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PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP
Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2019

2º EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO

O Prefeito do Município de Serra Negra/SP, usando das atribuições legais – com a supervisão da Comissão
de Acompanhamento deste Concurso Público, especialmente nomeada pela Portaria nº 04 de 07 de janeiro de 2019,
DETERMINA A RETIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DOS CARGOS ABAIXO, passando a vigorar com a

seguinte redação:
b) Cargos com Exigência de Ensino Médio Completo e/ou Técnico
Código/ Cargos

Vagas

Requisitos

Carga Horária
Semanal

Salário

Prova (s)

Valor de
Inscrição

2.08 - Técnico de Enfermagem
do Trabalho

01

Ensino Médio Completo + Curso Técnico de Técnico em
Enfermagem + Qualificação em Enfermagem do Trabalho
+ Registro no Órgão Competente

40

R$ 1.504,86

Objetiva

R$ 15,52

c) Cargos com Exigência de Ensino Superior Completo
Vagas

Requisitos

Carga Horária
Semanal

Salário

Prova (s)

Valor de
Inscrição

3.02 – Enfermeiro do trabalho

01

Ensino Superior em Enfermagem + Especialização em
Enfermagem do Trabalho, em nível de pós graduação +
Registro no Órgão Competente

40

R$ 2.305,91

Objetiva

R$ 16,86

3.07 – Médico do Trabalho

01

Ensino Superior em Medicina + Especialização em
Medicina do Trabalho, em nível de pós graduação +
Registro no Órgão Competente

20

R$ 3.663,55

Objetiva

R$ 16,86

Código/ Cargos

Aqueles que se sentirem prejudicados por não atenderem ao requisito incluído - e que efetuaram o pagamento
da inscrição de 19 a 31 de janeiro - poderão solicitar alteração de cargo ou a devolução no valor pago pela
inscrição no prazo de até o dia 07 de março de 2019, através do e-mail contato@directacarreiras.com.br.
Os demais itens do Edital Completo permanecem inalterados.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital,
que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços
www.serranegra.sp.gov.br e www.directacarreiras.com.br e no Diário Oficial do Município, bem como poderá
ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público.
Serra Negra/SP, 27 de fevereiro de 2019.
Dr. Sidney Antônio Ferraresso
PREFEITO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP
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RETIFICADO EM 07/02/2019
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E OU SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
ENSINO FUNDAMENTAL
CONTEÚDOS COMUNS PARA OS CARGOS DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Compreensão de texto. Alfabeto e ordem alfabética, vogal e consoante. Sílaba - separação silábica. Sinônimos e
antônimos. Acentuação. Frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa. Sinais de pontuação.
Ortografia. Singular e plural. Diminutivo e aumentativo.
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES
Antecessor e sucessor. Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de numeração horário.
Sistemas de medidas: comprimento, massa, superfície. Dobro, metade. Questões de raciocínio lógico na forma
de problemas.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO
1.01 - AUXILIAR DE MECÂNICA
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Serra Negra/SP.
ü Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições;
ü Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
ü Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
ü Relações Humanas no trabalho;
ü Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
ü Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
ü Conhecimento das Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
ü
Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
ü Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
ü Ciclo de combustão e funcionamento Diesel – Etanol – Gasolina;
ü Diagnóstico de falhas no sistema Diesel – Etanol – Gasolina;
ü Diagnóstico de falhas no sistema de injeção eletrônica;
ü Noções de sistemas de Arrefecimento; suspenção e lubrificação;
ü Princípios Básicos do Sistema Elétrico automotivo;
ü Eletrônica aplicada nos equipamentos automotivos;
ü Leitura e interpretação de painéis;
ü Princípios básicos do Sistema Hidráulico, hidráulica aplicada em máquinas pesadas, bombas Hidráulicas
(Palhetas, Pistões, Engrenagens), sistemas Integrados, leitura e Interpretação de esquemas Hidráulicos.
Diagnóstico de falhas hidráulicas.
PROVA PRÁTICA:
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, será a reprodução de atividades onde serão
avaliados os conhecimentos do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O candidato deve
apresentar conhecimentos em sistema de funcionamento mecânico, hidráulico e eletrônico dos componentes de
motores a gasolina e etanol. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos. Manutenção e
conservação do veículo de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área.
Para a prova de Mecânico serão considerados os seguintes critérios e será atribuída a seguinte pontuação:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
1) Demonstração de conhecimento específico para o desempenho da função. De acordo com a tarefa proposta, serão atribuídas as seguintes
pontuações:
Máximo de pontos se a tarefa for integralmente correta, conforme indicação
30 pontos
Cometer apenas 01 erro
20 pontos
Cometer 02 a 03 erros
10 pontos
Cometer 04 erros ou mais
0 pontos
2) Tempo na execução da tarefa. O tempo de execução da prova avalia a habilidade e a desenvoltura do candidato para executar a tarefa. De
acordo com o tempo proposto, serão atribuídos os seguintes percentuais de pontuação.
Uso de 25% do tempo indicado para a execução da tarefa
30 pontos
Uso de 50% do tempo indicado para a execução da tarefa
20 pontos
Uso de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa
10 pontos
Uso de mais de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa
0 pontos
Obs.: Caso sejam registrados mais de quatro erros na tarefa anterior, será atribuída a pontuação “0 (zero)” no Tempo de execu ção da tarefa.
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1.02 – GARI
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Serra Negra/SP.
ü Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições;
ü Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
ü Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
ü Relações Humanas no trabalho;
ü Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
ü Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
ü Conhecimento das Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
ü
Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
ü Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
ü Utilização de materiais e equipamentos de limpeza guarda e armazenagem de materiais e utensílios;
ü Manutenção de limpeza de ruas e estradas;
ü Serviços braçais;
ü Transportes de lixo e entulho;
ü Noções básicas de jardinagem,
ü Gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e pastosos;
PROVA PRÁTICA:
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I a Prova Prática consistirá na reprodução de
atividades onde serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos
específicos na função; O candidato deve mostrar que tem preparação física para o desempenho das atividades.
Para a prova de Gari serão considerados os seguintes critérios e será atribuída a seguinte pontuação:
CORRIDA DE 200 METROS
ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO
Mais que 1'40"
1'40"
1'30"
1'20"
1'10"
1'00"
50"

