros nos estoques. Demonstração do fluxo de caixa. Método direto e indireto.
Demonstração do valor adicionado. CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito. Objeto e regime. Orçamento –
conteúdo e forma da proposta orçamentária. Exercício financeiro. Créditos adicionais. Dívida flutuante e
fundada. Controle da execução orçamentária. Receita e despesas públicas: conceitos e estágios. Receita e
despesa extra orçamentária. Escrituração. Apuração do resultado financeiro e econômico. Inventário: objeto e
classificação. Balancetes mensais de receita e despesa. Balanços. Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.
Sistemas integrados de orçamento, finanças e contabilidade. Lei de Licitações 8666/93. Lei nº 4.320 de 17 de
março de 1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e
Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA: Examinar a
legislação, conceitos, cálculos, documentação e contabilização do imposto de renda das pessoas jurídicas
abrangendo as seguintes áreas: Plano de contas. Receita operacional e dedução da receita. Custos de aquisição
de produção e de vendas. Despesas operacionais. Resultados financeiros. Resultados de participação societária.
Resultado operacional e não operacional. Distribuição de resultado. Lucro inflacionário. Lucro da exploração.
Excesso de retiradas. Lucro real. Incentivos fiscais. Retenção na fonte e pagamento do imposto. Lucro
presumido. Examinar a legislação, conceitos, cálculos, documentação e contabilização de tributos e
contribuições, dentro dos seguintes campos: Imposto de renda das pessoas jurídicas; correlação monetária das
demonstrações financeiras, avaliação de investimentos, contratos de longo prazo, mútuos, rendimentos e
ganhos financeiros. Impostos sobre produtos industrializados. Impostos de importação. Imposto de exportação.
FINSOCIAL. PIS/PASEP. Contribuição para o INSS. Contribuição sindical. Imposto sobre operações de circulação
de mercadoria e de prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS.
Adicional de imposto de renda. Imposto sobre prestação de serviços - ISS. Outros tributos e contribuições. ÉTICA
GERAL E PROFISSIONAL: Ética como lugar de afirmação de valores e fins. Ética e Ambição: os limites que se
impõe na busca da ambição. Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional e da empresa. Ética Empresarial
e suas dimensões: ética da responsabilidade, da humanidade e a geradora de moral convencional. Ética na
Contabilidade. Ética e Responsabilidade Social: o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável
e com a geração de benefícios à sociedade. Todo conteúdo programático do Curso de Técnico em Contabilidade
(Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO DE TESOURARIA:
Contabilidade Básica; Orçamento Empresarial; Fundamentos de Administração Financeira; Análise de
Investimentos; Auditoria; Controladoria; Contabilidade Pública; Estatuto Normas Gerais de Direito Financeiro;
Normas de Finanças Públicas; Manual de Contabilidade; Funcionamento do Sistema Financeiro Nacional e do
Mercado Financeiro: órgãos reguladores, princípios normativos, Lei do Cheque, produtos de investimentos e
relacionamento com bancos; Cálculos financeiros: ferramentas da matemática financeira relativas a operações
de juros simples e compostos, descontos comerciais, sistemas de amortização e séries uniformes de
pagamentos; Contas a pagar e contas a receber: documentos, recursos financeiros da empresa, tipos de
carteiras de cobrança, procedimentos referentes aos títulos em atraso, lançamento de dados em sistemas
informatizados; Fluxo de caixa: elaboração, planejamento, análise de indicadores financeiros e seu ciclo
operacional e financeiro; Conciliação bancária.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO DE 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
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(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 DE FARMÁCIA:
Preparo de drogas de acordo com fórmulas pré-estabelecidas ou necessidades urgentes. Acondicionamento e
distribuição de medicamentos. Manutenção de estoques. Controle de compras. Princípio ativo dos fármacos:
atuação dos fármacos no organismo, indicações e contraindicações. Posologia. Efeitos colaterais. Aspectos
gerais da farmacologia. Farmácia ambulatorial e hospitalar: dispensação de medicamentos, previsão,
estocagem e conservação de medicamentos. Conduta para com o paciente. Farmacologia: noções básicas de
farmacologia geral de medicamentos que atuam em vários sistemas, em vários aparelhos, e de
psicofarmacologia. Noções básicas de farmacotécnica: pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Cálculos em
farmácia. Nomenclatura de fármacos. Preparo de soluções não-estéreis e estéreis. Portaria SVS/MS 344/98.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE:
Sistemas ambientais; educação ambiental; abastecimento e uso de água; recursos hídricos; esgotamento
sanitário; aterros sanitários; resíduos; legislação e normas ambientais; lei de crimes ambientais; código florestal;
licenciamento ambiental; produtos químicos e controlados; emissão de poluentes; indicadores de desempenho
ambiental; coleta seletiva e reciclagem de materiais; sustentabilidade ambiental; agrotóxicos; análise e
avaliação de risco, impacto e dano ambiental; saúde e meio ambiente; recuperação de áreas degradadas;
proteção da biodiversidade; noções de geologia; poluição do solo, água e ar; aspectos bióticos; noções de
limnologia; noções de zoologia; noções de botânica. Conteúdo Programático do Curso de Técnico de Meio
Ambiente (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO DE RADIOLOGIA:
Anatomia: Estudo anatômico, função fisiológica de órgãos e aparelhos do corpo humano. Esqueleto humano,
ossos e articulações, crânio, coluna vertebral e membros superiores e inferiores, aparelhos digestivo e urinário,
aparelhos circulatório e respiratório e sistema glandular. Fígado, pâncreas, baço e tecido mielóide. - Técnica
Radiológica: Equipamentos de Raios-X. Fatores radiográficos, acessórios e complementos. Tomógrafos:
tomógrafo linear e computadorizado. Princípios da tomografia. Angiógrafos e seriógrafos. Incidências
específicas e técnicas rotineiras para exames gerais e específicos. Física atômica elementar, Física das radiações.
Eletricidade e eletrônica. Física e eletrônica aplicada à produção de Raio-X, ampola de Raio-X, transformadores
e retificadores. Aparelhos de Raio-X, equipamentos e acessórios. Estudo das propriedades físicas dos Raio-X e
suas aplicações práticas no campo de radiologia. - Higiene das Radiações secundárias, meios de proteção das
radiações ionizantes, efeitos biológicos das radiações. Todo Conteúdo programático do Curso de Técnico em
Raio-X. (Currículo Básico).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO DE TURISMO:
Introdução ao Turismo: conceitos gerais, prática, análise da importância, síntese histórica e evolução do
turismo. Conceituação e organização. Legislação e política turística: passaportes, noções de câmbio.
Modalidades e tipos de Turismo: Turismo interno, externo, receptivo; tipos de turismo. Dimensão dinâmica do
Turismo. Análise estrutural do Turismo. Metodologia de pesquisa em Turismo. Elementos históricos do Turismo.
Administração de empresas de Turismo. Legislação sobre o Turismo. Análise macroeconômica do Turismo.
Economia Turística. Sociologia do Lazer e do Turismo. Hotelaria. Turismo, meio ambiente e patrimônio cultural.
Fundamentos geográficos do Turismo. Sistema de transportes. Turismo, bens culturais e elementos de
museologia. Marketing em Turismo. Turismo e cultura popular. Agências de viagem. Elementos de estatística
no Turismo. Teorometria. Técnica publicitária. Técnicas de relações públicas e eventos em Turismo.
Planejamento e organização do Turismo. As áreas de apoio ao Turismo: transportes terrestre, marítimo e aéreo.
História, evolução e atualidade. A hospedagem: história, evolução e atualidade. Geopolítica turística:
localização das principais cidades do Brasil e do exterior. Todo conteúdo programático do Curso de Técnico de
Turismo (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TOPÓGRAFO:
Levantamentos topográficos: PLANIMÉTRICOS: medição direta de distâncias - goniométrica - determinação
magnética e cartas isogônicas-medição indireta de distâncias - métodos de levantamentos planimétricos cálculos de área - dados omitidos. Noções de ângulos azimutais e de declinação magnética, de rumos, métodos,
noções de coordenadas cartesianas e arbitrárias, cálculos de poligonais através de ângulos internos, rumos ou
azimutes, processo aos ângulos internos ou externos de uma poligonal em azimute ou rumos. Medidas de
ângulos e distâncias entre pontos inacessíveis, fechamento de poligonal: cálculo de áreas e erro de fechamento
angular, noções de cadastro: amarrações quanto às medidas, quanto aos ângulos e quanto aos ângulos e
medidas (irradiação). Locação de curvas: métodos e aplicações. ALTIMÉTRICOS: generalidades - métodos gerais
de nivelamentos - nivelamento e contranivelamento - precisão de nivelamentos - perfil longitudinal. Métodos:
geométrico, trigonométrico e taqueométrico. PLANIALTIMÉTRICOS: curvas de nível - curvas em desnível método de obtenção: irradiação taqueométrica, seções transversais e aerofotogrametria - métodos de
levantamento planialtimétrico. Interpretação de desenhos e plantas. TOPOGRAFIA: aparelhos e instrumentos
topográficos: especificação e manuseio. SIG. GPS. Aerofotogrametria. Cálculo de áreas e volume e de
coordenadas. Tipos de carta topográfica, noções em: operação em topografia, geodésia e batimetria, cálculos,
pontos topográficos e geodésicos. Elaboração de documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e
articulação de cartas. Levantamentos cadastrais urbanos e rurais, por meio de imagens terrestres, aéreas e
orbitais. UNIDADES DE MEDIDA: comprimento, superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus
e grados). Noções de geometria analítica, trigonometria e noções de escala. FOTOGRAMETRIA: noções de
estereoscopia, montagem de mosaico. Conhecimentos de informática, geoprocessamento e sensoriamento
remoto à sua área de atuação. Todo conteúdo programático do Curso de Técnico em Agrimensura. (Currículo
Básico).
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Administrador de Turismo
Analista de Sistemas
Arquiteto
Assistente Social
Bibliotecário
Biólogo
Dentista - 40 h/s
Dentista Cirurgião Bucomaxilo-Facial - 24 h/s
Enfermeiro
Enfermeiro - Programa Saúde da Família – PSF
Enfermeiro com Especialidade em APH
Enfermeiro Neonatologista
Enfermeiro Obstetra
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Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Ambiental
Engenheiro Civil
Farmacêutico
Fiscal de Obras
Fiscal de Tributos
Fisioterapeuta
Geólogo
Nutricionista
Pedagogo
Psicólogo
Técnico Legislativo
Terapeuta Ocupacional
Tesoureiro
Turismólogo
Disciplina