0 pontos
10 pontos
20 pontos
30 pontos
40 pontos
50 pontos
60 pontos

Tempo em minutos e segundos

Na marcação do tempo da CORRIDA será considerado o tempo
exato cronometrado, arredondando-se para baixo (menor
tempo), nos casos de notas fracionadas.

1.03 – SOLDADOR / SERRALHEIRO
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Serra Negra/SP.
ü Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições;
ü Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade.
ü Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;
ü Relações Humanas no trabalho;
ü Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;
ü Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
ü Conhecimento das Máquinas, Ferramentas, Equipamentos e Utensílios;
ü Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;
ü Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
ü Conhecimento e interpretação de plantas, esboços, modelo ou especificações, que estabeleça a sequência
das operações a serem executadas;
ü Construção, instalação e separação de peças;
ü Metro linear e polegada;
ü Tipo de materiais;
ü Conhecimentos Técnicos dos materiais;
ü Soldas - Tipos;
ü Medidas de segurança;
ü A oxidação dos materiais;
ü Noções gerais sobre processos de soldagem (TIG, MIG/MAG, Eletrodo Revestido e Oxiacetilênica);
ü Brasagem, terminologia e simbologia;
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ü
ü

Tipos de juntas, princípios de segurança em soldagem, equipamentos;
Gases de proteção para cada processo, tipos de chamas, soldabilidade dos metais, aplicabilidade de cada
processo de soldagem;
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS:
ü WAINER, Emilio; BRANDI, Sérgio Duarte; MELLO, Fábio Décourt Homem de. Soldagem: processos e
metalurgia. São Paulo: Edgard Blücher, 1992.
ü LENSI, Mario. Solda Oxiacetilênica: para técnicos, especialistas e aprendizes no ramo. São Paulo : Hemus,
1975.
ü GEARY, Don; MILLER, Rex. Soldagem [recurso eletrônico]. Porto Alegre: Bookman, 2013.
ü http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital
PROVA PRÁTICA:
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I a Prova Prática consistirá na reprodução de
atividades onde serão avaliados os conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos
específicos na função; O candidato deve mostrar que tem o conhecimento em trabalhos com materiais ferrosos e
não ferrosos, utilizando ferramentas manuais, mandris, máquinas operacionais, instrumentos de medição e
outros, para fabricação de esquadrias, portas, grades vitrais e peças similares, de acordo com o caso
apresentado pelo examinador técnico da área, utilizando ferramental disponibilizado.
Para a prova de Soldador / Serralheiro serão considerados os seguintes critérios e será atribuída a seguinte
pontuação:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
1) Demonstração de conhecimento específico para o desempenho da função. De acordo com a tarefa proposta, serão atribuídas as seguintes
pontuações:
Máximo de pontos se a tarefa for integralmente correta, conforme indicação
30 pontos
Cometer apenas 01 erro
20 pontos
Cometer 02 a 03 erros
10 pontos
Cometer 04 erros ou mais
0 pontos
2) Tempo na execução da tarefa. O tempo de execução da prova avalia a habilidade e a desenvoltura do candidato para executar a tarefa. De
acordo com o tempo proposto, serão atribuídos os seguintes percentuais de pontuação.
Uso de 25% do tempo indicado para a execução da tarefa
30 pontos
Uso de 50% do tempo indicado para a execução da tarefa
20 pontos
Uso de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa
10 pontos
Uso de mais de 100% do tempo indicado para a execução da tarefa
0 pontos
Obs.: Caso sejam registrados mais de quatro erros na tarefa anterior, será atribuída a pontuação “0 (zero)” no Tempo de execu ção da tarefa.

ENSINO MÉDIO E/ OU TÉCNICO COMPLETO
CONTEÚDOS COMUNS PARA OS CARGOS DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Processos de coesão textual.
Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. Morfossintaxe: estrutura
e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância. Regência. Significação literal e
contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua
portuguesa usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA: 10 QUESTÕES
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas.
Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem.
Problemas. Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
ü Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:
ü Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
ü Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
ü Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.
ü Correio eletrônico (webmail).
ü Conceitos básicos de software e hardware.
ü Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).
ü Noções básicas de análise e armazenamento de dados.