Quantidade de Questões
12
Língua Portuguesa
08
História e Características Gerais de São Vicente
20
Conhecimentos Específicos
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;
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.
HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS GERAIS DE SÃO VICENTE:
Dados, Fatos e Conhecimentos Gerais sobre São Vicente, disponível nos links:
http://www.saovicente.sp.gov.br/publico/noticia.php?codigo=6378
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ADMINISTRADOR DE TURISMO:
Comunicação; História e Patrimônio; Cerimonial, Protocolo e Etiqueta; Lazer e Recreação em Hospitalidade;
Teoria Geral do Turismo; Teorias e Técnicas da Comunicação; Antropologia e Cultura Brasileira; Agenciamento
e Transportes; Operações de Alimentos e Bebidas; Operações Hoteleiras; Organização de Eventos;
Desenvolvimento Humano e Social; Direito Aplicado a Negócios; Estudo de Viabilidade Empresas Turísticas;
Estatística para Gestores; Geografia e Cartografia; Planejamento e Organização do Turismo; Planejamento de
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Cardápios e Serviços; Planejamento e Organização de Eventos; Desafios Contemporâneos; Fundamentos de
Marketing; Políticas Públicas no Turismo; Gestão em Empresas Turísticas; Gestão Financeira; História e
Patrimônio Cultural; Fundamentos de Economia; Lazer, Entretenimento e Recreação; Legislação Turística e
Hoteleira; Marketing e Serviços de Hospitalidade; Geopolítica e Geoestratégia; Liderança, Cultura e
Comportamento Organizacional; Gestão de Pessoas em Turismo e Hotelaria; Introdução à Contabilidade;
Turismo e Meio Ambiente.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ANALISTA DE SISTEMAS:
CONCEITOS DE INFORMÁTICA: Conceitos básicos de informática e conceitos fundamentais sobre
processamento de dados. Organização e arquitetura de componentes funcionais de computadores.
Características físicas dos principais periféricos e dispositivos de armazenamento. Representação e
armazenamento da informação. Organização lógica e física de arquivos. Métodos de acesso. Conceitos e
funções dos principais softwares básicos e aplicativos. Utilização, instalação e configuração de sistemas
operacionais e aplicativos: Windows (XP/Vista,7) e Linux, pacote Microsoft Office e BrOffice. Conceitos
fundamentais de redes de dados, Internet e Intranet: conceitos, configuração e instalação de serviços,
instalação e configuração básica de software e hardware, cliente e servidor.
PRINCÍPIOS DE ENGENHARIA DESOFTWARE: Gerência de projetos de software, Qualidade no desenvolvimento
de software, Diagramas, fluxogramas, DFD.
CONCEITOS BÁSICOS DE MÉTRICAS: Análise de Pontos por Função.
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS: Origem e evolução, Classes, Objetos, Métodos, Mensagens,
Sobrecarga, Herança, Polimorfismo, Encapsulamento, Interfaces e Pacotes, Tratamento de exceção, Interfaces
gráficas, Acesso a banco de dados.
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO: Algoritmos, Estruturas de dados, Constantes e variáveis, Comandos de entrada e
saída, Estruturas sequenciais, condicionais e de repetição, Vetores e matrizes.
MODELAGEM DE DADOS: UML - Unified Modeling Language, Modelagem de dados utilizando o Modelo de
Entidade-Relacionamento (Entidades, Relacionamentos, Atributos, Chaves de identificação, Normalização,
Chaves de entidade).
BANCO DE DADOS: Conceitos e fundamentos, Abstração de dados, Instância e esquemas, Independência de
dados, Normalização e dependência funcional, Mapeamento a partir do modelo Entidade-Relacionamento,
Restrições e integridade, SQL, Conceitos de Repositórios de Dados. Tratamento de erros e manipulação de
exceções, manipulação de tipos de dados, definição de classes.
SQL - STRUCTURE QUERY LANGUAGE: conceitos principais, comandos e construções. Bancos de dados
relacionais, conceitos e gerenciamento.
CONHECIMENTOS AVANÇADOS EM: Bancos de dados Microsoft SQL SERVER 2000/2005, MYSQL e Oracle;
Linguagens de Programação: Microsoft Visual Basic 6.0; Delphi; Microsoft Visual Studio; Plataforma.NET;
VB.NET, ASP.NET; C, C++ e C#; JAVA, J2EE, EJB, Servlets, JSP, Webservices. Inglês Técnico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ARQUITETO:
Projeto de arquitetura; Métodos e técnicas de desenho e projeto; Programação de necessidades físicas das
atividades; Estudos de viabilidade técnico-financeira; Informática aplicada a arquitetura, AutoCAD, Programas
de Arquitetura em 3 Dimensões, MS Office Excel, MS Office Word; Controle ambiental das edificações (térmico,
acústico e luminoso); Projetos complementares: especificações de materiais e serviços e dimensionamento
básico; Estrutura; Fundações; Instalação elétrica e hidro sanitária; Elevadores; Ventilação/exaustão; Ar
condicionado; Telefonia; Prevenção contra incêndio; Programação, controle e fiscalização de obras; Orçamento
e composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico - financeiro;
Acompanhamento e aplicação de recursos (medições, emissão de faturas e controle de materiais);
Acompanhamento de obras; Construção e organização de canteiro de obras; Execução de fundações, estruturas
em concreto, madeira, alvenaria e aço; Coberturas e impermeabilização; Esquadrias; Pisos e revestimentos;
Legislação e perícia; Licitação e. Contratos; Análise de contratos para execução de obras; Vistoria e elaborações
de laudos e pareceres; Normas técnicas, legislação profissionais; Legislação ambiental e urbanista; Projeto e
urbanismo; Métodos e técnicas de desenho e projeto urbano; Noções de sistema cartográfico e de
geoprocessamento; Dimensionamento e programação dos equipamentos públicos e comunitários; Sistemas
viários (hierarquização, dimensionamento e geometria); Sistema de infraestrutura de parcelamentos urbanos:
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energia, pavimentação e saneamento ambiental (drenagem, abastecimento, coleta e tratamento de esgotos,
coleta e destilação de resíduos sólidos); Planejamento urbano; Uso do solo; Gestão urbana e instrumentos de
gestão (planos diretores, análise de impactos ambientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos
econômicos e administrativos); Aspectos sociais e econômicos do planejamento urbano; Sustentabilidade
urbana; Noções de avaliação de imóveis urbanos; Laudo Técnico. Todo Conteúdo Programático do Curso de
Graduação em Arquitetura. (Currículo Básico).
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 BIBLIOTECÁRIO:
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
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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
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; Todo conteúdo programático do
Curso de Graduação em Biblioteconomia (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 sangüíneos; 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.
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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,
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 DENTISTA - 40 H/S:
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública. Odontopediatria: Análise da dentição decídua características; Análise
da dentição mista, características, sequência de erupção. Radiologia em Odontopediatria: Proteção contra
radiação; Requisitos para tomadas radiológicas. Anestesia em Odontopediatria: Aspectos psicológicos e
anatomofisiológico, técnicas de anestesia. Preparos cavitórios em dentes decíduos: Aplicação dos materiais
forradores e restauradores; Terapia pulpar em odontopediatria; Traumatismos em dentes anteriores; Cirurgia
em odontopediatria; Flúor, escovação. Tratamento endodontico em dentes decíduos: Capeamento pulpar;
Pulpotomia e aplicação de formocresol; Tratamento de dentes decíduos com polpa mortificada; Pulpectomia
em doentes decíduos anteriores. Levantamento Epidemiológico: Variedades de índices sobre doenças
periodentais em termos de levantamento epidemiológicos; Cárie dental; Etiologia e fatores relacionados;
Prevenção da cárie. Outros métodos de prevenção da AIDS e de doenças virais de transmissão ocupacional na
prática odontológica: Controle de infecção na prática odontologia; Doenças periodontal: medidas preventivas;
Câncer Bucal: causas e prevalência, detectação prévia e medidas preventivas. Anatomia Dentária. Dentística
Operatória / Reparadora: Princípios gerais, técnicas restauradoras e materiais dentários. Cariologia:
Diagnóstico, patologia e desenvolvimento da cárie, métodos de prevenção. Epidemiologia: conceitos, aspectos
biológicos e sociais, investigação epidemiológica, índices epidemiológicos. Promoção de saúde bucal: Métodos
e técnicas, flúor. Estomatologia: Diagnóstico bucal, tratamento das manifestações na cavidade bucal, lesões da
cavidade bucal. Emergências médicas em Odontologia. Radiologia: Técnicas (intra e extra-oral), equipamentos
e interpretações radiográficas, efeitos biológicos dos raios X, soluções químicas. Terapêutica Medicamentosa.
Odontologia Legal. Anestesiologia: Técnicas, soluções anestésicas, prevenção e tratamento de acidentes
anestésicos. Semiologia: Fichas clínicas, métodos e técnicas de exame. Cirurgia: Procedimentos cirúrgicos de
pequeno e médio porte; Bases da Cirurgia; Cirurgia Bucomaxilofacial. Exodontia: Fratura de Face, Anatomia
cirúrgica, emergências cirúrgicas. Prótese. Endodontia. Implantodontia. Ortodontia. Patologia Bucal.
Diagnósticos em Patologia Bucal. Guia Terapêutico Odontológico. Saúde Pública: Conhecimento em: SUS Sistema Único de Saúde, Epidemiologia, Vigilância Epidemiológica, Doenças de Notificação Compulsória,
Imunização, Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde, Saneamento Básico, Meio Ambiente, Programa de
Saúde da Família, Código de Ética Médica. Conteúdo Programático das Disciplinas do Curso Graduação em
Odontologia (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA DENTISTA CIRURGIÃO BUCOMAXILO-FACIAL - 24 H/S:
Anatomia cirúrgica da cabeça e do pescoço. Crescimento e desenvolvimento craniofacial. Diagnóstico bucal:
exame da cavidade oral, anamnese, exame clínico e exames complementares. Princípios de diagnóstico
diferencial e de biópsia. Desenvolvimento da dentição decídua, mista e permanente. Emergências médicas em
odontologia. Primeiros socorros. Materiais e instrumentos utilizados em cirurgia. Princípios de cirurgia.
Prevenção e tratamento das complicações cirúrgicas. Lesões dentoalveolares e de tecidos moles. Extração de
dentes erupcionados. Cirurgia dos dentes inclusos. Infecções odontogênicas. Reparação das feridas. Pré e Pósoperatório. Instrumentação para cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Cirurgias com finalidade protéticas
e reconstrutivas. Princípio da cirurgia endodôntica. Cistos do complexo maxilomandibular. Doenças
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odontogênicas do seio maxilar. Traumatismo oral e maxilofacial. Diagnóstico, planejamento e tratamento das
deformidades dentofaciais. Tratamento de pacientes com fendas orofaciais. Avaliação e tratamento dos
tumores benignos e malignos do complexo maxilomandibular. Tratamento do paciente hospitalizado.
Tratamento cirúrgico das lesões patológicas da boca. Distúrbios temporomandibulares e dor facial. Cirurgia da
ATM. Abordagem do paciente submetido à radioterapia ou quimioterapia. Diagnóstico e tratamento dos
distúrbios da glândula salivar. Oclusão dentária. Etiologia e classificação das más-oclusões. Cefalometria.
Moldagem, molde e análise de modelos. Cirurgia ortognática. Diagnósticos odontológicos por imagem: técnica
e interpretação de imagens. Terapêutica e farmacologia de interesse na clínica odontológica. Anestesiologia
odontológica. Princípios ergonômicos na clínica odontológica. Biossegurança: controle da infecção (assepsia e
antissepsia). Esterilização e desinfecção de instrumentais e equipamentos. Ética profissional (Código de ética
odontológico). Todo Conteúdo Programático do Curso de Graduação em Odontologia. (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
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).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ENFERMEIRO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF:
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 à 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 Infecto-contagiosas; 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
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 ENFERMEIRO COM ESPECIALIDADE EM APH:
Código de ética dos profissionais de enfermagem. Conhecimentos de Enfermagem em diagnóstico e
tratamento. Fundamentos de enfermagem. Processo de enfermagem. Prevenção e controle de infecção
hospitalar. Biossegurança. Assistência de enfermagem aos pacientes clínico e cirúrgico. Desinfecção,
Esterilização e Limpeza. Atuação do enfermeiro em situações de urgência e emergência. Assistência de
Enfermagem nos pacientes de urgências e emergências cardiovasculares, respiratórias, metabólicas,
ginecológicas e obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e trauma. Ventilação Mecânica. Aspiração Endotraqueal.
Pressão Arterial Média (PAM). Cardioversão e/ou desfibrilação. Características do paciente crítico em situação
de risco de morte. Assistência ao paciente com problemas cardíacos. Infarto Agudo do Miocárdio. Insuficiência
Cardíaca. Arritmias Cardíacas, Monitorização, Eletrocardiograma (realização, leitura e interpretação).
Reanimação cardiopulmonar – central (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia). Doenças associadas aos
problemas cardíacos e doenças cardíacas. Fisiopatologia da circulação coronária. Síndromes Coronarianas
Agudas (SCA). A dor torácica típica, não coronariana, de causa isquêmica, de causa não isquêmica. Angina.
Choque Cardiogênico. Assistência de Enfermagem a paciente com problema respiratório. Insuficiência
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respiratória. Estenose pulmonar. Edema Agudo de Pulmão. Abordagem das vias aéreas. Ventilação Mecânica.
Assistência de Enfermagem a paciente com problemas neurológicos. Traumatismo Crânio Encefálico. Acidente
Vascular Cerebral. Avaliação do Nível de Consciência. Exames Neurológicos. Assistência de Enfermagem a
paciente com traumas Múltiplos. Suporte Avançado no Trauma. Assistência de Enfermagem ao paciente com
problemas renais. Insuficiência Renal Aguda. Insuficiência Renal Crônica. O Paciente Queimado. Paciente em
Morte Cerebral. Enfermagem de Emergência.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA:
Fundamentos de enfermagem; farmacologia; técnicas básicas de enfermagem; enfermagem médico-cirúrgica;
enfermagem de clínica médica; enfermagem em centro cirúrgico; enfermagem de emergência; Estrutura
Organizacional da UTI - Estrutura e Organização da UTI Neonatal e Infantil – Ressuscitação Neonatal e Pediátrica
- Admissão do Recém-nascido e da criança na UTI - Impacto do ambiente da UTI no desenvolvimento
neuromotor; Controle da Temperatura do Recém Nascido - Considerações Especiais no cuidado da pele do RN
- Controle Térmico do RN; Cuidados Críticos da criança grave - Princípios na administração de medicações em
UTI Neonatal e Pediátrica - Controle da dor e sedação no Recém Nascido e da criança – Cuidado Canguru Nutrição Parenteral e Enteral no RN - Infecção Neonatal; Assistência de Enfermagem Intensiva aos diversos
distúrbios sistêmicos - Distúrbios Respiratórios em Terapia Intensiva Pediátrica - Distúrbios Cardiológicos em
Terapia Intensiva Pediátrica - Distúrbios Neurológicos em Terapia Intensiva Pediátrica – Distúrbios
Hidroeletrolíticos e Metabólicos em Terapia Intensiva Pediátrica - Distúrbios Gastrointestinais em Terapia
Intensiva Pediátrica - Distúrbios Hematológicos em Terapia Intensiva Pediátrica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ENFERMEIRO OBSTETRA:
Fundamentos de enfermagem; farmacologia; técnicas básicas de enfermagem; enfermagem médico-cirúrgica;
enfermagem de clínica médica; enfermagem em centro cirúrgico. Tipos de partos. Programa de imunização do
RN; Administração de fármacos: princípio ativo, cálculo, diluições, efeitos colaterais e assistência de
enfermagem; Procedimentos técnicos de enfermagem; Assistência integral de enfermagem à saúde da
gestante, puerpera e do RN; Transtornos: agudos, crônicos degenerativos, mentais, infecciosos e contagiosos;
Assistência de enfermagem no pré, trans e pós-parto; Assistência de enfermagem em urgência e emergência
em Centro Obstétrico; Biosegurança: conceito, normas de prevenção e controle de infecção; Preparação e
acompanhamento de exames diagnósticos; Noções de administração e organização dos serviços de saúde e de
enfermagem.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ENGENHEIRO AGRÔNOMO:
Administração agrícola. Organização e operação das atividades agrícolas. Planejamento e desenvolvimento das
atividades agrícolas. Conhecimento de Agroecologia: As bases formativas da agricultura contemporânea.
Conceitos e princípios de agroecologia. O conceito de agroecossistema: estrutura e funcionamento. Fatores
associados aos sistemas vegetais e animais em suas relações com o meio ambiente. Manejo ecológico dos solos.
Princípios básicos de ecologia da população vegetal. Fluxos de energia e nutrientes na agricultura. Interações,
diversidade e estabilidade em agroecossistemas. A transição da agricultura convencional à agricultura
ecológica.Produção Vegetal: Anatomia vegetal, Fisiologia vegetal, conhecimentos básicos sobre práticas
culturais, pragas, doenças e tratamento Fitossanitário das seguintes explorações: café, algodão, cana-de-açúcar,
seringueira, citrus, fruticultura tropical: banana, abacaxi, abacate, maracujá, citros, manga, coco, uva e goiaba,
milho, feijão, amendoim, soja, arroz, mandioca. Horticultura: alface, couve, repolho, cenoura, batata, cebola,
beterraba, tomate, pimentão, jiló e chuchu. Controle Biológico: Conceito. Principais agentes - grupos e
características. Métodos de controle biológico. Planejamento e implantação de programas de controle
biológico. Controle de Qualidade de agentes de controle biológico. Importação, exportação e regulamentação
de agentes de controle biológico. Produção Animal: Bovinocultura de corte e leite; Formação e manejo de
pastagens: Fenação e Ensilagem. Agrotóxicos: Conceito e características dos produtos. Classificação
toxicológica. Procedimentos e cuidados no registro, produção, embalagem, rotulagem, comercialização e
armazenamento. Avaliação da periculosidade ambiental. Aplicação de defensivos agrícolas: inseticidas,
fungicidas e herbicidas. Impacto do uso de agrotóxicos no ambiente. Motomecanização: manutenção de
máquinas e implementos agrícolas, subsolagem, aração, gradagem, pulverização, regulagem de pulverizador,
Regulagem de semeadeira e de adubadeira. Preservação de Recursos Naturais: Silvicultura e arborização
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urbana; Manejo da água. Métodos de irrigação: vantagens e desvantagens, critérios para seleção do método
mais adequado. Evapotranspiração de referência e evapotranspiração real. Necessidades de irrigação. Cálculo
das principais variáveis em projetos de irrigação por aspersão, sulcos e inundação.Gênese, morfologia e
classificação do solo. Métodos de drenagem: Drenagem de baixo custo (métodos alternativos). Avaliação da
necessidade de drenagem. Cálculo das principais variáveis em projetos de drenagem superficial e subsuperficial.
Erosão e conservação do solo: mecanismos e fatores que afetam a erosão hídrica e a erosão eólica; impactos
ambientais e econômicos da erosão do solo; práticas de controle da erosão. Química e fertilidade do solo: fase
sólida e líquida, conceitos, composição e estrutura; dinâmica dos nutrientes e correção das deficiências pela
adubação mineral e ou orgânica; recomendação de adubação e calagem. Biologia do solo: decomposição de
compostos orgânicos; interações microbianas; ciclagem de nutrientes; dinâmica da matéria orgânica. Resíduos
urbanos, agrícolas e industriais: caracterização, tratamento e manejo de resíduos; alternativas de descarte e ou
reaproveitamento no solo; critérios para descarte; avaliação de impactos ambientais e medidas mitigatórias;
parâmetros para monitoramento do solo e águas. Poluição do solo: o solo como meio de inativação e ou
transformação de poluentes; biodegradação de princípios ativos poluentes; biorremediação de solos
contaminados. Sócio Econômico: Crédito Rural: Legislação, classificação do crédito rural; Seguro Rural: Cultura
segurada, sistema indenizatório, taxas de prêmio e perícias. Produção, preparo e conservação de sementes e
mudas: Conceitos de sementes e mudas; Características das sementes; Produção de sementes genéticas,
básicas e certificadas; Análise de sementes; Propagação vegetativa. Extensão Rural: Conceitos; Linhas de
extensão rural; Elementos essenciais de diagnóstico para fins de programas, desenvolvimento e trabalho em
microbacias hidrográficas; Noções de comunicação rural. Preservação: Hidrologia das encostas. Impacto das
atividades agrícolas na qualidade da água. Planejamento ambiental em microbacias hidrográficas. Legislação
estadual de recursos hídricos. Criações: Conceitos de espécie e indivíduo. Conceitos de aptidão, função e
produto. Grupos raciais. Índices zootécnicos. Sistemas de produção e seu impacto ao meio ambiente.
Introdução de espécies exóticas. Nichos ecológicos. Perspectivas da aquacultura. Anatomia, fisiologia e biologia
de espécies nativas e exóticas. Qualidade e manejo da água e da alimentação de peixes. Instalações e
equipamentos. Larvicultura, Alevinagem, Recria e Engorda. Aspectos econômicos da criação de animais. Todo
Conteúdo Programático das Disciplinas do Curso de Graduação em Engenharia Agronômica. (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ENGENHEIRO AMBIENTAL:
Legislação Ambiental Municipal, Estadual e Federal. Conhecimentos básicos de: Química orgânica e inorgânica,
Mecânica dos Fluídos e Hidráulica, Termodinâmica, Sistemas de tratamento físico-químico e biológico de águas
residuárias urbanas e industriais, Mecânica dos Solos, Geotécnica, Hidrogeologia, Hidrologia e Sistemas de
Drenagem de Água, Sistemas de Abastecimento de Água. Acondicionamento, coleta, transporte e tratamento
de Resíduos Sólidos. Fundamentos de Controle de Poluição Ambiental. Processos de produção de indústrias
(químicas, metalúrgicas, mecânicas, de alimentos, de bebidas e etc.). Eletricidade. Cálculo e estatística. Escalas
de leitura de mapas. Políticas públicas de infraestrutura. Gerenciamento e gestão ambiental. Política Nacional
de meio ambiente. SISNAMA. Avaliação de Impactos Ambientais: métodos e aplicação. Zoneamento ambiental.
Política Nacional de recursos hídricos. Estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental.
Licenciamento ambiental: conceito e finalidade, aplicação, etapas, licenças, competências, estudos ambientais,
análise técnica, órgão intervenientes. Noções de cartografia. Noções de sensoriamento remoto e
geoprocessamento. Conservação de solo e água. Técnicas de recuperação de áreas degradadas. Climatologia.
Noções de limnologia. Qualidade de águas. Saneamento básico. Ciclagem de nutrientes. Ecologia geral. Noções
de análise social e econômica de projetos. Impactos ambientais de obras civis de infraestrutura. Noções de
sistemas e obras hidráulicas. Conceitos sobre geração de energia elétrica. Noções de obras, sistemas e
estruturas de transmissão de energia. Noções de obras de normalização e regularização (drenagem,
derrocamento). Código florestal e suas alterações. Lei nº 6.938/1981 e suas alterações. ABNT NBR 10004.
Resolução do CONAMA nº 003/1990 e suas alterações. Lei nº 9.605/1998 e suas alterações. Conteúdo
Programático das Disciplinas do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ENGENHEIRO CIVIL:
Materiais de Construção Civil - Tipos, Propriedades, Aplicações. Cálculo Estrutural. Análise Estrutural - Estática,
Vínculos, Cargas, Reações, Solicitações, Flexões, Tensões, Cisalhamento, Deformações, Flambagem. Mecânica
dos Solos - Propriedades Físicas e Mecânicas dos Solos. Barragens. Sistema de Drenagens. Mecânica dos Fluídos.
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Geologia / Geotécnica - Rochas, Solos. Noções de Metereologia e Climatologia. Hidráulica - Hidrostática,
Hidrodinâmica, Vazão, Dutos, Encanamentos, Bombas. Topografia - Nivelamento, Levantamento Topográfico,
Planimetria, Altimetria, Cálculos Topométricos. Instalações Hidrosanitárias - Projeto, Execução, Abastecimento
de Água, Esgoto, Combate a Incêndio. Fundações - Blocos, Sapatas, Tubulões, Estacas. Estabilidade. Edificações.
Planejamento de Construções - Documentação, Projetos, Orçamento, Custos, Análise de Custos Benefício,
Planejamento de Obra, Cronograma. Patologia das Construções - Patologia em Estruturas, Revestimentos,
Telhados, Forros e Pisos. CONTEÚDOS: Programação de obras. Engenharia de custos, orçamento e composição
de custos unitários, parciais e totais: levantamento de quantidades. Planejamento e cronograma físicofinanceiro. Projeto e execução de obras civis. Topografia e terraplenagem; locação de obra; sondagens;
instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção e segurança, depósito e armazenamento de materiais,
equipamentos e ferramentas. Fundações. Escavações, Escoramentos. Estruturas metálicas, de madeira e de
concreto; formas; armação; alvenaria estrutural; estruturas pré-fabricadas. Controle tecnológico. Argamassas;
Instalações prediais. Alvenarias e revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização. Segurança
e higiene do trabalho. Ensaios de recebimento da obra. Desenho técnico. Materiais de construção civil.
Aglomerantes - gesso, cal, cimento Portland. Agregados. Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. Aço.
Mecânica dos solos. Origem e formação dos solos. Índices físicos. Caracterização e propriedades dos solos.
Pressões nos solos. Prospecção geotécnica. Permeabilização dos solos; percolação nos solos. Compactação dos
solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques. Resistência ao
cisalhamento dos solos. Empuxos de terra; estruturas de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das
funções superficiais e estabilidade das fundações profundas. Resistência dos materiais. Deformações. Teoria da
elasticidade. Análise de tensões. Tensões principais. Flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e
flambagem. Análise estrutural. Esforços em uma seção; esforço normal, esforço cortante, torção e momento
fletor. Relação entre esforços. Apoio e vínculos. Diagrama de esforços. Estudos das estruturas isostáticas (vigas
simples, vigas Gerber, quadros, arcos e treliças); deformações e deslocamentos em estruturas isostáticas; linhas
de influência em estruturas isostáticas; esforços sob ação de carregamento, variação de temperatura e
movimentos nos apoios. Estudos das estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos
deslocamentos; processos de Cross e linhas de influência hiperestáticas. Dimensionamento do concreto
armado. Características mecânicas e reológicas do concreto. Tipos de aço para concreto armado; fabricação do
aço; características mecânicas do aço; estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação.
Dimensionamento de seções retangulares sob flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento.
Dimensionamento de peças de concreto armado submetida à torção. Dimensionamento de pilares.
Detalhamento de armação em concreto armado. Estruturas de aço. Fiscalização. Acompanhamento da
aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.). Controle de materiais (cimento, agregados aditivos,
concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.) Controle de execução de obras e serviços.
Documentação da obra: diários e documentos de legalização. Hidráulica aplicada e hidrologia. Noções de
barragens e açudes. Sistemas de prevenção e combate a incêndios. Brigadas de incêndio. Planos de emergência
e auxílio mútuo. Segurança do trabalho. Legislação e normatização. Acidentes de trabalho. Conceito técnico e
legal. Causas dos acidentes do trabalho. Análise de acidentes. Custos dos acidentes. Cadastro de acidentes.
Comunicação e registro de acidentes. Todo conteúdo Programático do Curso de Graduação em Engenharia Civil
(Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA FARMACÊUTICO:
Formas Farmacêuticas e Biodisponibilidade; Estabilidade de medicamentos: prazos de validade e sinais de
instabilidade; Exame físico em medicamentos, armazenamento, distribuição de medicamentos, avaliação da
prescrição e dispensação; Aquisição e licitação de medicamentos e outros produtos para a saúde; Manipulação
de Medicamentos; Cálculos de concentrações na manipulação farmacêutica; Análise Farmacêutica e Controle
de Qualidade de Medicamentos; Ação farmacológica e mecanismo de ação dos medicamentos que atuam nos
sistemas nervoso central, autônomo, respiratório, digestivo e cardiovascular; Terapêutica da dor, inflamação e
processos infecciosos; Interações medicamentosas, farmacoepidemiologia; Critérios e parâmetros técnicos
para seleção de medicamentos; Legislação Sanitária; Lei 5991/73 MS, Lei de Genéricos – 9.787/99, Portaria 344,
MS. Sistema de Distribuição de Medicamentos; Planejamento, controle de estoque e Inventário; Padronização
de Medicamentos; Depósito de drogas ou central de abastecimento farmacêutico e técnicas de
armazenamento; Assistência farmacêutica em farmácia hospitalar; Conceito, objetivos e atribuições da
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farmácia hospitalar. Planejamento e gestão da assistência farmacêutica hospitalar. Seleção de medicamentos.
Gestão de materiais na farmácia hospitalar. Dispensação e controle dos medicamentos psicotrópicos e
entorpecentes; Vigilância epidemiológica das infecções hospitalares; Esterilização, desinfecção e anti-sepsia;
Infecções relacionadas ao cuidado em saúde: epidemiologia e controle, ações do serviço de farmácia para o
controle de infecção, auditoria de antimicrobianos, anti-sépticos e desinfetantes de uso hospitalar. Definições:
droga, fármaco, medicamento, infecção hospitalar e infecção comunitária; Fatores que interferem na
estabilidade dos medicamentos; Orientação farmacológica básicas: Interações Medicamento/Medicamento;
Medicamento/Alimento; Efeitos Colaterais e Reações Adversas Grupo de Drogas: Drogas que atuam no SNC;
Analgésicos e Antiinflamatórios; Anti-hipertensivos; Drogas que afetam a função gastrointestinal;
Antimicrobianos. Ética Farmacêutica. Sistema Único de Saúde – SUS (princípios e diretrizes). Todo conteúdo
Programático do Curso de Graduação em Farmácia. (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA FISCAL DE OBRAS:
Funções do Fiscal de Obras. Finalidades. Procedimentos. Noções gerais de arquitetura e Meio Ambiente Planejamento. Condicionantes. Licença e Aprovação de projetos. Noções gerais sobre construções e obras.
Conclusão de projetos aprovados - Recebimento das obras. Habite-se. Condições Gerais das Edificações - Áreas.
Classificação dos compartimentos. Circulação em um mesmo nível. Elementos básicos de projeto - Plantas.
Cortes. Fachadas. Desenho de arquitetura - Símbolos e Convenções. Formatos. Desenho topográfico. Projeto
de Reforma e Modificação. Elementos de construção - Fundações. Paredes. Coberturas. Revestimentos.
Estruturas. Noções Básicas dos Materiais de Construção - Argamassas. Materiais cerâmicos. Materiais
betuminosos. Concreto simples. Madeira. Aço. Execução de obras - Armação. Concretagem. Ferramentas.
Metragem. Cálculos simples de áreas e volumes. Instalações Elétricas Prediais. Instalações Hidráulicas Prediais
- Instalações de água potável. Instalações de esgotos sanitários. Instalações de águas pluviais. Serviços públicos
- Redes de abastecimento de água. Redes de esgoto. Redes de águas pluviais. Ferramentas e utensílios utilizados
em serviços de eletricidade. Princípios básicos de hidráulica; manutenção e reparo das instalações hidráulicas.
Estruturas (reconhecimento e identificação): noções de estruturas, muros de arrimo, dimensionamento de
lajes, vigas e pilares. Supervisão e inspeção técnica de obras. Limpeza e conservação do ambiente de trabalho.
Cuidados com a segurança no setor de trabalho: Prevenções. Terminologia básica utilizada nas construções
civis. Princípios básicos da construção civil e as rotinas de trabalho. Conhecimento dos materiais de construção
civil. Ética profissional. Conhecimentos de elaboração de correspondências, protocolos e notas fiscais. Regras
de comportamento no ambiente de trabalho; regras básicas de comportamento profissional para o trato diário
com o público interno e externo e com colegas de trabalho. Zelo pelo patrimônio público. Noções de controle
de estoque de materiais nas obras particulares. Conhecimento sobre o licenciamento e funcionamento de
bares, lanchonetes, restaurantes e casas de shows. Definições, políticas e cuidados éticos da profissão de fiscal.
Noções de Segurança do Trabalho.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA FISCAL DE TRIBUTOS:
ADMINISTRAÇÃO - Natureza e evolução do conhecimento administrativo. Administração departamental –
Financeiro, Recursos Humanos, Comercial/Marketing. Processos gerenciais e as relações com os fatores
humano, tecnológico e econômico. Qualidade total. Burocracia. Gestão por processo. Benchmarking. O
microambiente das organizações. Planejamento das organizações: estratégico, tático e operacional. Estratégia
competitiva. Estrutura das decisões empresariais. Sinergia e potencialidade. Produtividade. Eficiência. Eficácia.
Efetividade. Responsabilidade corporativa. Estruturas organizacionais: gerenciamento e flexibilidade.
Gerenciamento do processo de tomada de decisão. Modelos de gestão: contextualização, abordagens, novas
construções organizacionais. Modelo organizacional celular. Fundamentos do design organizacional.
Adhocracia. Organização e Métodos: fluxos e otimização. Comportamento organizacional. Cultura, criatividade
e inovação organizacional. Comunicação. Estilos gerenciais. Liderança situacional. Percepção interpessoal.
Gestão de pessoas. Gestão de competências. Motivação. Administração participativa. Desenvolvimento de
equipes. Gestão de conflitos. Gestão de mudanças organizacionais. Enfoque sistêmico e por processos das
organizações. Gestão da informação. Desenvolvimento do sistema de informação. Gestão do conhecimento. As
mudanças na tecnologia da informação e o impacto nas organizações. Integração da dimensão tecnológica com
a dimensão política e organizacional. Administração pública: estrutura e funcionamento, controles, indicadores
de produtividade. Tendências de modernização e novos modelos de gestão da administração pública. Aspectos
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sociais, econômicos e políticos que condicionam a administração pública. Contratos Individuais de Trabalho:
CLT – Consolidação das Leis Trabalhista. Direitos. Deveres e responsabilidades. Assistência previdenciária.
Estilos de administração de recursos humanos: A teoria "X" e a teoria "Y". Administração de recursos humanos:
Objetivos de R.H. e suas funções. Órgãos de Planejamento e Execução.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Código Tributário Nacional – Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário
Municipal. Sistema Tributário Nacional. Princípios Constitucionais. Competência da União, dos Estados e do
Distrito Federal e dos Municípios para instituir tributos. Limitações constitucionais da competência tributária.
Normas gerais de Direito Tributário. Tributo. Conceito. Natureza jurídica específica dos tributos. Impostos.
Taxas. Contribuições de melhoria. Competência Tributária. Legislação Tributária. Emendas à Constituição, Leis
complementares. Leis ordinárias e delegadas. Medidas Provisórias. Decretos Legislativos. Resoluções do
Senado. Decretos e Normas Complementares. Vigência, aplicação, interpretação e integração da Legislação
Tributária. Relação Jurídica Tributária: Elementos estruturais. Obrigação tributária principal e acessória. Fato
gerador. Sujeito Ativo e Passivo. Solidariedade. Capacidade tributária. Domicílio Tributário. Responsabilidade
Tributária. Responsabilidade dos Sucessores. Responsabilidade de Terceiros. Responsabilidade por Infrações.
Crédito Tributário. Conceito. Constituição. Hipóteses de alteração do lançamento. Modalidades de Lançamento.
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Extinção do Crédito Tributário. Pagamento Indevido. Exclusão
do Crédito Tributário. Garantias e Privilégios do Crédito Tributário. Administração Tributária. Fiscalização. Dívida
Ativa. Certidões Negativas. O Decreto-Lei 406/68 e suas normas sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza -ISSQN.
DIREITO CIVIL: Pessoa Natural: conceito, capacidade jurídica, incapacidade absoluta, incapacidade relativa,
cessação da incapacidade, começo da personalidade natural, individualização da pessoa natural, extinção da
personalidade natural. Pessoa jurídica: conceito e classificação, começo e fim da pessoa jurídica, capacidade,
responsabilidade civil, despersonalização. Domicílio Civil. Bens: conceito, características e classificação. Fato
Jurídico “Stricto Sensu”. Conceituação e classificação. Ato Jurídico em sentido estrito: conceito e classificação.
Negócio Jurídico: conceito, classificação, elementos essenciais gerais, forma e prova do ato negocial, defeitos
do negócio jurídico (erro, dolo, coação, simulação e fraude contra credores), nulidade e anulabilidade do
negócio jurídico, elementos acidentais (condição, termo, modo ou encargo). Posse: conceito, modalidades,
aquisição e perda da posse, efeitos da posse. Propriedade: conceito, caracteres, espécies de propriedade,
formas de aquisição e perda de propriedade imóvel ou móvel, restrições ao direito de propriedade imobiliária.
Direitos Reais sobre Coisas Alheias: conceito e espécies, direitos reais limitados de gozo (enfiteuse, servidão
predial, usufruto, uso, habitação e renda constituída sobre imóvel), direitos reais de garantia (penhor, anticrese,
hipoteca, alienação fiduciária em garantia), direito real de aquisição (compromisso irretratável de venda).
Contratos: conceito, formação, classificação quanto à natureza da obrigatoriedade entabulada (contratos
unilaterais e bilaterais, onerosos e gratuitos, comutativos e aleatórios, paritários e por adesão), efeitos
particulares dos contratos (direito de retenção, “exceptio non adimpleti contractus”, vícios redibitórios, evicção
e arras), compra e venda, doação, locação de coisa móvel e imóvel, depósito e mandato.
DIREITO CONSTITUCIONAL: Teoria da recepção. Princípios fundamentais da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos.
Direitos sociais. Nacionalidade. Direitos políticos. Organização do Estado: Organização Político-Administrativa.
Administração Pública: Servidores Públicos Civis. Poder Legislativo: Processo Legislativo, Fiscalização Contábil,
Financeira e Orçamentária. Poder Executivo. Finanças Públicas. Ordem Econômica e Financeira. Ordem Social.
Poder Judiciário. Garantias. Vedações. Organização. Competência. Das funções essenciais à Justiça. Ministério
Público. Princípios Institucionais. Estrutura orgânica. Garantias. Vedações. Funções institucionais. Advocacia e
Defensoria Pública. Controle de constitucionalidade. Sistemas. Inconstitucionalidade por ação e
inconstitucionalidade por omissão. Princípios da Administração Pública. Princípios da Ordem Econômica.
DIREITO COMERCIAL: Conceito e delimitação do Direito Comercial. Atos do Comércio: Classificação e
Característica. Registros Públicos do Comércio. O Comerciante: Requisitos Necessários, Impedimentos, Direitos
e Deveres em Face da Legislação Vigente. Livros Comerciais Obrigatórios e seus requisitos, Livros auxiliares,
Valor Probante dos Livros comerciais. Contratos Comerciais: Noções, Requisitos, Classificação, Formação, Meios
de Prova, Contratos de Compra e Venda, Contratos de Conta Corrente, de Abertura de Crédito, de Alienação,
Contrato de “Leasing”. Sociedades Comerciais: Classificação, Características, Distinções. Sociedade de Pessoas,
de Capital e Mistas. Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada. Sociedades Anônimas. Títulos de
Créditos: Classificação, Distinção e Espécie, Requisitos, Conceitos e Peculiaridades: Letras de Câmbio, Nota
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Promissória, Cheque, Duplicata, Conhecimento de Depósito e “Warrant”. Falência e Concordata: Distinção e
Principais Efeitos, Classificação dos Créditos na Falência, Extinção das Obrigações dos Falidos.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública. Conceito. Estrutura legal dos Órgãos Públicos. Natureza e
fins da administração. Agentes da Administração. Princípios básicos da Administração: legalidade, moralidade,
impessoalidade, finalidade, publicidade, eficiência. Poderes e deveres do administrador público. Poderes
Administrativos: poder vinculado e poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder
regulamentar, poder de polícia. Atos Administrativos. Conceitos e requisitos. Classificação. Espécies. Validade.
Formalidade. Motivação. Revogação. Anulação. Modificação. Extinção. Controle de Legalidade. Contratos
Administrativos. Alteração unilateral e bilateral. Equilíbrio financeiro. Cláusulas exorbitantes. Modalidades de
contratos. Extinção, prorrogação e renovação. Inexecução. Revisão, rescisão e suspensão. Licitação (Lei nº
8.666/93) - Finalidade, princípios e objeto da licitação. Serviços Públicos. Conceito. Classificação.
Regulamentação e Controle. Requisitos do serviço e direitos do usuário. Competência para prestar o serviço.
Formas e meios de prestação do serviço. Organização Administrativa: Administração direta e indireta. Agências
executivas e reguladoras. Servidores públicos. Classificação e Regime Jurídico. Normas constitucionais sobre o
regime jurídico dos servidores estatais. Cargos públicos. Provimento em cargo público. Direitos e vantagens dos
servidores públicos. Deveres e responsabilidades. Sindicância e processo administrativo. Os direitos do
administrado. Comparação entre o controle administrativo e judiciário. Princípios básicos da defesa
administrativa do contribuinte. Processo Administrativo. A responsabilidade civil do Estado. Infrações da ordem
econômica.
CONTABILIDADE: Princípios Fundamentais de Contabilidade. Capitalização simples. Juro simples: conceitos
básicos. Cálculo dos Juros Simples. Cálculo do Capital, da Taxa, do Prazo e do Montante. Taxas proporcionais e
equivalentes. Cálculo dos Juros Simples: Exato, Comercial e Ordinário. Descontos Simples: Desconto “por
dentro”, ou Racional. Desconto “por fora”, ou Comercial. Relação entre as Taxas de Descontos “por dentro” e
“por fora”. Títulos Equivalentes. Capitalização Composta - Juros Compostos: Cálculo do Juro, do Capital, Taxa,
do Prazo do Montante. Taxas Equivalentes, Taxa Nominal e Efetiva. Patrimônio: Componentes Patrimoniais:
Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). Diferenciação entre Capital e Patrimônio. Equação
Fundamental do Patrimônio. Representação Gráfica dos Estados Patrimoniais. Fatos Contábeis e Respectivas
Variações Patrimoniais. Conta: Conceito. Débito, Crédito e Saldo - Teorias, Função e Estrutura das Contas Contas Patrimoniais e de Resultado. Apuração de Resultados. Sistema de Contas. Plano de Contas. Provisões
em Geral. Escrituração: Conceito e Métodos - Lançamento Contábil: Rotina e Fórmulas. Processo de
Escrituração. Escrituração de Operações Financeiras. Livros de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções e Formas
de Escrituração. Erros de Escrituração e suas Correções. Sistema de Partidas Dobradas. Balancete de Verificação.
Balanço Patrimonial: Obrigatoriedade e Apresentação. Conteúdo dos Grupos e Subgrupos. Classificação das
Contas, Critérios de Avaliação do Ativo e Passivo e Levantamento do Balanço. Demonstração do Resultado do
Exercício: Estrutura, Características e Elaboração. Apuração da Receita Líquida, do Custo das Mercadorias ou
dos Serviços Vendidos e dos Lucros: Bruto, Operacional e Não-Operacional do Exercício, do Resultado do
Exercício Antes e Depois da Provisão para o Imposto sobre a Renda e para a Contribuição Social sobre o Lucro.
Correção Monetária do Balanço. Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. Transferência do Lucro
Líquido para Reservas. Reversão de Reservas. Reservas de Capital. Reservas de Lucros: Legal, Estatutárias, para
Contingências, Retenção de Lucros e Lucros a Realizar. Lucros Acumulados. Demonstração das Origens e
Aplicações de Recursos. Obrigatoriedade e forma de apresentação. Origens e Aplicações dos recursos. Capital
circulante líquido. Origens e aplicações que não afetam o capital circulante líquido. Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido: conteúdo e técnica de preparação.
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA: Examinar a legislação, conceitos, cálculos, documentação e contabilização do
imposto de renda das pessoas jurídicas abrangendo as seguintes áreas: Plano de contas. Receita operacional e
dedução da receita. Custos de aquisição de produção e de vendas. Despesas operacionais. Resultados
financeiros. Resultados de participação societária. Resultado operacional e não operacional. Distribuição de
resultado. Lucro inflacionário. Lucro da exploração. Excesso de retiradas. Lucro real. Incentivos fiscais. Retenção
na fonte e pagamento do imposto. Lucro presumido. Examinar a legislação, conceitos, cálculos, documentação
e contabilização de tributos e contribuições, dentro dos seguintes campos: Imposto de renda das pessoas
jurídicas; correlação monetária das demonstrações financeiras, avaliação de investimentos, contratos de longo
prazo, mútuos, rendimentos e ganhos financeiros. Impostos sobre produtos industrializados. Impostos de
importação. Imposto de exportação. FINSOCIAL. PIS/PASEP. Contribuição para o INSS. Contribuição sindical.
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Imposto sobre operações de circulação de mercadoria e de prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação - ICMS. Adicional de imposto de renda. Imposto sobre prestação de serviços ISS. Outros tributos e contribuições.
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:
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 GEÓLOGO:
Políticas públicas de infraestrutura; Gerenciamento e gestão ambiental; Política nacional de meio ambiente;
SISNAMA; Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, Política Nacional de Resíduos Sólidos e Política Nacional
de Saneamento Básico; Avaliação de impactos ambientais: métodos e aplicação; Zoneamento ambiental;
Política nacional de recursos hídricos; Estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental;
Licenciamento ambiental: conceito e finalidade, aplicação, etapas, licenças, competência, estudos ambientais,
análise técnica, órgãos intervenientes. Legislação ambiental estadual e federal. Impactos da atividade minerária
no meio ambiente; Recuperação de áreas degradadas; Noções de cartografia (escala e leitura de mapas);
Noções de sensoriamento remoto e geoprocessamento; Impactos ambientais de obras civis de infraestrutura;
Noções de sistemas e obras hidráulicas; Geologia: tipos de rochas e suas estruturas; Geoquímica de solos e das
águas subterrâneas; Modelos de interação solo-água; Hidrogeologia: tipos de aquíferos, zonas de recarga,
posição e profundidade dos aquíferos e características físico-químicas das águas subterrâneas, conceitos e
modelos de fluxo, parâmetros hidro geológicos; Geotecnia: características e comportamento dos solos e rochas
com relação à porosidade, permeabilidade, deformabilidade, resistência à ruptura; Geofísica: conceitos e
aplicações, parâmetros e técnicas de utilização em áreas contaminadas; Geomorfologia: caracterização do
relevo e identificação de áreas sujeitas a processos do meio físico como inundações, erosões, deslizamentos,
colapso ou subsidência; Impactos das atividades antrópicas nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;
Mineralogia: classificação dos minerais, tipos de minérios; Petrografia Ígnea: textura, exemplos de rochas
ígneas, formas de ocorrência. Petrografia Metamórfica: textura, grau de metamorfismo, exemplos de rochas;
Petrografia Sedimentar: classificação de rochas siliciclástica, carbonáticas, textura; Pesquisa Mineral: Tipos de
amostragem, cubagem de minérios; Delimitação de áreas de proteção de poços, vulnerabilidade dos aquíferos
ao risco de poluição; Interpretação e análise de perfis de solos – sondagens; Interpretação de mapas hidro
geológicos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA NUTRICIONISTA:
Princípios Nutricionais - Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes. A Nutrição e a Escola;
Complexos Vitamínicos / Carências / Doenças/ Alergias; Conceitos Básicos em Nutrição; Nutrição no Ciclo da
Vida - da Gestação ao Envelhecimento, Desnutrição - Desnutrição Infantil / Aleitamento; Nutrição para a
Manutenção da Saúde e Prevenção de Doenças; Bases da Dietoterápica; Recomendações Nutricionais - Adulto
e Pediatria; Necessidades Nutricionais - Adulto e Pediatria; Terapia Nutricional nas Enfermidades - Adulto e
Pediatria; Terapia Nutricional Enteral - Adulto e Pediatria; Administração e Nutrição na Produção de Refeições
Coletivas; Técnica Dietética; Alimentação e Nutrição; Produção de Alimentos; Microbiologia dos Alimentos;
Contaminações de Alimentos; Controle de Qualidade. Dietas - Técnicas, Seleção e Preparo de Alimentos;
Controle higiênico-sanitário dos alimentos; Doenças Parasitárias; Princípios de Epidemiologia; Epidemiologia
aplicada à Nutrição; Princípios Nutritivos; Programas Nutricionais Escolares; Nutrição e Saúde Pública; Hábitos
Alimentares; Atuação do Nutricionista em Equipes Interdisciplinares; Planejamento, Execução, Avaliação e
Supervisão em Programas de Saúde. Legislação do SUS - Sistema Único de Saúde; Conteúdo Programático das
Disciplinas do Curso de Graduação em Nutrição. (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEDAGOGO:
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.
______. 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
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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.
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.
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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.
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 DA ÁREA:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Didática Geral; Metodologia de Ensino; Psicologia da
Educação; Tendências pedagógicas; Relação ensino/escola/legislação; Metodologias e concepções do ensino
nos anos iniciais; Tendências Pedagógicas nos anos iniciais da educação; Educação Inclusiva.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ALVES, Rubens. A alegria de ensinar. ARS Poética Editora LTD, 1994.
BATISTA, Antônio Augusto Gomes. Capacidades da alfabetização. Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, 2005.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Capítulos: 1 e 2 (páginas 7 a 32) e todos os capítulos referentes
aos anos iniciais do ensino fundamental.
BRASIL. Ministério da Educação. Coleção Educação para Todos - Vol. 2, 5 a 9, 11 a 15, 29 e 30.
BRASIL. Ministério da Educação. Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações gerais. Brasília.
BRASIL. Ministério da Educação. Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para a inclusão da criança de
seis anos de idade. Brasília: FNDE, Estação Gráfica.
BRASIL. Ministério da Educação. Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Brasília:
SECAD.
______. Ministério da Educação. Saberes e Práticas da Inclusão - Educação Infantil. Documentos disponíveis
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12654%3Asaberes-e-praticasda-inclusao-educacao-infantil&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&Itemid=860
______. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Educação Básica. Pró-letramento Alfabetização
e Linguagem. Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, Brasília: SEB, 2008.
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______. Ministério da Educação. Série Avaliação – Volumes: 18, 19, 20, 21 e 22. Disponíveis em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12814&Itemid=872
______. Ministério da Educação. Saberes e Práticas da Inclusão - Ensino Fundamental. Documentos disponíveis
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12656%3Asaberes-e-praticasda-inclusao-ensino-fundamental&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&Itemid=860
BRASIL. Parecer CNE/CP nº 003/2004, aprovado em 10 de março de 2004. Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
BRASIL. Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica.
BONAMINO, A.; SOUSA, S. Z. Três Gerações de Avaliação da Educação Básica no Brasil: interfaces com o currículo
da/na escola.
BOYNTON, M.; BOYNTON, C. Prevenção e Resolução de Problemas Disciplinares: guia para educadores. Artmed.
CASTORINA, J.A. et al. Piaget e Vygotsky: novas contribuições para o debate. Editora Ática.
CASTRO, J. M.; REGATTIERI, M (Org.). Interação escola-família: subsídios para práticas escolares. Brasília:
UNESCO, MEC.
COLL, C.; MARCHESI, A; PALACIOS, J. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Vol. 1, 2 e 3; Trad. Fátima Murad.
Artmed.
CUNHA, S. R. V. da (Org.). Cor, Som, Movimento: a expressão plástica, musical e dramática no cotidiano da
criança. Editora Mediação. (Cadernos Educação Infantil).
DALLA ZEN, M. I. H.; XAVIER, M. L. M (Org.). Alfabeletrar: fundamentos e práticas. Editora Mediação.
Educação no Século XXI - Volume 19 – Ensino Fundamental. Organização: Editora Poisson, Belo Horizonte - MG:
Poisson, 2019
FERREIRO, E. Reflexões sobre Alfabetização. Cortez Editora.
FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. Psicogênese da Língua Escrita. Artmed.
FONSECA, V. da. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Artmed.
FONSECA, V. da. Educação Especial: programa de estimulação precoce, uma introdução às ideias de Feuerstein.
Artmed.
FREIRE, P. A Importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam. Cortez Editora.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Paz e Terra.
GIANCATERINO, R. Escola, Professor, Aluno. Madras.
GIGANTE, A. M. B.; SANTOS, M. B. dos. Práticas Pedagógicas em Matemática: espaço, tempo e corporeidade.
Edelbra.
GOMES, Maria de Fátima Cardoso. A aprendizagem e o ensino da linguagem escrita: caderno do professor. Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, 2005.
HOFFMANN, J. Avaliação Mediadora: uma prática em construção de pré-escola à universidade. Editora
Mediação.
LORDÊLO, JAC., and DAZZANI, MV., orgs. Avaliação educacional: desatando e reatando nós. Salvador: EDUFBA,
2009.
MORIN, E. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Cortez Editora.
PERRENOUD, P. Dez Novas Competências para Ensinar. Artmed.
ROJO, Roxane. As relações entre fala e escrita: mitos e perspectivas - caderno do professor. - Belo Horizonte:
Ceale, 2006.
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Ler, Escrever e Resolver Problemas. Artmed.
TEBEROSKY, A.; COLOMER, T. Aprender a Ler e a Escrever: uma proposta construtivista. Artmed.
UNESCO. Educação: um tesouro a descobrir: relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre
Educação para o Século XXI.
VIGOTSKY, Lev Seminovich. A construção do pensamento e da linguagem. – São Paulo: Martins Fontes, 2000.
ZORZI, Jaime Luiz. As letras falam: metodologia para alfabetização – Manual de aplicação. São Paulo: Phonics
Editora, 2017.
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
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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 TÉCNICO LEGISLATIVO:
Noções de Direito Administrativo: Noções de direito administrativo: Administração Pública. Estrutura
administrativa: conceito, elementos e poderes do Estado, organização do Estado e da Administração, Entidades
políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos. Poderes administrativos: Poder vinculado, poder
discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Atos administrativos:
conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies, invalidação. Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/1993
e alterações). Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992). Lei de Acesso à informação
(12.527/2011). Código Penal: Dos Crimes contra a Administração Pública (arts. 312 ao 337-D).
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
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
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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).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TESOUREIRO:
Conhecimentos Específicos: Noções básicas de contabilidade: escrituração de fatos contábeis, receitas,
despesas, ativo, passivo, patrimônio líquido. Provisões de despesas a pagar. Elaboração do livro caixa: entradas
e saídas de numerários. Elaboração do fluxo de caixa. Noções de Matemática Financeira. Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. Lei do Pregão. Código Tributário Nacional. Código Tributário Municipal e suas
alterações. Lei Orgânica Municipal. Lei complementar 101/00 − Lei de Responsabilidade Fiscal. Portaria
Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001 - Dispõe sobre normas gerais de consolidação das contas
públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e dá outras providências. Conhecimentos
sobre: Lei Orçamentária Anual: previsão, execução e controle; exercício financeiro; créditos adicionais; fundos
especiais; recursos vinculados e recursos livres; sistemas contábeis das entidades públicas; receita e despesa
pública. Receitas e despesas extra orçamentário.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TURISMÓLOGO:
Introdução ao Turismo: conceitos gerais, prática, análise da importância, síntese histórica e evolução do
turismo. Conceituação e organização. Legislação e política turística: passaportes, noções de câmbio.
Modalidades e tipos de Turismo: Turismo interno, externo, receptivo; tipos de turismo. Dimensão dinâmica do
Turismo. Análise estrutural do Turismo. Metodologia de pesquisa em Turismo. Elementos históricos do Turismo.
Administração de empresas de Turismo. Legislação sobre o Turismo. Análise macroeconômica do Turismo.
Economia Turística. Sociologia do Lazer e do Turismo. Hotelaria. Turismo, meio ambiente e patrimônio cultural.
Fundamentos geográficos do Turismo. Sistema de transportes. Turismo, bens culturais e elementos de
museologia. Marketing em Turismo. Turismo e cultura popular. Agências de viagem. Elementos de estatística
no Turismo. Teorometria. Técnica publicitária. Técnicas de relações públicas e eventos em Turismo.
Planejamento e organização do Turismo. As áreas de apoio ao Turismo: transportes terrestre, marítimo e aéreo.
História, evolução e atualidade. A hospedagem: história, evolução e atualidade. Geopolítica turística:
localização das principais cidades do Brasil e do exterior. Todo conteúdo programático do Curso de Técnico de
Turismo (Currículo Básico).
Procurador Municipal
Disciplina