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO
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2.01 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS: 15 QUESTÕES
ü Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Serra Negra/SP.
ü Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições;
ü Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
ü Definições, políticas e cuidados éticos da profissão de fiscal.
ü Segurança e Ordem Pública;
ü Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais e Comerciais e Prestadores de serviços;
ü Auto de Infração e Auto de Apreensão;
ü Princípios Administrativos: princípios constitucionais do direito administrativo e princípios administrativos
reconhecidos.
ü Uso e Abuso de Poder. Poderes Administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo ou
regulamentar, poder de polícia.
ü Atos Administrativos: conceito; requisitos do ato: competência, finalidade, forma, motivo, objeto; atributos do
ato administrativo: presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade.
ü Classificação dos Atos Administrativos: atos vinculados. Invalidação dos Atos Administrativos: revogação e
anulação. Convalidação dos Atos Administrativos.
ü Zelo pelo patrimônio público.
ü Conhecimento sobre o licenciamento e funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e casas de shows.
ü Noções de Segurança do Trabalho.
ü Noções sobre o Código de Defesa do Consumidor.
ü CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988:
ü Título VI - Da Tributação e do Orçamento: Capítulo I, Artigos 145 a 162. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
ü LEI ESTADUAL Nº 10.083 de 23/09/1998 - Dispõe sobre o novo Código Sanitário do Estado de São Paulo,
Alterada pela Lei 10.145. Disponível em http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_LEI-10083_230998.pdf
ü Lei n. º 8.666/93; Processo de Licitação: conceitos, princípios, finalidades, modalidades, tipos, dispensa e
inexigibilidade. Lei de Improbidade Administrativa
ü Lei n.º 8.429/92 e suas alterações. Finalidades. Procedimentos.
ü Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);
ü Estatuto das Cidades (Lei n.º 10.257, de 10 de Julho de 2001);
ü LEI MUNICIPAL – Código De Posturas Municipais de Serra negra
ü LEI MUNICIPAL Nº 2.288.97 - DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS EDIFICAÇÕES;
ü LEI MUNICIPAL Nº 2.296.97 - ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 15 DA LEI 2.288;
ü LEI MUNICIPAL Nº 2.382.98 - DÁ DENOMINAÇÃO A VIA PÚBLICA;
ü LEI MUNICIPAL Nº 2.711.02 - DISPÕE SOBRE A LIMPEZA DE TERRENOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS;
ü LEI MUNICIPAL Nº 2.900.05 - DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO X DA LEI 2.288;
ü LEI MUNICIPAL Nº 3.514.12 - ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI 2.288;
ü LEI MUNICIPAL Nº 3.560.12 - INCLUI O PARÁGRAFO 6º NO ARTIGO 4º DA LEI 2.288;
ü LEI MUNICIPAL Nº 3.616.13 - INCLUI O PARÁGRAFO 2º NO ARTIGO 11º DA LEI 2.288;
ü LEI MUNICIPAL Nº 3.826.15 - ACRESCENTA-SE O ARTIGO 8º A - NA LEI 2.711;
ü LEI MUNICIPAL Nº 4.058.18 - DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA PODA DE ÁRVORES E
LIMPEZA DE IMÓVEIS PARTICULARES.
2.02 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS: 15 QUESTÕES
ü Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Serra Negra/SP.
ü Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições;
ü Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função.
ü A função do Fiscal de Tributos.
ü Segurança e Ordem Pública.
ü Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais e Comerciais e Prestadores de serviços.
ü Auto de Infração e Auto de Apreensão;
ü CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988:
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ü
ü
ü
ü

Título I - Dos princípios fundamentais;
Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais;
Título III - Da Organização do Estado: Capítulo IV - Dos Municípios;
Título VI - Da Tributação e do Orçamento: Capítulo I e II;
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666compilado.htm;
CRIMES
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA
–
Disponível
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
LEI MUNICIPAL - Código Tributário do Município de Serra Negra. Disponível
http://www.serranegra.sp.gov.br/secretaria-fazenda/5/legislacao-tributaria

para
em
em
em

2.03 – AGENTE DE TRÂNSITO
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS: 15 QUESTÕES
ü Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Serra Negra/SP.
ü Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições;
ü Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
ü Noções de projetos de sistemas integrados de tráfego urbano; Tecnologias adequadas para a melhoria da
qualidade e da produtividade da circulação urbana;
ü Quantificação de materiais de sinalização horizontal;
ü Noções de sistemas de circulação não-motorizados (ciclovias, passeios, calçadas);
ü Acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência.
ü Resolução CONTRAN 160 - Anexo II - leis e sinais de trânsito; Disponível em
https://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_160.pdf
ü Manual de Formação de Condutores Veicular.
ü LEI FEDERAL N° 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm
ü LEI FEDERAL Nº 11.705, de 19 de junho de 2008 – Lei Seca. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11705.htm
ü Cadernos do Programa Brasil Acessível – volumes 1 à 6 - disponível em www.cidades.gov.br;
2.04 – AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS: 15 QUESTÕES
ü Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Serra Negra/SP.
ü Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições;
ü Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
ü Epidemiologia em saúde bucal; Levantamentos epidemiológicos em saúde bucal;
ü Sistema de informação em saúde bucal;
ü Anatomia e fisiologia bucal;
ü Sistema de Trabalho e atendimento em saúde bucal;
ü Organização de consultórios odontológicos;
ü Equipamentos e instrumental, conservação e manutenção;
ü Materiais odontológicos com uso em saúde coletiva;
ü Ações coletivas em saúde bucal.
ü Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários.
ü LEI FEDERAL Nº 8.080/1990;
ü LEI FEDERAL Nº 8.142/1990;
ü DECRETO FEDERAL Nº 7.508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com
serviços de saúde.
2.05 – GUARDA MUNICIPAL – 3ª CLASSE – FEMININO E 2.06 – GUARDA MUNICIPAL – 3ª CLASSE – MASCULINO