Quantidade de Questões
12
Língua Portuguesa
08
História e Características Gerais de São Vicente
20
Conhecimentos Específicos
01
Peça Processual
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;
Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Advérbio; Verbos; Conjugação de verbos; Pronomes;
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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.
HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS GERAIS DE SÃO VICENTE:
Dados, Fatos e Conhecimentos Gerais sobre São Vicente, disponível nos links:
http://www.saovicente.sp.gov.br/publico/noticia.php?codigo=6378
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROCURADOR MUNICIPAL:
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição. Conceito. Classificação. - Evolução constitucional do Brasil. - Normas
constitucionais: classificação. - Normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais vinculantes. Disposições constitucionais transitórias; Hermenêutica Constitucional. - Poder Constituinte. - Reforma
constitucional: emenda e revisão constitucionais. - Controle de constitucionalidade: direito comparado. Controle de constitucionalidade: sistema brasileiro. Evolução histórica. - Inconstitucionalidade: normas
constitucionais inconstitucionais. - Inconstitucionalidade por omissão. - Ação direta de inconstitucionalidade:
origem, evolução e estado atual. - Ação declaratória de constitucionalidade. - Direitos e garantias individuais e
coletivos. - Princípio da legalidade. - Princípio da isonomia. - Regime constitucional da propriedade. - "Habeas
corpus", mandado de segurança, mandado de injunção e "habeas data". - Liberdades constitucionais. Jurisdição
constitucional, no direito brasileiro. - Direitos sociais e sua efetivação. - Princípios constitucionais do trabalho.
- Estado Federal. Conceito. Sistemas de repartição de competência. - Federação brasileira: características,
discriminação de competência na Constituição de 1988. - Estado Democrático de Direito: fundamentos
constitucionais e doutrinários. - Organização dos Poderes: mecanismos de freios e contrapesos. - União.
Competência. - Estado-membro. - Poder constituinte estadual: autonomia e limitações. - Estado-membro.
Competência. Autonomia. - Administração Pública: princípios constitucionais. - Servidores públicos: princípios
constitucionais. - Poder Legislativo. Organização. Atribuições. Processo Legislativo. - Leis delegadas. Orçamento e fiscalização orçamentária e financeira. Tribunal de Contas do Estado. - Poder Judiciário.
Organização. - Supremo Tribunal Federal: organização e competência. - Superior Tribunal de Justiça:
organização e competência. - Justiça Federal: organização e competência. - Justiça do Trabalho: organização e
competência. - Justiça nos Estados. - Ministério Público: princípios constitucionais. - Limitações constitucionais
ao poder de tributar. - Ordem econômica e ordem financeira: princípios gerais. - Princípios constitucionais da
ordem econômica. - Intervenção do Estado no domínio econômico. - Interesses difusos e coletivos.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Os diferentes critérios adotados para a conceituação do Direito Administrativo. O
Direito Administrativo como Direito Público. Objeto do Direito Administrativo. - Conceito de Administração
Pública sob os aspectos orgânico, formal e material. - Fontes do Direito Administrativo: a doutrina e a
jurisprudência na formação do Direito Administrativo. A lei formal. Os regulamentos administrativos, estatutos
e regimentos; instruções; princípios gerais; tratados internacionais; costume. - A relação jurídico-administrativa.
A personalidade de Direito Público. Conceito de pessoa administrativa. - A teoria do órgão da pessoa jurídica:
sua aplicação no campo do Direito Administrativo. - Classificação dos órgãos e funções da Administração
Pública. - A competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de
competência. - Ausência de competência: o agente de fato. - Hierarquia. O poder hierárquico e suas
manifestações. - Centralização, e descentralização da atividade administrativa do Estado. Administração Pública
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direta e indireta. - Concentração e desconcentração de competência. - Autarquia. - Fundações públicas. Empresa pública. - Sociedade de economia mista. - Fatos da Administração Pública: atos da Administração
Pública e fatos administrativos. Formação do ato administrativo: elementos; procedimento administrativo. Validade, eficácia e auto-executoriedade do ato administrativo. - Atos administrativos simples, complexos e
compostos. - Atos administrativos unilaterais, bilaterais e multilaterais. - Atos administrativos gerais e
individuais. - Atos administrativos vinculados e discricionários. O mérito do ato administrativo, a
discricionariedade. - Ato administrativo inexistente. A teoria das nulidades no Direito Administrativo. - Atos
administrativos nulos e anuláveis. Vícios do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. - Revogação,
anulação e convalidação do ato administrativo. - Contrato administrativo: a discussão sobre sua existência como
categoria específica; conceito e caracteres jurídicos. - Formação do contrato administrativo: elementos. A
licitação: conceito, modalidades e procedimentos; a dispensa de licitação, sua inexigibilidade. - Execução do
contrato administrativo: princípios; teorias do fato do príncipe e da imprevisão. - Extinção do contrato
administrativo: força maior e outras causas. - Espécies de contratos administrativos. Convênios administrativos.
- Poder de polícia: conceito; polícia judiciária e polícia administrativa; as liberdades públicas e o poder de polícia.
- Principais setores de atuação da polícia administrativa. - Serviço público: conceito; caracteres jurídicos;
classificação e garantias. O usuário do serviço público. - A concessão de serviço público: natureza jurídica e
conceito; regime jurídico financeiro. - Extinção da concessão de serviço público; a reversão dos bens. Permissão e autorização. - Bens públicos: classificação e caracteres jurídicos. Natureza jurídica do domínio
público. - Domínio público aéreo. Vias públicas; cemitérios públicos; - Utilização dos bens públicos: autorização,
permissão e concessão de uso; ocupação; aforamento; concessão de domínio pleno. - Limitações
administrativas: conceito. Zoneamento. Polícia edilícia. - Servidões administrativas. - Requisição da propriedade
privada. Ocupação temporária. - Desapropriação por utilidade pública: conceito e fundamento jurídico.
Procedimentos administrativo e judicial. A indenização. - Desapropriação por zona. Direito de extensão.
Retrocessão. A chamada "desapropriação indireta". - Desapropriação por interesse social: conceito,
fundamento jurídico e espécies. Evolução do regime jurídico no Brasil. - Controle interno e externo da
Administração Pública. - Sistemas de controle jurisdicional da Administração Pública: o contencioso
administrativo e o sistema da jurisdição una. - O controle jurisdicional da Administração Pública no direito
brasileiro. - Controle da atividade financeira do Estado: espécies e sistemas. O Tribunal de Contas do Estado e
suas atribuições. - A responsabilidade patrimonial do Estado por atos da Administração Pública: evolução
histórica e fundamentos jurídicos. Teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade patrimonial do Estado. - A
responsabilidade patrimonial do Estado por atos da Administração Pública no direito brasileiro. - Agentes
públicos: servidor público e funcionário público; natureza jurídica da relação de emprego público; preceitos
constitucionais. - Funcionários efetivo e vitalício: garantias; estágio probatório. Funcionário ocupante de
emprego em comissão. - Direitos, deveres e responsabilidade dos servidores públicos. - Formas de provimento
e vacância dos empregos públicos. - A exigência constitucional de concurso público para a investidura em
emprego público. - Procedimento administrativo. A instância administrativa. Representação e reclamação
administrativas. - Pedido de reconsideração e recurso hierárquico próprio e impróprio. Prescrição
administrativa. - Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de junho de 1998.
DIREITO FINANCEIRO E ECONÔMICO: Finanças públicas na Constituição de 1988. - Orçamento. Conceito e
espécies. Natureza jurídica. Princípios orçamentários. Normas gerais de direito financeiro (Lei n.º 4.320, de
17.3.64). Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos. - Despesa pública. Conceito e classificação.
Princípio da legalidade. Técnica de realização da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. A
disciplina constitucional e legal dos precatórios. 4) Receita pública. Conceito. Ingressos e receitas. Classificação:
receitas originárias e receitas derivadas. Preço Público e a sua distinção com a taxa. - Dívida Ativa do Município
de natureza tributária e não tributária. Lançamento, inscrição e cobrança. - Crédito público. Conceito.
Empréstimos públicos: Classificação. Fases. Condições. Garantias. Amortização e Conversão. Dívida pública:
Conceito, Disciplina constitucional. Classificação e extinção. - Ordem constitucional econômica: Princípios gerais
da atividade econômica. - Ordem Jurídico-Econômica. Conceito. Ordem econômica e regime político. - Ordem
econômica internacional e regional. Aspectos da ordem econômica internacional. Definição. - Sujeitos
econômicos. - A intervenção do Estado no domínio econômico. Liberalismo e intervencionismo. Modalidades
de intervenção. Intervenção no direito positivo brasileiro. - Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
n.º 101, de 4.5.00). - Emenda Constitucional n.º 30, de 13 de setembro de 2000.
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DIREITO TRIBUTÁRIO: Definição e conteúdo do direito tributário, noção de tributo e suas espécies. O imposto,
a taxa e a contribuição de melhoria; outras contribuições. Fontes do direito tributário, fontes primárias: a
Constituição, leis complementares, tratados e convenções internacionais, resoluções do Senado, leis ordinárias,
leis delegadas, decretos-leis; fontes secundárias: decretos regulamentares, as normas complementares a que
se refere o artigo 100 do Código Tributário Nacional. O Sistema Constitucional Tributário Brasileiro, princípios
constitucionais tributários, competências tributárias, discriminação das receitas tributárias, limitações
constitucionais ao poder de tributar. Vigência e aplicação da legislação tributária no tempo e no espaço.
Interpretação e integração da legislação tributária. O fato gerador da obrigação tributária. Obrigação tributária
principal e acessória, hipótese de incidência e fato imponível. Capacidade tributária. Sujeito ativo da obrigação
tributária, parafiscalidade. Sujeito passivo da obrigação tributária, direto e indireto. Responsabilidade pelo
tributo e responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. Imunidade e isenção tributária, anistia. O
crédito tributário, constituição do crédito tributário; lançamento, definição, modalidade e efeitos do
lançamento; suspensão do crédito tributário, modalidades; extinção do crédito tributário, modalidades;
exclusão do crédito tributário. Garantias e privilégios do crédito tributário. Preferências e cobrança em falência;
responsabilidade dos sócios em sociedade por quotas de responsabilidade limitada; alienação de bens em
fraude à Fazenda Pública. Dívida ativa, inscrição do crédito tributário, requisitos legais dos termos de inscrição,
presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e substituições de certidão de dívida ativa. Infrações
e sanções tributárias. Conceito e natureza jurídica do ilícito tributário e dos crimes tributários. Tutela tributária:
procedimento administrativo tributário e processo judicial tributário. A execução fiscal. Mandado de segurança,
ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito tributário, ação de consignação em pagamento,
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal. Tributos Municipais.
DIREITO CIVIL: Lei, espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis,
interpretação, efeitos, solução de conflitos intertemporais e espaciais de normas jurídicas. Das pessoas:
conceito, espécies, capacidade, domicílio. Fatos Jurídicos. Ato jurídico: noção, modalidades, formas extrínsecas,
pressupostos da validade, defeitos, vícios, nulidades. Ato ilícito. Negócio jurídico. Prescrição e decadência. Bens:
das diferentes classes de bens. Da posse e sua classificação: aquisição, efeitos, perda e proteção possessória.
Da propriedade em geral: propriedade imóvel, formas de aquisição e perda; condomínio em edificações. Direito
do autor: noções gerais, direitos morais e patrimoniais, domínio público, relações do Estado com o Direito do
Autor. Dos direitos reais sobre coisas alheias: disposições gerais, servidões, usufruto, penhor, hipoteca. Dos
direitos de vizinhança, uso nocivo da propriedade. Dos registros públicos. Das obrigações: conceito, estrutura,
classificação e modalidades. Efeitos, extinção e inexecução das obrigações. Dos contratos: disposições gerais.
Dos contratos bilaterais, da evicção. Das várias espécies de contratos: da compra e venda, da locação, do
depósito. Enriquecimento sem causa. Da responsabilidade civil do particular. Direito material ambiental. Direito
do consumidor: princípios fundamentais da Lei 8078/90, conceitos, indenização por dano material e moral. Do
Direito de Família: casamento. Efeitos jurídicos. Regime dos bens entre os cônjuges. Dissolução da sociedade
conjugal. Relações de parentesco. Tutela, curatela. Ausência. União estável. Do Direito das Sucessões: Sucessão
em geral. Sucessão legítima. Sucessão testamentária. Inventário e partilha. Herança jacente. Estatuto da Criança
e do Adolescente.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição: contenciosa e voluntária. - Órgãos da Jurisdição. - Ação: conceito e
natureza jurídica. Condições da ação. Classificação das ações. - Processo. Conceito. Natureza jurídica. Princípios
fundamentais. Pressupostos processuais. - Procedimento ordinário e sumaríssimo. - Competência: absoluta e
relativa. - Competência Internacional. Homologação de sentença estrangeira. Carta rogatória. - Partes.
Capacidade e legitimidade. Substituição processual. - Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros:
Oposição, nomeação à autoria, Denunciação da lide e chamamento ao processo. Ação regressiva. - Formação,
suspensão e extinção do processo. - Petição inicial. Requisitos. Inépcia da petição inicial. - Do pedido. Cumulação
e espécies de pedido. - Dos atos processuais. Do tempo e do lugar dos atos processuais. - Da comunicação dos
atos processuais. Citação e intimação. - Despesas Processuais e honorários advocatícios. - Resposta do réu:
exceção, contestação e reconvenção. Revelia. Efeitos da revelia. - Julgamento conforme o estado do processo.
- Audiência de Instrução e Julgamento. - Prova. Princípios gerais. Ônus da prova. - Sentença. Coisa julgada formal
e material. Preclusão. - Duplo grau de jurisdição. Recursos. Incidente de uniformização de jurisprudência. Reclamação e correição. - Ação rescisória. - Ação Monitória. - Liquidação de sentença. Execução. Regras gerais.
Partes. Competência. Responsabilidade patrimonial. - Título executivo judicial e extrajudicial. - Execução por
quantia certa contra devedor solvente e contra devedor insolvente. - Execução para entrega de coisa. - Execução
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de obrigação de fazer e de não fazer. - Execução contra a Fazenda Pública. - Execução fiscal (Lei n.º 6.830, de
22.9.80). - Embargos à execução. - O Ministério Público no Processo Civil. - Ação popular e ação civil pública. Ação declaratória. Declaratória incidental. - Ação discriminatória. - Ação de Usucapião. - Ação de consignação
em pagamento. - Ação de despejo e renovatória. - Ação de desapropriação. - Ações possessórias. - Embargos
de terceiro. - Ação cível originária nos tribunais. - Tutela antecipada e tutela específica. - Medidas cautelares. Ação cautelar fiscal.
DIREITO PENAL: Aplicação da lei penal. Princípios da legalidade e anterioridade. A lei penal no tempo e no
espaço. - Crime e Contravenção. - Crime. Conceito. Relação de causalidade. Superveniência de causa
independente. Relevância da omissão. Crime consumado, tentado e impossível. Desistência voluntária e
arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. Crime doloso, culposo e preterdoloso. Tipicidade (tipo legal
do crime). Erro de tipo e erro de proibição. Coação irresistível e obediência hierárquica. - Responsabilidade
penal. Coautoria. - Exclusão de ilicitude. - Imputabilidade penal. - Concurso de pessoas. - Efeitos da condenação
e da reabilitação. - Pena de multa criminal (art. 51 do CP). - Ação Penal pública e privada. - Extinção da
punibilidade. - Crimes contra a honra. - Penas principais e acessórias. Medidas de segurança. Aplicação. Efeitos
da condenação. - Contrabando e descaminho. - Crimes contra a ordem tributária e econômica. - Crimes contra
a Administração Pública. - Crimes relativos à licitação (Lei n.º 8.666, de 21.06.93e posteriores alterações). Crimes contra o patrimônio, apropriação indébita e estelionato. - Crimes contra a fé pública. - Crimes de abuso
de autoridade. - Crime de Imprensa. - Crime contra as Finanças Públicas (Lei n.º 10.028, de 19.10.00).
DIREITO DO TRABALHO: Fontes do Direito do Trabalho. Conceito de Fontes; Hierarquia das Fontes. Conflitos e
suas soluções; Princípios peculiares do Direito do Trabalho; Interpretação e aplicação do Direito do Trabalho;
Renúncia e transação no Direito do Trabalho - Relação de Trabalho. Natureza jurídica. Teoria; Contrato de
Trabalho e Relação de Trabalho. Caracterização da Relação de Emprego. Importância do assunto; Critérios para
a caracterização - Sujeitos da Relação de Emprego. O Empregado. O empregado. Definição; Trabalhadores
autônomos, avulsos, eventuais e temporários - Sujeitos da Relação de Emprego. O Empregador. O Empregador
- conceito; Empresa, estabelecimento - conceitos; Solidariedade de empresas; Sucessão de empregadores Contrato de Trabalho. Definição; Denominação; Caracteres; Morfologia. - O Contrato de Trabalho e os Contratos
Afins. Interesse da distinção; Diferenças entre contratos de trabalho e locação de serviços, empreitada,
representação comercial, mandato, sociedade e parceria. - Elementos do Contrato de Trabalho. Elementos
essenciais. Vícios e defeitos. Nulidade e anulabilidade; Elementos acidentais. Condição e termo; Período de
experiência e contrato de experiência. - Espécies do Contrato de Trabalho. Contrato por tempo determinado e
por tempo indeterminado; Renovação - Consequências; Contratos de emprego por safra e por temporada;
Contrato de emprego individual e coletivo; Contrato por equipe. - Efeitos do Contrato de Trabalho. Obrigações
do empregado; A prestação do trabalho - Pessoalidade; Poder hierárquico do empregador: diretivo e disciplinar.
- Remuneração. Conceito - distinção entre remuneração e salário; Caracteres do salário; Salário e indenização Adicionais; O princípio da igualdade de salário; Correção automática e reajustamento de salário. - Formas de
Remuneração - Classificação. - Proteção ao Salário. Contra os abusos do empregador; Contra os credores do
empregador; Contra os credores do empregado. - Duração do Trabalho. Jornada de Trabalho: duração e horário;
Trabalho extraordinário; Trabalho noturno; Trabalho em regime de revezamento. - Repousos. Repouso
intrajornadas e interjornadas; Repouso semanal e em feriado; Férias - natureza jurídica - períodos aquisitivo e
concessório - duração; Remuneração simples, dobrada e abono de férias. - Alteração do Contrato de Trabalho.
Alteração unilateral e bilateral; Transferência de função: o jus variandi; Promoção e rebaixamento; Remoção. Suspensão do Contrato de Trabalho. Causas determinantes - Espécies e efeitos; Suspensão para inquérito;
Suspensão disciplinar. - Terminação do Contrato de Trabalho. Causas; Rescisão do contrato por tempo
indeterminado e por tempo determinado; Rescisão com ou sem justa causa; Homologação dos pedidos de
demissão e dos recibos de quitação. - Aviso prévio. Conceito e natureza jurídica; Prazos e efeitos. - Despedida.
A declaração de vontade do empregador: sua natureza e elementos; A indenização - conceito, fundamento
jurídico. - Estabilidade e garantia de emprego. Teoria da nulidade da despedida arbitrária. Despedida de
empregado estável. Falta grave, conceito. Readmissão e reintegração. Renúncia à estabilidade. Homologação.
A imunidade sindical. Despedida obstativa. - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Campo de aplicação;
Depósitos e seus efeitos na terminação do contrato de emprego; Constituição, gestão e aplicação do Fundo. Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho. Conceito e natureza jurídica; Conteúdo e efeitos; Extensão; Forma e
duração. - Sindicato. Natureza jurídica; Condições de registro e funcionamento; Atividades e prerrogativas;
Garantias do exercício do mandato de representação sindical; Organização sindical brasileira; Sindicalização
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livre ou obrigatória; Autonomia Sindical; Unidade e pluralidade sindical; Centrais Sindicais. - Arbitragem.
Arbitragem voluntária e obrigatória. Procedimento arbitral.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Princípios e Singularidades do Direito Processual do Trabalho. Conceito;
Autonomia; Princípios Gerais; Singularidades. - Organização Judiciária do Trabalho. A Justiça do Trabalho: sua
jurisdição e competência; Vara do Trabalho: composição, funcionamento, jurisdição e competência. Os juízos
de Direito; Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Funcionamento, jurisdição e
competência; O Ministério Público do Trabalho; Corregedoria - Reclamação Correcional. - Procedimentos nos
Dissídios Individuais. Reclamação jus postulandi. Inquérito. Revelia. Exceções. Contestação. Reconvenção.
Partes e Procuradores. Substituição processual na Justiça do Trabalho; Audiência; Conciliação. Instrução e
Julgamento. Justiça Gratuita; Homologações; Sentença de liquidação e impugnação. - Procedimentos nos
Dissídios Coletivos. Instauração de Instância; Conciliação e Julgamento; Extensão das decisões e revisão; Ação
de cumprimento. - Das Provas no Processo do Trabalho. Interrogatórios. Confissão e consequências;
Documentos. Oportunidade de juntada. Incidente de falsidade; Prova técnica. Sistemática da realização das
perícias; Testemunhas. Compromisso; impedimentos e consequências; Sentença. Sentença individual. Sentença
coletiva; Súmula (enunciados pertinentes). - Recursos no Processo do Trabalho. Disposições gerais; Efeitos
suspensivo e devolutivo; Recursos no processo de cognição; Recursos no processo de execução. - Nulidade dos
atos processuais. Noções Gerais; Preclusão. Tipos. Distinção entre preclusão, perempção, decadência e
prescrição. - Processos de Execução. Liquidação; Modalidades da execução; Embargos do executado impugnação do exequente; Embargos de Terceiro; Penhora, avaliação, arrematação, adjudicação e remissão;
Fraude à execução; Execução das decisões proferidas contra pessoas jurídicas de Direito Público. Os Precatórios.
- Ação Rescisória na Justiça do Trabalho. Cabimento e Juízo competente; Hipótese de admissibilidade; Prazo
para propositura. Início da contagem do prazo; Procedimento e recurso. - Ações Civis Admissíveis no Processo
Trabalhista.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Seguridade Social. Conceituação e Princípios Constitucionais. - Saúde, Previdência
Social e Assistência Social. - Da organização da Seguridade Social. - Do financiamento da Seguridade Social. Planos de Benefícios da Previdência Social: a) Dos Benefícios; b) Prestações devidas pela Previdência Social; c)
Do Cálculo do Valor do Benefício. - Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 1998.
DIREITO AMBIENTAL: Conceito de meio ambiente e de Direito Ambiental. Taxionomia. Autonomia. Princípios
de Direito Ambiental: Prevenção; precaução; Poluidor e usuário-pagador; Cooperação internacional; Função
social e ambiental da propriedade; Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito
fundamental. Repartição constitucional das competências em matéria ambiental. Bens e atividades
relacionadas com o meio ambiente na Constituição Federal: Águas; Fauna; Flora; Garimpo; Jazidas e minas.
Mineração; Produção e consumo; Proteção do espaço territorial; Trânsito e transporte. Da política nacional e
estadual do meio ambiente: Dos conceitos: meio ambiente, poluidor, de gradação da qualidade ambiental,
poluição e recursos naturais; Dos conceitos no Código Estadual do Meio Ambiente; Sistema Nacional de Meio
Ambiente – SISNAMA; Sistema Estadual de Proteção Ambiental – SISEPRA; Instrumentos da política nacional e
estadual do meio ambiente: Planejamento, Zoneamento, Publicidade, Tombamento, Licenciamento Ambiental,
Estudo de impacto ambiental – EIA e relatório de impacto ambiental - RIMA, Audiência pública, Auditoria
Ambiental, Estímulos e incentivos, Transporte de Resíduos Perigosos, Educação ambiental, Estudo científico e
coleta, Resíduos Sólidos, Áreas de uso especial. Criação e a manutenção de animais selvagens exóticos;
Agrotóxicos e afins: conceito, registro de agrotóxicos, controle, inspeção e da fiscalização dos agrotóxicos,
Responsabilidade pelo dano ambiental: Responsabilidade administrativa - Poder de polícia, Sanções
administrativas. Responsabilidade civil: Conceito de dano ambiental, Responsabilidade objetiva, Excludentes da
responsabilidade objetiva, Solidariedade na responsabilidade aquiliana, Responsabilidade do Estado por dano
ao meio ambiente; Ação civil pública; Responsabilidade penal, Da ação e do processo penal. Dos crimes
ambientais. Da competência para o processamento e julgamento dos crimes ambientais. Da proteção à flora:
Área de preservação permanente – APP: conceito e limitações ao uso: Reserva legal: conceito e limitações ao
uso; Reserva Florestal: conceito e limitações ao uso; Unidades de Conservação - Sistema Nacional de Unidades
de Conservação – SNUC: Unidades de Proteção Integral, Unidades de Uso Sustentável, Criação, Implantação,
Gestão das Unidades de Conservação. Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC, Mata Atlântica.
Dos recursos hídricos: Sistema Nacional de Recursos Hídricos; Sistema Estadual de Recursos Hídricos.
Gerenciamento Costeiro. Patrimônio genético: Da convenção de biodiversidade; Da Lei de Biossegurança; Do
acesso aos recursos genéticos e da contraprestação econômica.
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PEÇA PROCESSUAL:
1 (uma) Peça Processual de acordo com o Programa de Prova e em conformidade com a situação/problema
apresentada.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO - PROFESSORES
Professor Adjunto de Educação Básica I
Professor Adjunto de Educação Básica II - Arte
Professor Adjunto de Educação Básica II - Ciências
Professor Adjunto de Educação Básica II - Educação Especial
Professor Adjunto de Educação Básica II - Educação Física
Professor Adjunto de Educação Básica II - Geografia
Professor Adjunto de Educação Básica II - História
Professor Adjunto de Educação Básica II - Inglês
Professor Adjunto de Educação Básica II - Língua Portuguesa
Professor Adjunto de Educação Básica II - Matemática
Disciplina

Quantidade de Questões
12
Língua Portuguesa
08
História e Características Gerais de São Vicente
05
Legislação
05
Conhecimentos Pedagógicos
10
Conhecimentos Específicos
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.
HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS GERAIS DE SÃO VICENTE:
Dados, Fatos e Conhecimentos Gerais sobre São Vicente, disponível nos links:
http://www.saovicente.sp.gov.br/publico/noticia.php?codigo=6378
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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.
______. 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.
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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.
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
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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.
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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.
VALLE, Tânia Gracy Martins do; MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi (org.). Aprendizagem e comportamento humano.
– São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.
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VASCONCELLOS, Celso dos Santos. (In)Disciplina: Construção da Disciplina Consciente e Interativa em Sala de
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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 PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA I:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Didática Geral; Metodologia de Ensino; Psicologia da
Educação; Tendências pedagógicas; Relação ensino/escola/legislação; Metodologias e concepções do ensino
nos anos iniciais; Tendências Pedagógicas nos anos iniciais da educação; Educação Inclusiva.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ALVES, Rubens. A alegria de ensinar. ARS Poética Editora LTD, 1994.
BATISTA, Antônio Augusto Gomes. Capacidades da alfabetização. Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, 2005.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Capítulos: 1 e 2 (páginas 7 a 32) e todos os capítulos referentes
aos anos iniciais do ensino fundamental.
BRASIL. Ministério da Educação. Coleção Educação para Todos - Vol. 2, 5 a 9, 11 a 15, 29 e 30.
BRASIL. Ministério da Educação. Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações gerais. Brasília.
BRASIL. Ministério da Educação. Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para a inclusão da criança de
seis anos de idade. Brasília: FNDE, Estação Gráfica.
BRASIL. Ministério da Educação. Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Brasília:
SECAD.
______. Ministério da Educação. Saberes e Práticas da Inclusão - Educação Infantil. Documentos disponíveis
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12654%3Asaberes-e-praticasda-inclusao-educacao-infantil&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&Itemid=860
______. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Educação Básica. Pró-letramento Alfabetização
e Linguagem. Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, Brasília: SEB, 2008.
______. Ministério da Educação. Série Avaliação – Volumes: 18, 19, 20, 21 e 22. Disponíveis em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12814&Itemid=872
______. Ministério da Educação. Saberes e Práticas da Inclusão - Ensino Fundamental. Documentos disponíveis
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12656%3Asaberes-e-praticasda-inclusao-ensino-fundamental&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&Itemid=860
BRASIL. Parecer CNE/CP nº 003/2004, aprovado em 10 de março de 2004. Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
BRASIL. Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
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da/na escola.
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CASTORINA, J.A. et al. Piaget e Vygotsky: novas contribuições para o debate. Editora Ática.
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UNESCO, MEC.
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Artmed.
CUNHA, S. R. V. da (Org.). Cor, Som, Movimento: a expressão plástica, musical e dramática no cotidiano da
criança. Editora Mediação. (Cadernos Educação Infantil).
DALLA ZEN, M. I. H.; XAVIER, M. L. M (Org.). Alfabeletrar: fundamentos e práticas. Editora Mediação.
Educação no Século XXI - Volume 19 – Ensino Fundamental. Organização: Editora Poisson, Belo Horizonte - MG:
Poisson, 2019
FERREIRO, E. Reflexões sobre Alfabetização. Cortez Editora.
FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. Psicogênese da Língua Escrita. Artmed.
FONSECA, V. da. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Artmed.
FONSECA, V. da. Educação Especial: programa de estimulação precoce, uma introdução às ideias de Feuerstein.
Artmed.
FREIRE, P. A Importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam. Cortez Editora.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Paz e Terra.
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HOFFMANN, J. Avaliação Mediadora: uma prática em construção de pré-escola à universidade. Editora
Mediação.
LORDÊLO, JAC., and DAZZANI, MV., orgs. Avaliação educacional: desatando e reatando nós. Salvador: EDUFBA,
2009.
MORIN, E. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Cortez Editora.
PERRENOUD, P. Dez Novas Competências para Ensinar. Artmed.
ROJO, Roxane. As relações entre fala e escrita: mitos e perspectivas - caderno do professor. - Belo Horizonte:
Ceale, 2006.
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Ler, Escrever e Resolver Problemas. Artmed.
TEBEROSKY, A.; COLOMER, T. Aprender a Ler e a Escrever: uma proposta construtivista. Artmed.
UNESCO. Educação: um tesouro a descobrir: relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre
Educação para o Século XXI.
VIGOTSKY, Lev Seminovich. A construção do pensamento e da linguagem. – São Paulo: Martins Fontes, 2000.
ZORZI, Jaime Luiz. As letras falam: metodologia para alfabetização – Manual de aplicação. São Paulo: Phonics
Editora, 2017.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTE:
Artes visuais e percepção visual. História da arte; movimentos artísticos; originalidade e continuidade.
Elementos formais das Artes Visuais; da Dança; da Música e do Teatro. O Ensino da Arte e a Estética. A
construção do conhecimento em arte. Contextualização da formação profissional do professor. Análise da
função do professor de arte diante de uma proposta de educação inclusiva. Teorias e concepções de Arte: do
pensamento antigo ao pós-moderno. As dimensões da Arte e suas principais articulações. Elementos básicos
das composições artísticas (coreográficas, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas gramáticas
articuladoras. Das origens da Dança, do Teatro, da Música e das Artes Visuais à contemporaneidade.
Características, produções e produtores dos principais períodos, escolas, movimentos e tendências no Brasil e
no mundo. O conhecimento Arte no currículo escolar: razões e finalidades. Ensino da Artes no Ensino
Fundamental. A metodologia do ensino de Arte. O desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas
e suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio - cultural do ser humano. As
diferentes linguagens artísticas e a educação. Aplicação didática e prática dos seguintes referenciais: Arte - área
de conhecimento, Arte - Linguagem, Arte e Educação. Os estilos artísticos ocidentais e seus condicionantes
históricos: As artes plásticas no Mundo Clássico. Grécia e Roma, Arte e religiosidade na Europa Medieval, As
artes na Época do Renascimento, Do Barroco ao Romantismo. Europa e América Colonial, As artes plásticas no
Brasil Imperial. As artes na Modernidade: Os movimentos de vanguarda. Do Impressionismo à Arte
Computacional, Movimentos de vanguarda no Brasil. Do Modernismo ao Tropicalismo, A música popular
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brasileira. Da Jovem Guarda aos dias atuais, O cinema no Brasil. Do Cinema Novo aos nossos dias, Arte e Meios
de Comunicação de Massas no Mundo Contemporâneo.
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FEUSP, 2017.
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Thomson Learning, 2005.
Arte. – Curitiba: Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 2006.
BARBOSA, Ana Mae. Inquietações e mudanças no ensino da arte. – 7ª ed. – São Paulo: Cortez, 2012.
BARBOSA, Ana Mãe. Teoria e Prática da Educação Artística. São Paulo: Cultrix, 1978.
BARDI, Pietro Maria. Pequena história da arte: introdução aos estudos das artes plásticas. – 2ª ed. –
Melhoramentos.
BENNET, Roy. Elementos básicos da música. Tradução de Maria Teresa de Resende Costa. – Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed., 1998.
BOAL, Augusto. 200 Exercícios e jogos para o ator e não-ator. – Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira,
1982.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Capítulos: 1 e 2 (páginas 7 a 32); Capítulo 4 (página 191 a 210).
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos:
apresentação dos temas transversais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: Arte. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BURY, John. Arquitetura e Arte no Brasil Colonial. – Brasília, DF: IPHAN / MONUMENTA, 2006.
CARDOSO, Lúcia de Fátima Padilha. Cultura visual e a educação através da imagem. – Recife: O autor, 2010.
COLI, Jorge. O que é arte. – 15ª ed. – São Paulo, SP: Editora Brasiliense, 1995.
DERDYK, Edith. Formas de pensar o desenho: desenvolvimento do grafismo infantil. – 5ª ed. – Porto Alegre, RS:
Zouk, 2015.
COUTINHO, Rejane Galvão [et. al.]. Desafios para a docência em arte: teoria e prática. – São Paulo: Universidade
Estadual Paulista: Núcleo de Educação a Distância, 2013.
COUTINHO, Rejane Galvão; JUNIOR, Klaus Schlünzen; SCHLÜNZEN, Elisa Tomoe Moriya (Coordenadores). Artes.
– São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista: Núcleo de Educação à Distância, 2013. –
(Coleção Temas de Formação; v. 5).
FARIA, Alessandra Ancora de. Teatro na formação de educadores: o jogo teatral e a escrita dramatúrgica.
Doutorado em Educação (Psicologia da Educação). Pontífica Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. São
Paulo, 2009.
FERRAZ, Maria Heloísa Corrêa de Toledo. Arte na educação escolar. – 4ª ed. – São Paulo: Cortez, 2010.
FISCHER, Ernest. A Necessidade da Arte. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 3ª Edição, 1971.
GOMBRICH, E. H. A história da Arte. – 16ª ed. – LTC Editora, 2000.
HERNANDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. – Porto Alegra: Artmed, 2000.
INFANTE, Rocio. Fundamentos da dança – “Corpo – Movimento – Dança”. Editora Unicentro, 2011.
JUPIASSU, Ricardo Ottoni Vaz. Metodologia do ensino de teatro. – Campinas, SP: Papirus, 2001. (Coleção Ágere).
MARQUES, Isabel A. Dançando na Escola. Editora Cortez. 4ª Edição, 1997.
OSINSKI, Dulce R. B. Arte Histórica e Ensino: Uma Trajetória. 2ª Edição. São Paulo, Cortez, 2002.
PAREJO, Enny. Fundamentos da Música – Volume 1. São Paulo: Associação Amigos do Projeto Guri, 2017.
PENNA, Maura. Música (s) e seu ensino. Editora Sulina.
PILLAR, Analice Dutra (org.). A Educação do Olhar: no ensino das artes. Editora Mediação, 1999.
PROENÇA, Graça. História da arte. – 16ª ed. – Editora Ática.
RAMALHO E OLIVEIRA, Sandra. Imagem também se lê. – São Paulo: Edições Rosari, 2009.
SCHLICHTA, Consuelo Alcioni B. D.; FONSECA, Josilene de oliveira. Didática aplicada ao ensino de arte. SISTEMA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO.
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Arte. In: Currículo do Estado de São Paulo, Linguagens, códigos
e suas tecnologias. 2. ed., São Paulo, SE, 2012.
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VALE, Leonor Brilha Roque do. Como desenvolver a criatividade do aluno em artes visuais. Universidade de
Lisboa, 2010.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS:
A interdisciplinaridade e a contextualização no ensino de Ciências. Papel do professor e papel do aluno no
processo de ensino e aprendizagem. O papel e a importância da experimentação e do estudo do meio no ensino
de Ciências. Como as Ciências Naturais evoluíram através dos tempos. Ciclos biogeoquímicos - água, nitrogênio,
oxigênio e carbono na biosfera. Desenvolvimento sustentado - relações entre ecologia, economia e educação
ambiental. Relações entre tipos de poluição, ecossistemas urbanos, energia e meio ambiente. Elementos
químicos - usos tecnológicos e papel que desempenham na nutrição e saúde humana. Transformações físicas e
químicas das substâncias. O corpo humano - importância e funções do esqueleto, sistema nervoso e sistema
circulatório. Os órgãos do sentido - audição, visão, paladar e olfato. A física e o cotidiano - noções sobre
mecânica (distância, velocidade, movimento, aceleração). Termologia, óptica e eletricidade. Aspectos
metodológicos do Ensino de Ciências. Seres vivos, classificação, suas necessidades, funções e relações com a
natureza. Terra: sistema solar, elementos da natureza, solo, subsolo, o universo, evolução, energia, ciclos da
vida, ecologia, interferência dos seres humanos nos ecossistemas, características anatômicas e filosóficas do
ser humano: aspectos básicos na organização e fisiologia dos aparelhos digestivos, circulatórios, respiratórios,
excretar, venoso, endócrino, reprodutor e locomotor. A transmissão da vida -herança biológica, a
hereditariedade e o meio ambiente, pesca e caça predatória, desmatamento, poluição da água, do ar, do solo.
A questão do lixo. Cadeia alimentar, sistema de comunicação. As invenções e sua relação com a natureza.
Benefícios e riscos. Estrutura Celular (Citologia). Evolução dos seres vivos. Reino Vegetal: Funções vitais das
plantas. Estudos de Briófitas, Pteridófitas, Giminospermas e Angiospermas. Reino Animal: características gerais,
reprodução, nutrição, locomoção e coordenação de Poríferos, Cnidários, Artrópodes, Moluscos, Equinodermos,
Nematelmintos, Platelmintos, Anelídeos e Cordados. Epidemiologia e Bioestatística: História Natural e
Prevenção de Doenças, Indicadores de Saúde / Medidas de Saúde Coletiva, Distribuição das Doenças no Espaço
e no Tempo, Vigilância Epidemiológica, Análise Exploratória de Dados, Produção, Ambiente e Saúde: Aspectos
Históricos da Patologia do Trabalho, Processo e Organização do Trabalho, Saúde e Ambiente, A investigação da
Relação entre Saúde e Trabalho, Legislação referente Saúde e Trabalho, O Manejo dos Agravos à Saúde
Relacionados com o Trabalho, Higiene e Toxicologia Ocupacional. Noções Elementares de Saúde: Conceitos:
saúde-doença. Nutrição: necessidades alimentares. A dinâmica das doenças infecciosas: epidemia-endemia.
Doenças parasitárias no homem: viroses, protozoonoses e verminoses. A saúde e o consumo de drogas.
Principais doenças sexualmente transmissíveis.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e molecular. – 7ª ed. - Editora Saunders
Elsevier.
APEZZATO-DA-GLORIA, Beatriz [et al]. Anatomia vegetal. 2ª ed. – Viçosa: Ed. UFV, 2006.
BARNES, Robert D.; RUPPERT, Edward E. Zoologia dos Invertebrados. – 6ª ed. – Editora Roca.
BASTOS, Fernando (org.). Ensino de ciências e matemática III: contribuições da pesquisa acadêmica a partir de
múltiplas perspectivas. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Capítulos: 1 e 2 (páginas 7 a 32); Capítulo 4 (página 319 a 350).
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: ciências naturais. – Brasília:
MEC/SEF, 1997.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica.
Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. – 8ª ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Ensino de primeira à quarta
série: Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. – Brasília: MEC/SEF, 1997.
BYNUM, William. Uma breve história da ciência. – L&PM, 2013.
CACHAPUZ, A [et al]. A necessária renovação do ensino de Ciências. São Paulo, Cortez, 2005.
CALDEIRA, AMA. org. Ensino de ciências e matemática, II: temas sobre a formação de conceitos. - São Paulo:
Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.
CALDEIRA, AMA. org. Ensino de ciências e matemática, V: história e filosofia da ciência. - São Paulo: Editora
UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011.
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CAMPOS, Maria Cristina da Cunha. Teoria e prática em ciências na escola: o ensino-aprendizagem como
investigação: volume único. – São Paulo: FTD, 2010. (Coleção teoria e prática).
CANIATO, Rodolfo. A Terra em que vivemos. Campinas: Papirus, 1989.
CARNEIRO, José; JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa. Biologia Celular e Molecular. - 9ª Ed. - Guanabara Koogan,
2012.
CARNEIRO, José; JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa. Histologia Básica. – 10ª ed. - Guanabara Koogan, 2004.
CARVALHO, Ana Maria Pessoa de (org.). Calor e temperatura: um ensino por investigação. – São Paulo: Editora
Livraria da Física, 2014.
Cultura científica: um direito de todos. – Brasília: UNESCO, 2003.
DALLARI, Sueli Galdolfi. A saúde do brasileiro. São Paulo: Moderna, 1987.
DARWIN, Charles. A Origem das Espécies, no meio da seleção natural ou a luta pela existência na natureza, 1
vol., tradução do doutor Mesquita Paul.
DARWIN, Charles. A Origem das Espécies. Tradução de Joaquim da Mesquita Paul, publicada por LELLO & IRMÃO
– EDITORES, 2003.
DAWKINS, Richard. Desvendando o arco-íris. - São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
Ecologia: conceitos fundamentais. Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. Centro Tecnológico – CT.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental – PPGEA UFES, 2005.
Educação no Século XXI – Volume 1. Organização Editora Poisson – Belo Horizonte - MG: Poisson, 2018.
Educação no Século XXI – Volume 9. Organização Editora Poisson – Belo Horizonte - MG: Poisson, 2018.
Educação no Século XXI - Volume 15 – Ciências e Biologia. Organização: Rosana Rodrigues Teixeira Andrade –
Belo Horizonte - MG: Poisson, 2019.
Educação no Século XXI - Volume 20 – Meio Ambiente – Tecnologia. Organização: Editora Poisson - Belo
Horizonte - MG: Poisson, 2019.
Educação no Século XXI - Volume 37 – Ciências e Biologia. Organização: Editora Poisson Belo Horizonte - MG:
Poisson, 2019.
Educação no Século XXI - Volume 38 – Meio Ambiente. Organização: Editora Poisson Belo Horizonte - MG:
Poisson, 2019.
Energia no Brasil – Volume 1. Organização Editora Poisson – Belo Horizonte - MG: Poisson – 2019.
APPEZZATO-DA-GLÓRIA, Beatriz. Anatomia vegetal. – 2ª ed. – Viçosa: Ed. UFV, 2006.
NARDI, R. org. Ensino de ciências e matemática, I: temas sobre a formação de professores. São Paulo: Editora
UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.
ODUM, Eugene P. Fundamentos de Ecologia. – 6ª ed. - Fundação Calouste Gulbenkian, 1988.
PÉREZ, D. G. [et al]. Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência & Educação, v.7, n.2,
p.125-153, 2001.
PÉREZ, Leonardo Fabio Martínez. Questões sociocientíficas na prática docente: ideologia, autonomia e
formação de professores. São Paulo: Editora Unesp, 2012.
PIROLA, NA. org. Ensino de ciências e matemática, IV: temas de investigação. São Paulo: Editora UNESP; São
Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.
POUGH, F. Harvey. A vida dos vertebrados. – 4º ed. – São Paulo: Atheneu Editora, 2008.
RAVEN, Peter H. [et al]. Biologia vegetal. – 5ª ed. - Guanabara Koogan, 1996.
SALVETTI, Alfredo Roque. A história da luz. -São Paulo: Editora Livraria da Física, 2008.
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Ciências da Natureza e suas tecnologias. Secretaria da Educação;
coordenação geral, Maria Inês Fini; coordenação de área, Luis Carlos de Menezes. – São Paulo: SEE, 2010.
SOUSSAN, Georges. Como ensinar as ciências experimentais? Didática e formação. – Brasília: UNESCO, OREALC,
2003.
TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de Anatomia e Fisiologia. – 4ª ed. – Artmed Editora, 2001.
TORTORA, Gerard J. Microbiologia [et al.]. – 10. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2012.
TEIXEIRA, Wilson [et al]. Decifrando a Terra. – São Paulo: Oficina de Textos, 2000.
TAIZ, Lincoln. Fisiologia vegetal. 3ª ed. – Porto Alegre: Artmed, 2004.
Vocabulário básico de recursos naturais e meio ambiente. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
– 2ª ed.
WEISSMANN, Hilda (org.). Didática das Ciências Naturais: Contribuições e Reflexões. Porto Alegre: ArtMed,
1998.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO ESPECIAL:
Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000; Fundamentação, Finalidades e Conceituação do Ensino Fundamental
de conformidade com a LDBEN (Lei Federal n.º 9.394/96) e PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais);
Fundamentos: Filosofia da Educação, História da Educação, Sociologia, Psicologia da Educação, Didática e
Metodologia do Ensino; Processo de Avaliação Educacional; Processo do Trabalho Coletivo; Processo de
Escolarização: sucessos e fracassos; Evasão e Repetência: causas, consequências e alternativas; Processo de
Inclusão no Ensino Fundamental; Questões Políticas Educacionais Brasileiras; Gestão Educacional (Gestão
Participativa e Participação Comunitária).
Objetivos Gerais; Conteúdos; Aprender e Ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História,
Geografia, Arte, e Educação Física; Temas Transversais e Ética, Meio Ambiente e Saúde, Pluralidade Cultural e
Orientação Sexual; Avaliação; Atuação Prática do Professor; Fatores de Crescimento; 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 jovens deficientes; O desenvolvimento da independência a todos os níveis
em que se possa processar; A preparação para uma adequada formação profissional e integração na vida ativa;
Repensando a deficiência à luz de novos pressupostos; O contexto psicológico; O Clima sócio-afetivo. Ensino de
Alunos com Deficiência Auditiva, Mental e Visual. Conhecimentos sobre Educação Inclusiva. Conhecimento em
LIBRAS. Conhecimentos de BRAILLE.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ASSUMPÇÃO, Francisco B., Sprovieri, Maria Helena. Introdução ao Estudo da Deficiência Mental. 1ª ed.
Memnon, 2000.
BRASIL. MEC Secretaria de Educação Infantil. Saberes e Práticas da inclusão: dificuldades acentuadas de
aprendizagem: autismo. 2ª ed. Brasília, MEC/SEESP, 2003.
CARVALHO, Rosita Edler. A Nova LDB e a Educação Especial. Rio de Janeiro: WVA, 2009.
CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva: com os pingos nos "is". 10ª Ed. Porto Alegre: Mediação, 2015.
ROPOLI, E.A; MANTOAN, M.T.E; DOS SANTOS, M.T.C.T e MACHADO, R. Coleção “A Educação Especial na
Perspectiva da Inclusão Escolar” 1º Fascículo: A Escola Comum Inclusiva. Brasília: M.E, 2010.
CECCIM, R. B. Exclusão e alternativa: de uma nota de imprensa a uma nota sobre a deficiência mental. in SKLIAR,
C. (org). Educação e exclusão. Ed. Mediação, 1997.
COLL, César e Outros. O construtivismo na sala de aula, 6ª edição, São Paulo: Editora Ática, 1999.
COLL, César. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 1994.
CUNHA, EUGÊNIO. Autismo e Inclusão - Psicopedagogia e Práticas Educativas na Escola e na Família.
Editora: Wak.
FERRARI, PIERRE. Autismo Infantil - O que É e Como Tratar. 1ª ed. Paulinas, 2007.
FERREIRO, E. Reflexões sobre a alfabetização. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1988.
FONSECA, V. da. Introdução às Dificuldades de Aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra,
1997.
_____. Pedagogia da Indignação - Cartas Pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Editora UNESP, 2000.
_____. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
KIRK, S.A e GALLAGHER, J.J. Educação da criança excepcional. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
LEI 10436 – de 24/04/2002 – Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras.
LERNER, Delia. A matemática na escola aqui e agora. Porto Alegre: Artmed, 1996.
_____. Ler e Escrever na escola – o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
_____. Neurociência e Escrita. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
_____. Neurociência e Leitura. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LOPES, Eliana Rodrigues Boralli. Autismo: Trabalhando com a Criança e a Família, 1ª ed., SP: EDICOM AUMA,
1997.
LUCKESI, Cipriano Carlos - Avaliação de Aprendizagem escolar. São Paulo: Editora Cortez, 2002.
MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: Como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
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MANTOAN, M.T.E (org). Caminhos pedagógicos da inclusão: como estamos implementando a educação (de
qualidade) para todos nas escolas brasileiras. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2002.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar – O que é? Por quê? Como fazer? Ed. Moderna, 2003.
MARTIN, M.B.; BUENO, S.T. Deficiência Visual. São Paulo: Livraria Santos Editora, 2003.
MAZZOTTA, M. J. da S. – Educação Escolar: comum ou especial? 1ª ed. São Paulo: Pioneira, 1987.
_____. – Educação Especial no Brasil. Editora Cortez, 2001
_____. – Fundamentos de Educação Especial. São Paulo: Pioneira, 1997.
MELLO, Ana Maria S. Ros de. Autismo; Guia Prático, SP, Associação de Amigos do Autista (AMA) e Coordenadoria
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), 2ª ed, 2001.
MOURA, Maria Cecilia de. O Surdo - Caminhos para uma Nova Identidade. Revinter, 2000
ORRÚ, Sílvia Ester. Autismo - Linguagem e Educação. 2ª ed. Wak, 2009.
PENNA FIRME, Thereza. Uma perspectiva inclusiva da avaliação. Revista Pátio, ano XIII, número 50. maio/julho
2009.
PEREIRA, de Carvalho Rachel. Surdez - Aquisição de Linguagem e Inclusão Social. 1ª Ed..Editora: Revinter, 2008.
QUEIROZ, Tânia e Martins, João – Pedagogia lúdica, jogos e brincadeiras de A a Z. Editora Rideel, 2002.
SALOMON, S.M. Deficiente Visual: um novo sentido de vida. Proposta pedagógica para a ampliação da visão
reduzida. São Paulo: LTr, 2000.
SARAMAGO, J. Ensaio sobre a Cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. São Paulo: Autores Associados, 2008.
SCHWARTZMAN, Jose Salomão. Autismo Infantil, SP: Memnon, 1995.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
SILVA, M.P.M. A Construção de Sentidos na Escrita do Aluno Surdo. São Paulo: Plexus Editora, 2001.
SILVA, S. & VIZIM, M. Educação Especial – múltiplas leituras, diferentes significados. Campinas: Mercado das
Letras, 2001.
SKLIAR, Carlos (org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre, Editora Mediação, 1998.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Artmed – Porto Alegre, 2003.
SOARES, Maria Aparecida – A Educação do Surdo no Brasil – Campinas, Editora Autores Associados, EDUSF,
1999.
STAINBACK, S. e outros. A inclusão e o desenvolvimento de uma auto-identidade positiva em pessoa com
deficiências. in: STAINBACK, S e outros. Inclusão: um guia para educadores. Artmed, 1999.
SUPLINO, Maryse. Vivências Inclusivas de Alunos com Autismo. 1ª ed. Inovação Distribuidora de Livros Ltda,
2009.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. (In)Disciplina: Construção da Disciplina Consciente e Interativa em Sala de
Aula e na Escola. São Paulo: Libertad, 1994.
SURIAN, Luca. Autismo - Informações Essenciais para Familiares, Educadores e Profissionais da Saúde. 1ª ed.
Paulinas, 2010.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
VINHA, T. P. O educador e a moralidade infantil: uma visão construtivista. Campinas, SP: Mercado das Letras;
São Paulo: Fapesp, 2.000.
VYGOTSKY, L.S., Luria, A.R. Leontiev, A.N. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. São Paulo: Icone,
1988.
WEISZ, Telma, O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo, Editora Ática, 2000.
WILLIAMS, Chris; Wright, Barry. Convivendo com Autismo e Síndrome de Asperger. 1ª ed. M. Books, 2008.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA:
História da Educação Física; Educação Física, reprodução e mudança: elementos para uma prática libertadora e
democrática; A educação física no currículo da educação básica: significado e possibilidades; Desenvolvimento
motor e desenvolvimento social: análise das tendências pedagógicas em Educação Física; Corpo e sociedade: a
cultura corporal enquanto construção social; Corporeidade na escola: as práticas corporais no contexto das
ações escolares; Esporte: dimensões educativas da competição no âmbito escolar; Educação Física, esporte e
lazer; Conhecimentos em esportes como voleibol, basquetebol, futebol, futsal, natação, handebol, atletismo;
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Conhecimentos em jogos e brincadeiras; O movimento do ser humano nas dimensões filosófica, política,
histórica, sociocultural e biológica: sua importância e implicações pedagógicas. Interfaces e desdobramentos;
significados, contextualização e implicações; A Educação Física e a cidadania, inclusão e qualidade de vida; a
Educação Física e suas diferentes abordagens; o ensino e a aprendizagem em Educação Física; procedimentos
metodológicos e avaliatórios.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ADORNO, Camile. Arte da capoeira.
AHLERT, Alvori. Educação física escolar e cidadania. Revista Vidya, v. 24, nº 42, p. 47-60, jul./dez., 2004 - Santa
Maria, 2007.
AMBROSIO, Margareth de Paula et all. Jogos e brincadeiras: atletismo e ginástica – Caderno Pedagógico 1.
Governo do Estado de Minas Gerais.
ANDRADE, Márcia Siqueira de; BARTHOLOMEU, Daniel; MONTIEL, Maria. Perspectivas em aprendizagem
humana. – 1ª ed. – São Paulo: Memmon Edições Científicas, 2014.
ANJOS, Eliane Dantas dos. Glossário terminológico ilustrado de movimentos e golpes da capoeira: um estudo
término-linguístico. Universidade de São Paulo, 2003.
BARBOSA DO NASCIMENTO, Paulo Rogério; Almeida, Luciano de. A tematização das lutas na Educação Física
Escolar: restrições e possibilidades Movimento, vol. 13, núm. 3, 2007.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Capítulos: 1 e 2 (páginas 7 a 32); Capítulo 4 (página 211 a 238).
______. Ministério da Educação. Saberes e Práticas da Inclusão - Ensino Fundamental. Documentos disponíveis
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12656%3Asaberes-e-praticasda-inclusao-ensino-fundamental&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&Itemid=860
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos:
apresentação dos temas transversais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: Ed. Física. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil: a história que não se conta. Campinas: Papirus, 1991.
CEREGATTO, Luciana. Os saberes da experiência discente na Educação Física. São Paulo: Cultura Acadêmica,
2012.
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.
DANGELO e FATTINI. Anatomia humana básica. – 2ª ed. – Editora Atheneu.
DAÓLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 1998.
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. – 1ª ed. – Editora Guanabara Koogan,
2003.
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. Editora Perspectiva.
GEOFFROY, Christophe. Alongamento para todos: quando? Como? Por quê?. Editora Manole.
LE BOULCH, Jean. Educação psicomotora: psicocinética na idade escolar. – Porto Alegre: Artmed, 1987.
LEHMAN, Linda Faye et all. Avaliação Neurológica Simplificada. Belo Horizonte: ALM International, 1997.
MARCELINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. – Campinas, SP: Papirus, 1987.
MARCO, Ademir de (Org.). Educação física: Cultura e sociedade. – Campinas, SP: Papirus, 2006.
MATTHIESEN, Sara Quenzer. Jogos de mesa adaptados ao ensino do atletismo na escola: passo a passo. – São
Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista, Pró-reitora de Graduação, 2013.
PANZIERA, Cristina [at al]. Educação física inclusiva: diferentes olhares sobre a inclusão social através da
educação física e do esporte. – Porto Alegre: Editora Universitária. Metodista IPA, 2016.
PONTES JUNIOR, José Airton de Freitas (Organizador). Conhecimentos do professor de educação física escolar.
– Fortaleza, CE: EdUECE, 2017.
RENGEL, Lenira Peral; SCHAFFNER, Carmen Paternostro; OLIVEIRA, Eduardo. Dança, Corpo e
Contemporaneidade. Salvador: UFBA, Escola de Dança, 2016
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física /Coord. Maria Inês Fini. – São Paulo: SEE, 2008.
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SANTOS, Rosirene Campêlo dos [et al]. Dança e inclusão no contexto escolar, um diálogo possível. Pensar a
Prática 6: 107-116, Jul./Jun. 2002-2003.
SILVA, Cláudio Silvério da. A educação Física adaptada: implicações curriculares e formação profissional; - São
Paulo: Cultura Acadêmica, 2012.
SOARES, Carmen Lucia et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. – 1ª ed. - Cortez Editora. (Coleção
Magistério 2º grau. Série formação do professor).
SOUZA, Elizabeth Paoliello Machado de. Ginástica geral: Uma área do conhecimento da Educação Física.
Universidade Estadual de Campinas,
Faculdade de Educação Física, 1997.
SOUZA, Esther Vieira Brum de. O currículo, a pedagogia da alternância e os saberes docentes na educação física:
os desafios do processo de formação. – 1ª ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013.
TAVARES, Carlos Eduardo Moura. Didática aplicada à educação física. Governo do Estado do Ceará e
Universidade de Brasília, 2010.
TORTORA, Gerard J. Corpo Humano: Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. – 4ª ed. – Artmed Editora.
GONZÁLEZ, Fernando Jaime; DARIDO, Suraya Cristina; OLIVEIRA, Amauri Aparecido Bássoli de. (org.). Ginástica,
dança e atividades circenses. – Maringá: Eduem, 2014. v. 3. (Práticas corporais e a organização do
conhecimento).
RENGEL, Lenira Peral; SCHAFFNER, Carmen Paternostro; OLIVEIRA, Eduardo. Dança, Corpo e
Contemporaneidade. Salvador: UFBA, Escola de Dança, 2016.
VILLARDI, Marina Lemos. A problematização em educação em Saúde: percepções dos professores tutores e
alunos. – 1ª ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA:
Globalização e as novas territorialidades: as redes de cidades. A urbanização brasileira e cidadania. Campo e a
cidade: terra, trabalho e cidadania. Brasil diante das questões socioambientais. Os desafios da conservação
ambiental: as interações entre sociedade e natureza. O ensino de Geografia no ensino fundamental. Noções de
cartografia; Escala e coordenadas geográficas; Representação cartográfica; Meio ambiente físico; Estrutura da
superfície terrestre, evolução e formas de relevo; Camadas da Terra; Atmosfera; Biosfera; Litosfera; Hidrosfera;
Solo, vegetação e fauna; Rios: bacias e regimes fluviais; O homem, os recursos naturais e o meio ambiente;
Aplicações dos conhecimentos geográficos: organização do espaço, análise ambiental; Recursos naturais: tipos,
importância, aproveitamento; Atividades humanas e questões ambientais; População; Estrutura, crescimento,
distribuição espacial e mobilidade; Urbanização; População rural; Recursos energéticos; Formas tradicionais e
fontes alternativas de energia; Reservas conhecidas e consumo; Problemática energética da atualidade;
Atividades industriais; Conceitos básicos: indústria de base, indústria de bens de consumo, meios de produção;
Fatores da localização e do desenvolvimento industrial; Grandes regiões industriais; Atividades agrícolas;
Conceitos básicos, agricultura de subsistência, agricultura comercial, agricultura industrial e meios de produção;
Evolução da agricultura; Mercados de produção agrícola; Brasil; Espaço natural; População; Espaço rural e
atividades agrícolas; Urbanização; Indústrias: localização, fontes de energia, produção; Circulação e transportes;
Características do mercado interno e relações comerciais externas; Regiões brasileiras; Divisão regional do
Brasil; Cidades, Mapa Mundi Político; Aspectos físicos, características demográficas e econômicas das regiões
brasileiras; Espaço mundial; Grandes unidades geológicas, morfológicas e fitoclimáticas da terra; Aspectos
geográficos do desenvolvimento; Características humanas e econômicas dos países e das regiões mundiais.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ALMEIDA, R. D. de. Do Desenho ao Mapa; Iniciação Cartográfica na escola. São Paulo: Contexto, 2004.
Atlas das representações literárias de regiões brasileiras – volume I / IBGE, Coordenação de Geografia. - Rio de
janeiro: IBGE, 2006.
Atlas das representações literárias de regiões brasileiras – volume II / IBGE, Coordenação de Geografia. - Rio de
Janeiro: IBGE, 2006.
Atlas das representações literárias de regiões brasileiras – volume III / IBGE, Coordenação de Geografia. - Rio
de Janeiro: IBGE, 2016.
ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia: Ciência da Sociedade. Ed. Atlas: São Paulo, 1987.
_________. Uma Geografia para o Século XXI. São Paulo: Ática, 1994.
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Atlas das representações literárias de regiões brasileiras / IBGE, Coordenação de Geografia. - Rio de Janeiro:
IBGE. (Volume 1, 2006; Volume 2, 2009 e Volume 3, 2016).
Bertolini W. Z., Valadão R. A abordagem do relevo pela geografia: uma análise a partir dos livros didáticos. Terræ
Didatica, 5(1):27-41.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Capítulos: 1 e 2 (páginas 7 a 32); Capítulo 4 (página 357 a 394).
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos:
apresentação dos temas transversais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: Geografia. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BULL, Hedley. A sociedade anárquica. – Brasília: Editora Universidade de Brasília, Instituto de Pesquisa de
Relações Internacionais; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002.
CARNEIRO C. D. R.; GONÇALVES P. W., LOPES O. R. O Ciclo das Rochas na Natureza. Terræ Didatica, 2009.
5(1):50-62.
CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos. Ensino de geografia: práticas e textualizações no cotidiano. – Porto Alegre:
Mediação, 2000.
CLAVAL, Paul. A geografia cultural. – 3ª ed. – Florianópolis: Ed. da UFSC, 2007.
CONTI, José Bueno. Clima e meio ambiente. São Paulo: Atual. 1998.
GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. Brasil e Venezuela: esperanças e determinação na virada do século. – Brasília:
Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais: Fundação Alexandre de Gusmão, 1995.
GOGOY, Paulo R. Teixeira de et al. História do pensamento geográfico e epistemologia em Geografia. – São
Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.
JAGUARIBE, Helio. Brasil, mundo e homem na atualidade: estudos diversos. – Brasília: Fundação Alexandre de
Gusmão, 2008.
KOZEL, Salete; FIFIZOLA, Roberto. Didática de Geografia: memórias da terra: o espaço vivido. São Paulo: F.T.D.,
1986.
LEWIS, Bernard. A crise do Islã: Guerra Santa e Terror Profano. Jorge Zahar Editora.
MARTINELLI, Marcello. Mapas da Geografia e cartografia temática. – 5ª ed. – São Paulo: Contexto, 2009.
MORAES, Antônio Carlos Robert. Geografia: pequena história crítica. 19. ed. São Paulo, Annablume, 2003.
MORGENTHAU, H. A política entre as nações: a luta pelo poder e pela paz. – Brasília: Editora Universidade
Brasília: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, 2003.
MURRIE, Zuleika de Felice (org.). História e geografia, ciências humanas e suas tecnologias: livro do professor:
ensino fundamental e médio. Brasília: MEC: INEP, 2002.
ORTIGOZA, Silvia Aparecida Guarniere; CORTEZ, Ana Tereza C. (org.). Da produção ao consumo: impactos
socioambientais no espaço urbano. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.
PELÁ, Márcia; CASTILHO, Denis (orgs.). Cerrados: perspectivas e olhares. – Goiânia: Editora Vieira, 2010.
PEZZATO, João Pedro. Formação docente e geografia escolar: um estudo de caso entre Brasil e Espanha. – São
Paulo: Cultura Acadêmica, 2012.
ROSA, Antônio Victor. Agricultura e o Ambiente: plantar, conservar e matar a fome. São Paulo: Atual, 1998.
ROSS, Jurandir L. Sanches. (Org). Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995.
SANTOS, Milton. A cidade como centro de região: definições e métodos de avaliação da centralidade. –
Salvador/BA, Progresso Editora, 1959.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço. - São Paulo: Hucitec, 1996.
SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado, fundamentos Teórico e metodológico da geografia. - São
Paulo: Hucitec, 1988.
SANTOS, Milton. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. – 9ª ed. – Rio de Janeiro: Record, 2006.
SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova. – 6ª ed. – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004.
SANTOS, Milton. Território: Globalização e Fragmentação. – 4º ed. – São Paulo: Editora HUCITEC, 1998.
SCHNEEBERGER, Carlos Alberto. Mini manual compacto de geografia do Brasil: teoria e prática. - 1. Edª — São
Paulo: Rideel, 2003.
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Ciências Humanas e suas tecnologias: Geografia / Secretaria da
Educação; coordenação geral, Maria Inês Fini; coordenação de área, Paulo Miceli. – São Paulo: SEE, 2010.
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SILVA, Fernando Moreira da. Geografia Física. – Natal, RN: EDUFRN, 2009.
SILVA, Regina Celly Nogueira da [et all]. A Urbanização Brasileira. Governo Federal, Secretaria de Educação a
Distância (SEDIS) – UFRN.
SOBRINHO, Fernando Luiz Araújo [et al.]. Agricultura contemporânea no Brasil: ruralidades, tecnificação e
paisagens. − Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de Geografia, 2017.
TUCCI, Carlos E. M. Gestão da água no Brasil. – Brasília: UNESCO, 2001.
VESENTINI, José William. Repensando a geografia escolar para o século XXI. - São Paulo: Plêiade, 2009.
ZANGALLI, Junior, Paulo Cesar. Entre a ciência, a mídia e a sala de aula: contribuições da Geografia para o
discurso das mudanças climáticas. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015.
WIGHT, Martin. A política do poder. Prefácio de Henrique Altemani de Oliveira; Trad. C. Sérgio Duarte (2a.
edição) Brasília: Editora Universidade de Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais; São Paulo:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTÓRIA:
Pré-História, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna E Idade Contemporânea; Economia, Sociedade e
Cultura na Antiguidade: as primeiras civilizações do Oriente, a civilização grega e a romana. A Idade Média: a
formação da Europa medieval, a Igreja, o feudalismo. A transição do feudalismo para o capitalismo. A Europa
moderna: o absolutismo, o expansionismo marítimo, o mercantilismo, o renascimento e a reforma. A América
antes dos europeus: as populações indígenas, organização social e cultura. O Brasil colônia: a sociedade colonial,
economia e escravidão, os jesuítas e a ação da Igreja, a conquista do interior (as bandeiras, a pecuária, o
extrativismo e a mineração). A crise do sistema colonial no Brasil: rebeliões locais e o processo de emancipação
política. A afirmação do capitalismo e do liberalismo: o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial
e a nova sociedade do trabalho. Economia, sociedade, urbanização e cultura no Brasil do século XIX: o período
joanino, o Primeiro Reinado, o Período Regencial, o Segundo Reinado. Economia, sociedade, industrialização e
cultura no Brasil do advento da República ao fim da época Vargas (1889-1945). Política, sociedade e cultura no
Brasil pós-1945 até o fim dos governos militares. Brasil contemporâneo. História e cultura na sociedade
globalizada. Europa Medieval; Renascimento comercial; As bases da economia agrária: crescimento do
consumo de cereais; O desenvolvimento da economia urbana; Feudalismo; A sociedade de ordens: 1º, 2º e 3º
estados; O ordenamento na nobreza: suserania e vassalagem; As relações entre a aristocracia proprietária de
terras e os camponeses; As relações entre a monarquia e a aristocracia; A presença da Igreja Católica na
dinâmica política e social europeia; Europa Moderna; O desenvolvimento da economia de mercado na Europa;
A expansão da produção agrária: os cereais; A vida mercantil e o aumento da circulação de moedas; A expansão
ultramarina; A centralização política e administrativa; O absolutismo monárquico; A formação dos Estados
Nacionais na Europa; As lutas sociais: a nobreza, a burguesia e os camponeses; Sociedade e cultura na Europa
Moderna; Renascimento; A Reforma Protestante; A Contrarreforma; O Iluminismo; A expansão comercial: a
crescente integração entre a Europa e o Novo Mundo; O mercantilismo; O processo de colonização; A formação
das empresas coloniais europeias; A expansão econômica e a crise do Antigo Regime; Liberalismo político e
econômico; As revoluções políticas na Europa; Revolução Inglesa; Revolução Francesa; Capitalismo:
desenvolvimento histórico; A revolução industrial; A dinâmica social sob o impacto da produção industrial; A
América colonial; A conquista da América; A crise do sistema colonial na América; A constituição do Estado
Nacional; A independência dos Estados Unidos; A independência da América espanhola; Brasil Colônia; A
colonização do Brasil; A economia e a sociedade escravista colonial; Europa Contemporânea; Consolidação do
capitalismo e a emergência da política de massas; O movimento das nacionalidades; As unificações da Itália e
da Alemanha; Liberalismo e democracia representativa; Partidos políticos e parlamento; Movimentos
operários; Socialismos; A expansão imperialista européia e norte-americana; A entrada da Alemanha na disputa
imperialista; Brasil Independente; Construção do Estado e desenvolvimento econômico; O Estado imperial;
Política de terras e economia cafeeira; A abolição da escravatura e o incremento da imigração; A instauração
da República; Estados Nacionais e a disputa por mercados; As disputas políticas entre Estados no contexto de
uma maior integração; 1ª e 2ª Guerras Mundiais; Os movimentos de contestação da ordem política liberal;
Socialismo e fascismo; A crise econômica de 1929 e o debate sobre o papel do Estado na economia; Ascensão
dos Estados Unidos e da União Soviética; As guerras de libertação nacional na África e na Ásia; América Latina:
desenvolvimento econômico e dinâmica política; As experiências populistas; As experiências socialistas; Os
processos autoritários nos anos 60 e 70; O Brasil na República; A crise do modelo liberal na Primeira República
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- As políticas oligárquicas; A centralização política nacional - A Revolução de Trinta e o trabalhismo; Democracia
e desenvolvimento econômico; O populismo na política nacional; O crescimento industrial; Autoritarismo e
desenvolvimento econômico; Os anos autoritários (1964-1988); O crescimento econômico na década de 70;
Democracia e crise econômica; O aumento da dívida externa; Pluralidade política e movimentos populares; A
globalização econômica, desenvolvimento econômico e defesa de mercado; A crise do socialismo; O Oriente
Médio: religião e política; As políticas de reforma do Estado; O Mercosul e os desafios da integração econômica.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
AQUINO, Maria Aparecida de. Censura, Imprensa e Estado autoritário (1968-1978): o exercício cotidiano da
dominação e da resistência: O Estado de São Paulo e Movimento. - Bauru: EDUSC, 1999.
BARROSO, Véra Lucia Maciel. Et al. Ensino de história: desafios contemporâneos. – Porto Alegre: EST:
EXCLAMAÇÃO: ANPUH/RS, 2010.
BITTENCOURT, Circe Maria F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo, Cortez, 2005.
BITTENCOURT, Circe (org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1998.
BLOCH, Marc. Apologia da História ou O Ofício de Historiador. Tradução de André Telles, ZAHAR Editora.
BLOCH, Marc. A sociedade feudal. Tradução de Emanuel Lourenço Godinho, Revisão de Edições 70.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Capítulos: 1 e 2 (páginas 7 a 32); Capítulo 4 (página 395 a 432).
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos:
apresentação dos temas transversais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: História. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Cia das Letras, 1994.
CALMON, Pedro. História da civilização brasileira. - Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2002.
CUNHA, Euclides da. Canudos e outros temas. – Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003.
DEMANT, Peter. O mundo muçulmano. – 3ª ed. – São Paulo: Contexto, 2013.
DOBERSTEIN, Arnoldo Walter. O Egito antigo. – Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.
DUBY, Georges. As três ordens ou o Imaginário do Feudalismo. – 2ª ed. - EDITORIAL ESTAMPA, 1994.
EVANS, Richard J. A chegada do Terceiro Reich. tradução Lúcia Brito. – São Paulo: Editora Planeta do Brasil,
2010.
FAUSTO, Boris (org.). História da Civilização Brasileira - O Brasil Republicano - São Paulo: Tomo III - Vol. X - 9ª
Ed. Bertrand Brasil, 2007.
FICO, Carlos. A história no Brasil (1980-1980): elementos para uma avaliação historiográfica. – Ouro Preto:
UFOP, 1992.
FINLEY, M.L. História Antiga: testemunhos e modelos. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
FRANCO JÚNIOR, Hilário, A Idade média: nascimento do ocidente. – 2ª ed. - rev. e ampl. - São Paulo: Brasiliense,
2001.
FUNAN, Pedro Paulo. Grécia e Roma. – 2ª ed. - São Paulo: Contexto. 2002 - (Repensando a História).
História/ vários autores. – Curitiba: Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 2006.
HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções - 1789 -1748. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
HOLANDA, Sérgio Buarque (org.). História da Civilização Brasileira. São Paulo: Civilização Brasileira, 1987.
LEWIS, Bernard. A Crise do Islã: Guerra santa e terror profano. ZAHAR Editora.
LOPES, Reinaldo José. 1499: a pré-história do Brasil. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Harper Collins, 2017.
MACMILLAN, Margaret. A Primeira Guerra Mundial... que acabaria com as guerras. Tradução de Gleuber Vieira.
- 1ª ed. - São Paulo: Globo Livros, 2014.
MARQUESE, Ricardo Salles e Rafael (org.). Escravidão e capitalismo histórico no século XIX: Cuba, Brasil e
Estados Unidos. – 1ª ed. - Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
NIKITIUK, Sonia M. Leite (org.). Repensando o ensino de história. – 4ª ed. – São Paulo: Cortez, 2001.
OLIVEIRA, João Pacheco de; FREIRE, Carlos Augusto da Rocha. A Presença Indígena na Formação do Brasil. –
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade;
LACED/Museu Nacional, 2006.
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OLIVEIRA, Isabella Santana. Ensino de história no quarto ciclo do ensino fundamental: um estudo de eixos
temáticos no livro didático. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC, 2010.
OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de (org.). História: ensino fundamental. – Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica, 2010.
PINSKY, Jaime. As primeiras civilizações. - 25. ed. – São Paulo: Contexto, 2011. – (Repensando a História).
Projeto História: revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História da
Pontífica Universidade Católica de São Paulo n. 0 (1981) – São Paulo: EDUC, 1981.
REZENDE, Maria José de. A ditadura militar no Brasil: repressão e pretensão de legitimidade: 1964-1984. –
Londrina: Eduel, 2013.
RIBEIRO, Alexandre Vieira. Estudos africanos: múltiplas abordagens. – Niterói: Editora da UFF, 2013.
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Ciências Humanas e suas tecnologias / Secretaria da Educação;
coordenação geral, Maria Inês Fini; coordenação de área, Paulo Miceli. – São Paulo: SEE, 2010.
SILVA, Kalina Vanderlei. Dicionário de conceitos históricos. – 2.ed. - São Paulo: Contexto, 2009.
TROTSKY, Leon. A história da Revolução Russa - 1º VOLUME: a queda do Tzarismo. Tradução de E. HUGGINS,
Edição do centenário.
TROTSKY, Leon. A história da Revolução Russa - 2º VOLUME: a tentativa de contrarrevolução. Tradução de E.
HUGGINS, Edição do centenário.
TROTSKY, Leon. A história da Revolução Russa - 3º VOLUME: o triunfo dos sovietes. Tradução de E. HUGGINS,
Edição do centenário.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS:
Language as communication. Language system: phonology, morphology, syntax. Teacher Development and
Teaching Practice; Objectives in Teaching English as a Foreign Language; Methods, approaches, techniques and
resources; The four skills: reading, speaking, listening, writing. Evaluating, selecting and producing materials.
Análise e interpretação de textos: Identificação do tema central e das diferentes ideias contidas nos textos.
Estabelecimento de relações entre as diferentes partes nos textos. Identificação de enunciados que expressam
lugar, tempo, modo, finalidade, causa condição, consequência e comparação. Estudo do vocabulário:
significado de palavras e expressões num contexto. Semelhanças e diferenças de significados de palavras e
expressões (falsos cognatos). Aspectos gramaticais/aplicação prática: flexão do nome, do pronome e do artigo.
Substantivos (contáveis e não contáveis em inglês). Flexão do verbo. Significado através da utilização do tempo
verbal e verbos auxiliares. Regência e concordância nominal/verbal. Preposições de tempo/lugar. Substantivos,
adjetivos e verbos seguidos de preposição. Orações com relação de causa, consequência, tempo, modo,
condição, concessão, comparação. Orações relativas. Pronomes interrogativos. Frases interrogativas.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
AARTS, Bas; CHALKER, Sylvia; WEINER, Edmund. The Oxford Dictionary of English Grammar. – 2ª ed. OXFORD.
ALEXANDER, L. G. Longman English Grammar Practice - for intermediate students. Logman.
AZAR, Betty Schrampfer; AZAR, Donald A. Fundamentals of English Grammar. - 2ª ed. – Prentice Hall Regents.
AZAR, Betty Schrampfer. Basic English Grammar. – 2ª ed. – Logman.
AZAR, Betty Schrampfer. Understanding and using english grammar. 4th ed. Longman.
BORGES, Maria José Alves de Araújo. A formação do professor de Língua Inglesa: desafios no desenvolvimento
das habilidades de compreensão e produção da oralidade. Pontífica Universidade Católica de Goiás, 2015.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Capítulos: 1 e 2 (páginas 7 a 32); Capítulo 4 (página 239 a 262).
______. Ministério da Educação. Saberes e Práticas da Inclusão - Ensino Fundamental. Documentos disponíveis
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12656%3Asaberes-e-praticasda-inclusao-ensino-fundamental&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&Itemid=860
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos:
apresentação dos temas transversais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: língua estrangeira. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BROWN, D. H. First Language Acquisition. Principles of Learning and Teaching, 5th Ed. Pearson ESL. Pgs. 24-51.
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BURTON, Strang [et al]. Linguistics for dummies. – Wiley. Canadá, 2012.
CELCE-MURCIA, Marianne; LARSEN-FREEMAN, Diane. The grammar book. An ESL / EFL Teacher’s Course – 2ª
Ed.
Conference Proceedings Volume English as an International Language: Setting the Standards. The Asian EFL
Journal Quarterly December 2007, Volume 9, Issue 4.
JORDÃO (org.) Letramentos e Multiletramentos no Ensino de Línguas e Literaturas. Revista X, vol.1, 2011.
DUTRA, Deise P.; MELLO, Heliana (org.). Gramática e o vocabulário no ensino de inglês: novas perspectivas. –
Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, POSLIN, 2004. (Estudos Linguísticos; 7).
HUDDLESTON, Rodney; PULLUM, Geoffrey K. A Student's Introduction to
English Grammar. CAMBRIDGE: UNIVERSITY PRESS.
LINDSTROMBERG, Seth. English prepositions explained. John Benjamins Publishing Company, 2010.
Língua Estrangeira Moderna - Espanhol e Inglês / vários autores. – Curitiba: SEED-PR, 2006.
MARZARI, G. Q.; GEHRES, W. B. S.. Ensino de Inglês na Escola Pública e suas Possíveis Dificuldades. Thaumazein,
Volume 7, Número 14, Santa Maria (Dezembro de 2015), pp. 12-19.
MATTOS, Andrea Machado de Almeida. Novos letramentos, ensino de Língua Estrangeira e o papel da escola
pública no século XXI. Revista X, vol. 1, 2011.
MCCAUGHEY, Jessica. Book clubs as a Tool for Community Building and Language Enhancement. English
Teaching, 2017.
MELO JÚNIOR, Orison Marden Bandeira de. Ensino de língua inglesa e literaturas. - São Paulo: UNICID, 2012.
MEGALE, Antonieta Heyden. Bilinguismo e educação bilíngue – discutindo conceitos. Revista Virtual de Estudos
da Linguagem – ReVEL. V. 3, n. 5, agosto de 2005.
MELO JÚNIOR, Orison Marden Bandeira de. Ensino de língua inglesa e literaturas. - São Paulo: UNICID, 2012.
MELO JÚNIOR, Orison Marden Bandeira de. Ensino de língua inglesa e literaturas. São Paulo: UNICID, 2012.
NÓBREGA, Daniela Gomes de Araújo; SILVEIRA, Karyne Soares Duarte (org.). Reflexões sobre o ensino
aprendizagem de línguas estrangeiras. – Campina Grande: EDUEPB, 2016.
NORTE, Mariangela Braga [et al]. Língua inglesa. – São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual
Paulista: Núcleo de Educação a Distância, [2013]. – (Coleção Temas de Formação; v. 4).
SWAN, Michael; WALTER, Catharine. How English Works: A grammar practice book. OXFORD.
Perfil da Literatura Americana. Disponível em: <https://static.america.gov/uploads/sites/8/2016/05/Outlineof-American-Literature_Portuguese_Lo-Res.pdf>.
SCHEYERL, Denise; SIQUEIRA, Sávio (org.). Materiais didáticos para o ensino de línguas na contemporaneidade:
contestações e proposições. - Salvador: EDUFBA, 2012.
SIQUEIRA, Kárpio Márcio de. Literatura inglesa: da origem ao período Pré Renascentista, um panorama das
identidades simbólicas e ideológicas. Rios Eletrônica – Revista Científica da FASETE – Ano 1 – Nº 01 –
Agosto/2007.
SWAN, Michael. Practical English Usage. Third Edition. Oxford University Press.
SWICK, Ed. English Sentence Builder. McGraw-Hill, 2009.
SWICK, Ed. English Grammar for ESL Learners.
TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. - 9. ed. - São Paulo: Saraiva, 2002.
UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE. Bureau of Cultural and Educational Affairs. In the Loop: A Reference
Guide to American English Idioms. Office of English Language Programs. First Edition, 2010.
WILHELM, Kim Hughes. No books and 150 students?. English Teaching Forum. Number 3, 2006.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA:
Concepções de língua-linguagem como discurso e processo de interação: conceitos básicos de dialogismo,
polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, gêneros discursivos; Psicologia da Aprendizagem e do
Desenvolvimento; Didática Geral; Metodologia de Ensino; Oralidade: concepção, gêneros orais, oralidade e
ensino de língua, particularidades do texto oral; Leitura: concepção, gêneros, papel do leitor, diferentes
objetivos da leitura, formação do leitor crítico, intertextualidade, inferências, literatura e ensino, análise da
natureza estética do texto literário; Tendências Pedagógicas da Língua Portuguesa na Educação; Psicologia da
Educação; Tendências pedagógicas; Tendências Pedagógicas da Língua Portuguesa na Educação; Escrita:
produção de texto na escola, papel do interlocutor, contexto de produção, gêneros da escrita, fatores
linguísticos e discursivos da escrita, o trabalho da análise e revisão de reescrita de textos; Metodologias do
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ensino de Língua Portuguesa; Materiais de Língua Portuguesa; Língua Portuguesa e Educação Inclusiva; Análise
Linguística: o texto (oral e escrito) como unidade privilegiada na análise-reflexão da língua(gem), os efeitos do
sentido provocados pelos elementos linguísticos, a norma padrão e as outras variedades linguísticas; A teoria
versus prática em Língua Portuguesa na escola; Metodologias e concepções do ensino de Língua Portuguesa;
Linguagem oral e linguagem escrita: Relações entre fala e escrita: perspectiva não dicotômica; Relação
ensino/escola/legislação; Relações de independência, de dependência e de interdependência; O ensino de
leitura e compreensão de textos: Estratégias de leitura; Literatura Brasileira e geral; Língua Portuguesa aliada à
BNCC; Interpretação de livros e textos literários; Gramática.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BASILIO, Margarida. Formação e classes de palavras no português do Brasil. – 3ª ed. – São Paulo: Contexto,
2011.
BASSO, Renato; ILARI, Rodolfo. O português da gente. São Paulo, Contexto, 2006.
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa / Evanildo Bechara. – 37ª ed. rev., ampl. E atual. conforme
o novo Acordo Ortográfico. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
BIAZOLLI, Caroline Carnielli. Inter-relações de estilo, gênero, modalidade e norma na variação da posição de
clíticos pronominais. – São Paulo: Cultura Acadêmica Digital, 2018.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Capítulos: 1 e 2 (páginas 7 a 32); Capítulo 4 (página 65 a 190).
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos:
apresentação dos temas transversais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
CARNEIRO, Agostinho. Redação em construção. São Paulo: Moderna, 2001.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. Companhia Editora Nacional.
CEREJA, William Roberto & MAGALHÃES, Thereza Cochar. Literatura Brasileira. Atual Editora, 1995.
CHIAPPINI, L. Aprender e ensinar com textos didáticos e paradidáticos. São Paulo: Cortez, 1997.
CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporânea. Rio de Janeiro, Editora Nova
Fronteira.
FIORIN, José Luiz. Elementos da análise do discurso. – 3ª ed. – São Paulo: Contexto, 2016.
FIORIN, José Luiz. Figuras de retórica. – 1ª ed. – São Paulo, Contexto, 2016.
FIORIN, José Luiz. Linguística? O que é isso? – 1ª ed. – São Paulo: Contexto, 2015.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. – São Paulo: Autores Associados:
Cortez, 1989.
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coesão textual. – 22ª ed. – São Paulo: Contexto, 2010.
MALCON, Cristina Feldens. Ensino de Língua Portuguesa: desafios e encantamentos. – Porto Alegre, 2006.
MARQUES, Norma Barbosa Novaes. A relação conclusiva na língua portuguesa: funções, resumos, conclusão e
consequência. – 1ª ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015.
MORENO, Cláudio. Guia prático do português correto – volume 2: Morfologia: formação de palavras, flexão
nominal, conjugação verbal. L&PM POCKET.
MORENO, Cláudio. Guia prático do português correto: Ortografia: o emprego das letras, acentos e sinais, hífen,
como se diz. L&PM POCKET.
MORENO, Cláudio. Guia prático do português correto – volume 4: Pontuação: princípios gerais, pontuação
interna, pontuação final. L&PM POCKET.
PELANDRÉ, Lemos. et al. Metodologia do ensino da Língua Portuguesa e literatura. – Florianópolis:
LLV/CCE/UFSC, 2011.
SANTOS, Carmi Ferraz; MENDONÇA, Márcia; CAVALCANTI, Marianne C.B. Diversidade textual: os gêneros na
sala de aula. - 1 ª ed. - Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Língua Portuguesa. In: Currículo do Estado de São Paulo:
Linguagens, códigos e suas tecnologias. 2. ed., São Paulo: SE, 2012.
SILVA, Lilian Maria da. Hipersegmentações de palavras no ensino fundamental. – 1ª ed. – São Paulo: Cultura
Acadêmica, 2014.
Página 98 de 107