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS: 15 QUESTÕES
ü Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Serra Negra/SP.
ü Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições;
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
Ética, Cidadania.
Segurança Pública e Defesa Social.
A sociedade, sua organização de poder e a Segurança Pública.
O indivíduo como sujeito e suas interações no contexto da Segurança Pública.
Diversidade, Conflitos e Segurança Pública.
Movimentos Sociais na sociedade. Segurança.
Patrimonial, Prevenção e Combate a Incêndios.
Comunicação, Informação e Tecnologias em Segurança Pública.
Noções Básicas de Primeiros Socorros.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988:
Título I. dos Princípios Fundamentais. Título III - Capítulo IV. Dos Municípios. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
LEI FEDERAL Nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965. (Regula o Direito de Representação e o processo de
Responsabilidade Administrativa Civil e Penal,
nos
casos
de abuso de autoridade).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4898.htm
LEI FEDERAL Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – (ECA). Disponível
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8069.htm
LEI FEDERAL N° 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm
LEI FEDERAL N° 10.741, de 01 de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso: Artigos 43º ao 45º, 59º ao 63º, 69º ao
71º e 93º ao 108º.
LEI FEDERAL Nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Lei do Desarmamento. Dispõe sobre registro, posse
e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e
dá outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/l10.826.htm
LEI FEDERAL Nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
LEI FEDERAL Nº 11.705, de 19 de junho de 2008 – Lei Seca. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11705.htm
LEI FEDERAL Nº 13.022 de 08 de Agosto de 2014 - Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13022.htm
LEI MUNICIPAL – Lei Orgânica do Município de Serra Negra.

2.07 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS: 15 QUESTÕES
ü Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Serra Negra/SP.
ü Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições;
ü Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
ü Assepsia e Antissepsia;
ü Esterilização: úmida e a seco, agentes químicos;
ü Microrganismos patogênicos: protozoários, fungos, bactérias, microbactérias e vírus;
ü Sinais vitais;
ü Saúde da mulher – Pré-natal, parto e puerpério;
ü Prevenção do Câncer de Mama: Métodos contraceptivos. Climatério;
ü Gravidez na Adolescência;
ü Saúde da criança (Puericultura e Pediatria. Imunização);
ü Saúde do Adolescente;
ü Saúde do Adulto (Programas de hipertensão, diabetes, AIDS, Tuberculose e Hanseníase);
ü Fundamentos de Enfermagem (Curativo, Sondagem, Inalação) Doenças Sexualmente Transmissíveis;
ü Infecção Hospitalar;
ü Medidas de higiene e segurança para o trabalhador de enfermagem;
ü Emergências clínico-cirúrgicas e assistência de enfermagem;
ü Primeiros Socorros (Traumas, Fraturas, Queimaduras);
ü Enfermagens, Cálculos e Administração de Medicamentos;
ü COREN - Código de ética dos profissionais de enfermagem;
ü Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários;
ü LEI FEDERAL Nº 8.080/1990 – Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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ü LEI FEDERAL Nº 8.142/1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá
outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
ü DECRETO FEDERAL Nº 7.508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com
serviços de saúde. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm
ü Guia
de
Vigilância
em
Saúde
–
vol.
Único,
2017.
Disponível
em
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-Unico-2017.pdf
2.08 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS: 15 QUESTÕES
ü Fatos Históricos, Geográficos, Políticos, Administrativos e Turísticos da Cidade de Serra Negra/SP.
ü Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e
Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento
das inscrições;
ü Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;
ü Assepsia e Antissepsia;
ü Esterilização: úmida e a seco, agentes químicos;
ü Microrganismos patogênicos: protozoários, fungos, bactérias, microbactérias e vírus;
ü Sinais vitais;
ü Saúde da mulher – Pré-natal, parto e puerpério;
ü Prevenção do Câncer de Mama: Métodos contraceptivos. Climatério;
ü Gravidez na Adolescência;
ü Saúde da criança (Puericultura e Pediatria. Imunização);
ü Saúde do Adolescente;
ü Saúde do Adulto (Programas de hipertensão, diabetes, AIDS, Tuberculose e Hanseníase);
ü Fundamentos de Enfermagem (Curativo, Sondagem, Inalação) Doenças Sexualmente Transmissíveis;
ü Infecção Hospitalar;
ü Medidas de higiene e segurança para o trabalhador de enfermagem;
ü Emergências clínico-cirúrgicas e assistência de enfermagem;
ü Primeiros Socorros (Traumas, Fraturas, Queimaduras);
ü Enfermagens, Cálculos e Administração de Medicamentos;
ü COREN - Código de ética dos profissionais de enfermagem;
ü Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários;
ü LEI FEDERAL Nº 8.080/1990 – Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
ü LEI FEDERAL Nº 8.142/1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá
outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
ü DECRETO FEDERAL Nº 7.508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com
serviços de saúde. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm
ü Guia
de
Vigilância
em
Saúde
–
vol.
Único,
2017.
Disponível
em
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-Unico-2017.pdf
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CONTEÚDOS COMUNS PARA O CARGO DESTA ESCOLARIDADE
LÍNGUA PORTUGUESA: 10 QUESTÕES
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia
oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego
e colocação e Regência nominal e verbal. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa
usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética
simples e ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.
Resolução de situações problema.
INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES
ü Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:
ü Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);
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Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;
Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.
Correio eletrônico (webmail).
Conceitos básicos de software e hardware.
Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).
Noções básicas de análise e armazenamento de dados.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO

3.01 – ENFERMEIRO 12 x 36
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Enfermagem Fundamental: Administração em Enfermagem;
ü Exercício Profissional,
ü Sistematização da Assistência de Enfermagem.
ü Boas prática: cálculo seguro Vol. I Revisão das operações básica gestão 2008-2011 COREN. Disponível em:
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-1-revisao-das-operacoesbasicas.pdf
ü Boas prática: cálculo seguro vol.II
ü Cálculo e diluição de medicamentos gestão 2008-2011 COREN. Disponível em: http://inter.corensp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos.pdf
ü Erros de medicação – definições e estratégias de prevenção 2011. Disponível em:
ü http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/erros_de_medicacao-definicoes_e_estrategias_de_prevencao.pdf
ü 10 passos para segurança do paciente – São Paulo 2010 COREN. Disponível em:
ü http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/10_passos_seguranca_paciente.pdf
ü Publicações do Ministério da Saúde:
ü Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias
ü Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama
ü Guia de Orientações para o Enfermeiro Residente
ü Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa
ü Manual de Educação em Saúde: Volume 1
ü Manual de estrutura física das unidades básicas de saúde: saúde da família
ü Manual Técnico de Pré-Natal e Puerpério – Atenção Qualificada e Humanizada
ü Marco legal: saúde, um direito de adolescentes
ü Políticas e diretrizes de prevenção das DST/Aids
ü Posto de Coleta
ü Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar
ü Saúde da pessoa idosa;
ü Política nacional de Saúde mental.
ü Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
ü Guia de Vigilância em Saúde – vol. único 2017
LEGISLAÇÃO
ü BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2488/GM, de 21.10.2011, p. no DOU, Seção 1, de 24.10.2011 –
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica, para Estratégia Saúde da Família – ESF e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde - PACS; revoga a Portaria nº 648/GM, de 28.3.2006;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2.226/GM, de 18.9.2009, rep. no DOU, Seção 1, de 20.11.2009:
institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades
Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria Interministerial nº 2087/MS/MEC, de 1º.9.2011, rep. DOU, Seção 1, de
21.9.11: institui o Programa Valorização do Profissional da Atenção Básica.
3.02 – ENFERMEIRO DO TRABALHO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Profissional de Enfermagem do Trabalho no Brasil. Atribuições do Enfermeiro do Trabalho.
ü Processo de elaboração de protocolos assistenciais, de projetos de pesquisa e ensino.
ü Ética em Enfermagem;
ü Doenças profissionais e do trabalho.
ü Política Pública de Atenção à Saúde do Trabalhador;
ü Aspectos Conceituais da Saúde do Trabalhador;
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ü Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho NR-4;
ü Programa de prevenção de riscos ambientais- NR-9;
ü Ergonomia aplicada ao trabalho NR17;
ü Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde NR32;
ü Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador;
ü Epidemiologia e Vigilância da Saúde do Trabalhador;
ü Programa de Assistência Diabetes Mellitus.
ü Programa de Assistência Hipertensão Arterial.
ü DSTs/AIDS.
ü Doenças mais frequentes na rede de Atenção Primária.
ü Doenças Infectocontagiosas.
ü Indicadores de Saúde (Indicadores de Morbidade e de Mortalidade).
ü Vigilância Epidemiológica à Doenças de Notificação Obrigatória.
ü Cadeia Epidemiológica da transmissão das Doenças.
ü Sistema de Informações em Saúde.
ü Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
ü Guia de Vigilância em Saúde – vol. único 2017
LEGISLAÇÃO
ü BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2488/GM, de 21.10.2011, p. no DOU, Seção 1, de 24.10.2011 –
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica, para Estratégia Saúde da Família – ESF e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde - PACS; revoga a Portaria nº 648/GM, de 28.3.2006;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2.226/GM, de 18.9.2009, rep. no DOU, Seção 1, de 20.11.2009:
institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades
Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria Interministerial nº 2087/MS/MEC, de 1º.9.2011, rep. DOU, Seção 1, de
21.9.11: institui o Programa Valorização do Profissional da Atenção Básica.
3.03 – ENGENHEIRO CIVIL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Materiais de Construção Civil: Comportamento mecânico e propriedades físicas dos materiais.
ü Metais e ligas.
ü Materiais e produtos cerâmicos.
ü Vidros.
ü Tintas e vernizes.
ü Polímeros.
ü Madeiras e derivados.
ü Aglomerantes.
ü Pedras naturais.
ü Agregados.
ü Argamassas.
ü Concretos hidráulicos: dosagem, aditivos, produção, transporte, aplicação, cura e controle tecnológico.
ü Construção Civil: Instalação das obras e construções auxiliares.
ü Fundações: blocos, sapatas isoladas, sapatas “corridas”, tubulões e estacas. Construções em madeira.
ü Construções em aço.
ü Construções em concreto armado: fôrmas, cimbres, preparo das armações, lançamento do concreto, cura,
desmonte de formas.
ü Construções em alvenaria.
ü Telhados. Escadas.
ü Esquadrias.
ü Pintura.
ü Quantificações, orçamentos, cronogramas e controle.
ü Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Instalações hidráulicas: componentes e materiais das instalações.
Instalações prediais de água fria, de água quente, proteção e combate a incêndio e estações prediais de
recalque. Instalações sanitárias: esgoto, ventilação, águas pluviais.
ü Teoria das Estruturas e Resistência dos Materiais: Estática das Estruturas: sistemas de forças, equilíbrio,
graus de liberdade, apoios, estaticidade e estabilidade, cargas, esforços simples, vigas engastadas, vigas
simplesmente apoiadas, vigas simplesmente apoiadas com balanços, vigas inclinadas, pórticos simples,
treliças isostáticas.
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ü Resistência dos Materiais: tensão normal, tensão de cisalhamento, tensão em um plano oblíquo, deformação
linear, deformação linear específica, diagrama tensão deformação, Lei de Hooke.
ü Comportamento elástico e comportamento plástico dos materiais usuais, deformações e tensões em barras
tracionadas e em barras comprimidas, torção em barra cilíndrica, flexão pura, flexão simples, flexão composta
normal, deslocamentos em vigas, flambagem.
ü Elementos de Sistemas Estruturais: Estruturas de Madeira: propriedades das madeiras, caracterização das
propriedades das madeiras, dimensionamento de elementos comprimidos, dimensionamento de elementos
tracionados, dimensionamento de vigas, ligações dos elementos estruturais.
ü Estruturas de Concreto Armado: propriedades do concreto, aços para concreto, ação conjunta do aço e do
concreto, aderência, ancoragens, dimensionamento de peças no estado limite último solicitações normais e
tangenciais, detalhamento de vigas, pilares e lajes.
ü Estruturas de Aço: produtos siderúrgicos destinados à construção.
LEGISLAÇÃO
ü Lei Federal Nº 5.194/66.
ü Decreto Lei nº 241/67.
ü Decreto 79.137/77.
ü Lei nº 8.195/91.
ü Vide Lei nº 12.378/10.
ü NBR 14037/2014 – Manual de operação, uso e manutenção de edificações.
ü NBR 5626/1998 – Instalações prediais de água fria.
ü NBR 5688/2010 – Sistema predial de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – tubos e conexões de PVC,
tipo DN – Requisitos.
ü NBR 6118/2014 – Atualizada – Projeto de estruturas de concreto – procedimento.
ü NBR 6120/2000 – Cargas para cálculo de estrutura de edificações.
ü NBR 6122/2010 – Projeto e execução de fundações.
ü NBR 9077/2001 – Saídas de emergência em edificações.
ü NBR 10898/2013 – Sistema de Iluminação de Emergência.
ü NBR 12693/2013 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio.
ü NBR 9050/2015 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações, espaço, mobiliário e
equipamentos urbanos.
ü NBR 12255/1990 – Execução e utilização de passeios públicos.
ü NBR 5681/2015 – Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações.
ü NBR 7678/1983 – Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção.
ü NBR 16636-1:2017 - Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos
arquitetônicos e urbanísticos. Parte 1: Diretrizes e terminologia
ü NBR 16636-2:2017 – Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos
arquitetônicos e urbanísticos. Parte 2: Projeto arquitetônico
3.04 – ENGENHEIRO AGRÔNOMO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Produção Vegetal: Conhecimentos básicos sobre práticas culturais, pragas, doenças e tratamento
fitossanitário das seguintes explorações: café, algodão, cana-de-açúcar, seringueira, citru, fruticultura tropical,
milho, feijão, amendoim, soja, arroz, mandioca, etc.
ü 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.
ü Preservação de Recursos Naturais: Silvicultura e arborização urbana; Manejo da água: irrigação e drenagem;
Solo: gênese, classificação, capacidade de uso, práticas de conservação, erosão e seu controle; Mecanização
Agrícola; Fertilidade do solo; Calagem e Adubação
ü Sócio Econômico: Crédito Rural: Legislação, classificação do crédito rural; Seguro Rural: Cultura segurada,
sistema indenizatório, taxas de prêmio e perícias.
ü Produção, preparo e conservação de sementes e mudas: Conceitos de sementes e mudas; Características
das sementes; Produção de sementes genéricas, básicas e certificadas; Análise de sementes; Propagação
vegetativa.
ü Produção Animal: Bovinocultura de corte e leite; Formulação e manejo de pastagens: Fenação e Ensilagem.
ü Horticultura: Fruticultura; Silvicultura; Olericultura;