SILVA, Maurício. Guia prático da nova ortografia. – 1ª ed.– São Paulo: Contexto, 2012.
TUFANO, Douglas. Estudos de literatura brasileira. – 3ª ed. – rev. e ampl. – São Paulo: Ed. Moderna, 1983.
VERÍSSIMO, José. História da literatura brasileira. Ministério da Cultura. Fundação Biblioteca Nacional.
Departamento Nacional do Livro. Rio (Engenho Novo), 1915.
VICENTE, Adalberto Luis; JUNQUEIRA, Renata Soares orgs.). Teatro, cinema e literatura: confluências. – São
Paulo: Cultura Acadêmica, 2014.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA:
Os números: naturais e inteiros; operações, propriedades, divisibilidade; racionais: representação fracionária e
decimal, operações e propriedades; irracionais e reais: caracterização, representação na reta, representação
como radical, operações, propriedades. A álgebra: cálculo literal, equações redutíveis às do 1o e 2o graus,
funções de 1o e 2o graus, gráficos e inequações. Situações problemas contextualizadas: proporcionalidade,
regra de três simples ou composta, porcentagem, juros simples e noção de juros compostos. Geometria:
propriedades fundamentais de 12 ângulos, polígonos, círculos; semelhança; relações métricas e trigonométricas
nos triângulos: áreas das principais figuras planas; volumes dos principais sólidos. Medidas: sistemas de
medidas usuais, decimais ou não. O ensino de Matemática no ensino fundamental: Objetivos do ensino de
Matemática e critérios de seleção de conteúdos; uso de recursos no processo de ensino aprendizagem de
matemática: (livros, calculadora, vídeo, computador, jornal, revista, jogos outros materiais). Conjuntos
Numéricos; Números naturais e números inteiros; números primos e compostos; divisibilidade, decomposição
em fatores primos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; princípio da indução finita; Números
racionais e irracionais, operações e propriedades; ordem, valor absoluto, desigualdades e intervalos no
conjunto dos números reais; representação decimal de frações ordinárias; dízimas periódicas e sua conversão
em frações ordinárias; sistemas de numeração de base qualquer; conversão de números de um sistema a outro;
Números complexos: representação e operações nas formas algébrica e trigonométrica; raízes complexas da
unidade e fórmula de DeMoivre; Sequências numéricas, progressões aritméticas e progressões geométricas,
noção de limite de sequências infinitas, soma dos termos da série geométrica infinita; Razões e Proporções;
Razões e Proporções; divisão proporcional; regras de três simples e composta; porcentagem; médias (aritmética
e geométrica); juros simples e descontos simples; Funções; Noção de função; construção de funções; funções
crescentes e decrescentes; Domínio, conjunto-imagem e gráfico; translação de gráficos; Funções injetoras,
sobrejetoras e bijetoras; Tipos de funções: linear, afim, quadrática, exponencial e logarítmica; Máximos ou
mínimos da função quadrática; Operações com funções: adição, multiplicação por número real, produto,
quociente, composição e inversão; Equações e inequações exponenciais e logarítmicas; Polinômios; Conceitos,
grau e propriedades fundamentais; identidade de polinômios; adição, subtração, multiplicação e divisão de
polinômios; algoritmo de Briot-Ruffini; Fatoração, produtos notáveis e resto da divisão de um polinômio por x
± a; Equações Algébricas; Definições, conceito de raiz, multiplicidade de raízes; equações e inequações do 1.º
e2.º graus; sistema de equações do 1.º e 2.º graus; equação e trinômio do segundo grau, fórmula de Bhaskara;
Teorema Fundamental da Álgebra; decomposição de um polinômio em fatores irredutíveis (do 1.º e 2.º graus);
Relação entre coeficientes e raízes; pesquisa de raízes racionais; raízes reais e complexas; Matrizes,
Determinantes e Sistemas Lineares; Conceito e elementos característicos de uma matriz; adição e multiplicação
de matrizes, multiplicação de número por matriz; conceito e cálculo da inversa de uma matriz quadrada;
Determinante de uma matriz quadrada, propriedades e aplicações; regra de Cramer; Matrizes associadas a um
sistema de equações lineares; resolução e discussão de um sistema linear; Análise Combinatória e
Probabilidades; Problemas de contagem; Combinações; arranjos simples; permutações simples e com
repetições; binômio de Newton; Conceito de probabilidade e de espaços amostrais; resultados igualmente
prováveis; Probabilidade da união e da intersecção de dois eventos em espaços amostrais finitos; Probabilidade
condicional e eventos independentes; Noções de Estatística: distribuição de frequência (média e mediana);
Geometria Plana Congruência de figuras geométricas; congruência de triângulos; os casos clássicos de
congruência; O postulado das paralelas; duas paralelas cortadas por uma transversal; feixe de paralelas cortadas
por transversais; Teorema de Tales; semelhança de triângulos; Relações métricas nos triângulos, polígonos
regulares, circunferência e círculo; Teorema de Pitágoras; Área de triângulos e de quadriláteros; área de
polígonos regulares; área do círculo e do setor circular; Geometria Espacial; Retas e planos no espaço:
paralelismo e perpendicularismo de retas e de planos; Prismas, pirâmides e respectivos troncos; cálculo de
áreas e de volumes; poliedros regulares; Cilindro, cone, tronco de cone e esfera; cálculo de áreas e de volumes;
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Trigonometria; Arcos e ângulos: medidas em graus e em radianos, relações de conversão; Funções
trigonométricas: domínio, conjunto-imagem, gráficos, período e paridade; cálculo dos valores das funções
trigonométricas emp/6, p/4 e p/3 radianos e outros ângulos notáveis; Identidades trigonométricas
fundamentais; fórmulas de adição, subtração, duplicação e bissecção de arcos; transformações de somas de
funções trigonométricas em produtos; Equações trigonométricas e inequações trigonométricas; Lei dos senos
e lei dos cossenos; resolução de triângulos; Geometria Analítica; Coordenadas cartesianas; equações e gráficos;
distância entre dois pontos; Estudo da equação da reta: coeficiente angular (inclinação ou declividade de uma
reta), coeficiente linear; reta na forma geral; reta na forma segmentária; intersecção de retas; retas paralelas e
perpendiculares; feixe de retas; distância de um ponto a uma reta; área de um triângulo; Equação da
circunferência; tangentes a uma circunferência; condição para que uma dada equação represente uma
circunferência: identificação do raio e do centro de uma circunferência de equação dada.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BARONI, Rosa Lúcia Sverzut. Aspectos da história da análise de Cauchy a Lebesgue. – São Paulo: Cultura
Acadêmica, 2014.
BONGIOVANNI, LAUREANO E VISSOTO. Matemática e Vida. Editora Ática.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Capítulos: 1 e 2 (páginas 7 a 32); Capítulo 4 (página 263 a 318).
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos:
apresentação dos temas transversais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRITO, Arlete de Jesus; MIORIM, Maria Ângela; FERREIRA, Ana Cristina (Org.). História de formação de
professores: a docência da matemática no Brasil. - 2ª ed. - Salvador: ED UFBA, 2018.
BÚRIGO, Elisabete Zardo [et al.]. A Matemática na escola: novos conteúdos, novas abordagens. – Porto Alegre:
Editora da UFRGS, 2012.
CABRAL, Natanael Freitas. Sequências didáticas: estrutura e elaboração. - Belém: SBEM / SBEM-PA, 2017.
CÂNDIDO, Suzana Laino. Formas num mundo de formas. São Paulo, Moderna, 1997.
CHAQUIAM, Miguel. Ensaios temáticos: história e matemática em sala de aula / Miguel Chaquiam. Belém: SBEM
/ SBEM-PA, 2017.
COURANT, Richard e ROBBINS, Herbert. O que é matemática? Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000.
CREASE, Robert P. As grandes equações: A história das fórmulas matemáticas mais importantes e os cientistas
que as criaram. Tradução de Alexandre Cherman, Editora ZAHAR.
D'AMBROSIO, U. Da realidade à ação: reflexões sobre Educação e Matemática. Unicamp, Campinas, 1986.
D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. 13. Ed., Campinas, SP: Papirus, 2006.
DANTE. Matemática: contexto e aplicações – Volume único. Ensino médio e preparação para a educação
superior. Manual do professor. – Editora Ática.
DU SAUTOY, Marcus. A música dos números primos: a história de um problema não resolvido na matemática. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007.
Educação no Século XXI - Matemática – Volume 10. Organização Editora Poisson – Belo Horizonte - MG: Poisson,
2019.
Educação no Século XXI - Volume 11 – Matemática. Organização Editora Poisson – Belo Horizonte - MG: Poisson,
2019.
Educação no Século XXI - Volume 14 – Matemática. Organização: Editora Poisson Belo Horizonte - MG: Poisson,
2019.
Educação no Século XXI - Volume 32 – Matemática. Organização: Editora Poisson Belo Horizonte - MG: Poisson,
2019.
Educação no Século XXI - Volume 39 – Matemática, Química, Física. Organização: Editora Poisson Belo Horizonte
- MG: Poisson, 2019.
FERRAZ, Alexandre Augusto. Como é possível o conhecimento matemático?: as estruturas lógico -matemáticas
a partir da Epistemologia Genética. – 1ª ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015.
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GARNICA, Antonio Vicente Marafloti. Elementos de História da Educação Matemática. – São Paulo: Cultura
Acadêmica, 2012.
GIOVANNI, José Ruy. A conquista da matemática – Nova. – São Paulo: FTD, 1998. (Coleção a conquista da
matemática – 6ª série).
GIOVANNI, José Ruy. A conquista da matemática – Nova. – São Paulo: FTD, 1998. (Coleção a conquista da
matemática – 8ª série).
GONÇALVES, Mirian Buss. Elementos de análise. - Florianópolis: UFSC/EAD/CED/CFM, 2009.
HUNTER, David J. Fundamentos da matemática. - Rio de Janeiro: LTC, 2011.
IEZZI, Gelson e outros. Coleção Fundamentos da Matemática Elementar. São Paulo: Atual, 1985.
MENDES, Iran Abreu; CHAQUIAM, Miguel. História nas aulas de Matemática: fundamentos e sugestões didáticas
para professores. - Belém: SBHMat, 2016.
MINATEL, Maria Ângela Dias dos Santos. Contribuições e possibilidades para a matemática nos anos iniciais:
projetos e resoluções de problemas. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014.
NASCIMENTO, Mauri Cunha do. Estruturas Algébricas. – São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual
Paulista, Pró-Reitoria de Graduação, 2013.
PEREIRA, Ana Carolina Costa; CEDRO, Wellington Lima (orgs). Educação matemática: diferentes contextos,
diferentes abordagens. – Fortaleza: EdUECE, 2015.
PERISSINOTTO JUNIOR, Anízio. Formas elementares: diagonal, triangular e de Jordan. – São Paulo: Cultura
Acadêmica: Universidade Estadual Paulista, Pró-Reitoria de Graduação, 2014.
ROQUE, Tatiana. História da matemática: uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas. – Rio de Janeiro: Zahar,
2012.
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Matemática e suas tecnologias. Educação; coordenação geral,
Maria Inês Fini; coordenação de área, Nilson José Machado. – 1. ed. atual. – São Paulo: SE, 2011. p. 29.
TAHAN, Malba. Matemática divertida e curiosa. Editora Record.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONCURSO PÚBLICO CPPMSV 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 SÃO VICENTE
CONCURSO PÚBLICO CPPMSV 001/2019
ANEXO IV - TABELA DO TAF - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (MASCULINO)
SEXO MASCULINO

PONTUAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA E EXERCÍCIO
ATÉ 20 ANOS

DE 21 A 25 ANOS

DE 26 A 30 ANOS

ACIMA DE 31 ANOS

ABDOMINAL
(REMADOR)
A

FLEXÃO
BARRA
B

CORRIDA
(400m)
C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

110,00
109,00
108,00
107,00
106,00
105,00
104,00
103,00
102,00
101,00
100,00
99,00
98,00
97,00
96,00
95,00
94,00
93,00
92,00
91,00
90,00
89,00
88,00
87,00
86,00
85,00
84,00
83,00
82,00
81,00
80,00
79,00
78,00
77,00
76,00
75,00
74,00
73,00
72,00
71,00
70,00
69,00
68,00
67,00
66,00
65,00
64,00
63,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00

0,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00
10,00

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00
10,00
10,00

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00
10,00
10,00

Repetições
em 1 minuto

Repetições
sem tempo

Tempo em
Segundos

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS
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ANEXO IV - TABELA DO TAF - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (FEMININO)
SEXO FEMININO

PONTUAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA E EXERCÍCIO
ATÉ 20 ANOS

DE 21 A 25 ANOS

DE 26 A 30 ANOS

ACIMA DE 31 ANOS

ABDOMINAL
(REMADOR)
A

POLICHINELO
P

CORRIDA
(200m)
C

A

P

C

A

P

C

A

P

C

A

P

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

70,00
69,00
68,00
67,00
66,00
65,00
64,00
63,00
62,00
61,00
60,00
59,00
58,00
57,00
56,00
55,00
54,00
53,00
52,00
51,00
50,00
49,00
48,00
47,00
46,00
45,00
44,00
43,00
42,00
41,00
40,00
39,00
38,00
37,00
36,00
35,00
34,00
33,00
32,00
31,00
30,00
29,00
28,00
27,00
26,00
25,00
24,00
23,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00

0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00

0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00
10,00

0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00
10,00
10,00

0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,00
10,00
10,00

Repetições
em 1 minuto

Repetições
em 1 minuto

Tempo em
Segundos

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS

PONTOS
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ANEXO V - MODELO DE ATESTADO MÉDICO (GUARDA MUNICIPAL)

Dr. _________________________________________________________CRM nº. _______________________

Atesto que o(a) Sr.(a) _____________________________________________________________________,
portador do RG nº. _________________ com ________ anos de idade, foi clinicamente examinado sendo
constatado que o mesmo encontra-se APTO para realizar os exercícios do TAF - Teste de Aptidão Física do
Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Vicente – CPPMSV 001/2019.

____________________, ______ de __________________________ de 201__.

____________________________
Assinatura e Carimbo do Médico
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ANEXO VI - 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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ANEXO VII – DOCUMENTOS PARA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO
ATENÇÃO: DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PARA CONDIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº
3724-A, DE 2 DE JANEIRO DE 2018, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3819-A, DE 3 DE AGOSTO DE 2018:
CONDIÇÃO 01: CANDIDATOS COM RENDA MENSAL DE ATÉ 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 onde consta a foto e assinatura;
Cópia Autenticada da folha da Qualificação Civil da Carteira de Trabalho;
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;
Cópia Autenticada do último Holerite ou documento equivalente, referente ao mês outubro 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 não possui rendimento superior ao estabelecido pela Lei Municipal, ou seja, 1 (um) salário mínimo por mês; e
Declaração com firma reconhecida pelo próprio candidato informando que possui provento próprio de até 1 (um) salário mínimo
e que atende aos requisitos da Lei Municipal nº 3724-A, de 2 de janeiro de 2018, alterada pela Lei Municipal nº 3819-A, de 3 de
agosto de 2018.

CONDIÇÃO 02: AOS COMPROVADAMENTE DESEMPREGADOS:
1.
2.
3.
4.
5.

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 onde consta a foto e assinatura;
Cópia Autenticada da folha da Qualificação Civil da Carteira de Trabalho;
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;
Declaração com firma reconhecida pelo próprio candidato, subscrita por 2 (duas) testemunhas, informando que não que possui
fonte de renda ou provento próprio e/ou de seus familiares e que atende aos requisitos da Lei Municipal nº 3724-A, de 2 de
janeiro de 2018, alterada pela Lei Municipal nº 3819-A, de 3 de agosto de 2018.

CONDIÇÃO 03: DOADORES 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 oficial ou credenciada pela União, pelo Estado ou pelo
Município, contendo a discriminação do número de doações e a data em que foram realizadas as doações, sendo no mínimo 2 (duas)
doações no período de 1 (um) ano anterior a publicação do edital, isto é, no período de 26/11/2018 a 25/11/2019.

CONDIÇÃO 04: DOADORES DE MEDULA ÓSSEA:
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. Documento Autenticado comprobatório emitido pelo REDOME - Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea

comprovando a EFETIVA doação de Medula Óssea.
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 29/11/2019.
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