LEGISLAÇÃO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
ü BRASIL. Lei N°. 6.938, de 31 de Agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
ü BRASIL. Lei N°. 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
ü BRASIL. Lei N°. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
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ü BRASIL. Lei N°. 12.651, de 26 de Maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;
ü BRASIL. Resolução Conama N°. 237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a revisão e
complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental.
ü BISCARO, Guilherme A. Meteorologia agrícola básica. Cassilândia: Uni-Graf, 2007.
ü BISSANI, Carlos A.; GIANELO, C.; CAMARGO, F. A. O.; TEDESCO, M. Fertilidade dos solos e manejo
da adubação de culturas. 2. ed. Porto Alegre: Gênesis, 2008.
ü FILGUEIRA,
Fernando
A.
R.
Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na
produção e comercialização de hortaliças. 3. ed. Viçosa: UFV, 2008.
ü GALVÃO, Antônio P.M. (Organizador). Reflorestamento de Propriedades Rurais para Fins Produtivos: um
guia para ações municipais e regionais. Brasília: EMBRAPA Comunicação para Transferência de
Tecnologia, 2000.
ü GAVA, Altanir J. Princípios de tecnologia de alimentos. 8. ed. São Paulo: Nobel. 1998.
ü KIMATI, Amorim et. al. Manual de Fitopatologia. Vol. 2. São Paulo: Ceres, 2005. LIMA, Marcelo R.
Diagnóstico e recomendações de manejo do solo: aspectos teóricos e metodológicos. Curitiba: UFPRj
Setor de Ciências Agrárias, 2006.
ü OLITTA, Antônio F.L. Os métodos de irrigação. São Paulo: Nobel. 1989.
ü PEREIRA, Aloisio R. Como selecionar plantas para áreas degradadas e controle de erosão. 2. ed. Belo
Horizonte: FAPI, 2008.
ü PORPORATTI, Alessandro A. Fundamentos de economia rural. Chapecó: Argos, 2006.
ü RAIJ B. Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo. Campinas: Instituto
Agronômico de Campinas, 1997. 285 p. (Boletim, 100).
3.05 – FARMACÊUTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Análise farmacêutica. Bacteriologia humana. Bioquímica clínica. Bromatologia. Citologia clínica. Controle de
qualidade biológico e microbiológico de medicamentos. Controle de qualidade físico-químico de
medicamentos. Cosmetologia. Deontologia e legislação farmacêutica. Enzimologia. Epidemiologia. Farmácia
hospitalar. Farmacobotânica. Farmacocinética aplicada. Farmacognosia. Farmacologia. Farmacotécnica.
Genética. Gestão em processos industriais. Hematologia clínica. Homeopatia. Imunologia clínica. Imunologia.
Micologia aplicada. Microbiologia de alimentos. Parasitologia clínica. Parasitologia. Química e bioquímica de
alimentos. Tecnologia de alimentos. Tecnologia farmacêutica. Toxicologia aplicada. Virologia humana.
LEGISLAÇÃO
ü BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2488/GM, de 21.10.2011, p. no DOU, Seção 1, de 24.10.2011 –
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica, para Estratégia Saúde da Família – ESF e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde - PACS; revoga a Portaria nº 648/GM, de 28.3.2006;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2.226/GM, de 18.9.2009, rep. no DOU, Seção 1, de 20.11.2009:
institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades
Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria Interministerial nº 2087/MS/MEC, de 1º.9.2011, rep. DOU, Seção 1, de
21.9.11: institui o Programa Valorização do Profissional da Atenção Básica.
3.06 – JORNALISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Modelos teóricos de comunicação e os processos de significação.
ü Articulação dos códigos comunicacionais nas novas mídias.
ü As diversas formas de jornalismo (online, radio jornalismo, telejornalismo, comunitário, documentário) e seu
papel no mundo global.
ü Perfil do jornalismo e da publicidade com o advento das novas tecnologias.
ü Conhecimentos linguísticos da norma padrão: sintaxe de regência, Emprego da crase, sintaxe de
concordância – casos gerais e especiais. Colocação pronominal. Emprego de pronomes de tratamento e
outros. Emprego dos tempos e modos verbais. Coordenação e subordinação. O profissional de imprensa e as
novas tecnologias. As informações e a sua extensão: política editorial; editoriais (tipos comuns e especiais).
Reportagem - tipos; entrevista - modalidades. Titulação. Edição: sistemas de fechamento, possibilidades
técnicas (selos, tarjas, infográfica, fios, olhos, olhos - legenda, textos-legenda, ilhas, boxes, quadros, inserts
fotográficos, retículas). O texto jornalístico.
LEGISLAÇÃO
ü Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988.
ü Licitação - Lei 8.666/93 e suas alterações: Lei 8883/94, 9648/98 e 9854/99.
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ü Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.
ü Constituição Estadual.
ü Lei de Execução Fiscal (Lei 6830 de 22/09/80), Lei 10257 de 10/07/2001 (Estatuto da cidade) e Decreto Lei
201 de 27/02/67 alterado pela Lei 5659 de 08/06/71, e Lei 4.320/64.
ü Lei Federal 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação.
ü Lei Orgânica do Município de Serra Negra.
3.07 – MÉDICO DO TRABALHO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Agravos à saúde do trabalhador.
ü Aspectos legais da medicina do trabalho.
ü Relações trabalhistas e gestão de recursos humanos.
ü O sistema previdenciário brasileiro (Decreto nº 3.048/1999).
ü Prestações do regime geral de previdência social.
ü Prestações do acidente de trabalho e da doença profissional.
ü Comunicação do acidente.
ü Habilitação e reabilitação profissional.
ü Carência das aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial.
ü Doenças profissionais e do trabalho.
ü Classificação dos agentes nocivos.
ü Formulários de informações.
ü Nexo técnico epidemiológico.
ü Atestado e boletim médicos.
ü Perícia médica.
ü Epidemiologia ocupacional.
ü Medidas de exposição no local de trabalho.
ü Medição dos efeitos das exposições.
ü Análise ergonômica de atividades.
ü Gestão ambiental e saúde dos trabalhadores.
ü Perícias médicas judiciais
ü Exame clínico e anamnese ocupacional.
ü Análise das condições de trabalho.
ü Laudos médicos e ambientais.
ü Avaliação do risco em saúde.
ü Prevenção de acidentes.
ü Proteção Pessoal. Toxicologia.
LEGISLAÇÃO
ü BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2488/GM, de 21.10.2011, p. no DOU, Seção 1, de 24.10.2011 –
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica, para Estratégia Saúde da Família – ESF e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde - PACS; revoga a Portaria nº 648/GM, de 28.3.2006;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2.226/GM, de 18.9.2009, rep. no DOU, Seção 1, de 20.11.2009:
institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades
Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria Interministerial nº 2087/MS/MEC, de 1º.9.2011, rep. DOU, Seção 1, de
21.9.11: institui o Programa Valorização do Profissional da Atenção Básica.
3.08 – MÉDICO GINECOLOGISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Anatomia e embriologia;
ü Planejamento familiar;
ü Dor pélvica e dismenorreia;
ü Doenças sexualmente transmissíveis e infecções geniturinárias;
ü Gravidez ectópica;
ü Doenças benignas do trato reprodutivo;
ü Cirurgias para patologias benignas e malignas do trato genital inferior; Incontinência urinária de esforço,
uretrocele, cistocele e distopias do útero;
ü Doença inflamatória pélvica;
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ü Endocrinologia ginecològica (amenorreia, anovulação, hirsutismo, hemorragia uterina disfuncional,
desenvolvimento sexual, puberdade e climatério);
ü Infertilidade;
ü Endoscopia ginecológica;
ü Endometriose;
ü Câncer de colo uterino;
ü Propedêutica do colo uterino;
ü Câncer de ovário;
ü Câncer de vulva;
ü Doença trofoblástica gestacional;
ü Doenças benignas e malignas da mama;
ü Ginecologia infanto-puberal.
LEGISLAÇÃO
ü BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2488/GM, de 21.10.2011, p. no DOU, Seção 1, de 24.10.2011 –
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica, para Estratégia Saúde da Família – ESF e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde - PACS; revoga a Portaria nº 648/GM, de 28.3.2006;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2.226/GM, de 18.9.2009, rep. no DOU, Seção 1, de 20.11.2009:
institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades
Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria Interministerial nº 2087/MS/MEC, de 1º.9.2011, rep. DOU, Seção 1, de
21.9.11: institui o Programa Valorização do Profissional da Atenção Básica.
3.09 – MÉDICO OFTALMOLOGISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Embriologia ocular.
ü Anatomia e histologia ocular: órbita, conteúdo e relações anatômicas. Pálpebras e conjuntiva.
Globo ocular e túnicas fibrosas,
vascular
e
nervosa.
Meios dióptricos.
Músculos extrínsecos. Aparelho lacrimal.
ü Fisiologia da visão.
ü Refração: noções de óptica oftálmica. Vícios de refração. Prescrição de óculos e lentes de contato.
ü Patologia, diagnóstico e tratamento das doenças da
órbita, conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo, cristalino e aparelho lacrimal.
ü Glaucoma: classificação, quadro clínico, diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico.
ü Retina e Vítreo:
doenças vasculares da retina,
degenerações da mácula,
distrofias,
degenerações periféricas da retina, descolamentos da retina.
ü Repercussões oculares de patologias sistêmicas.
ü Urgências em oftalmologia: clínicas e cirúrgicas.
ü AIDS – manifestações oculares.
ü Plástica ocular:
blefaroptose, ectrópio, entrópio,
triquíase,
paralisia
facial,
blefaroespasmo,
reconstrução palpebral, cavidades anoftálmicas, orbitopatia distireoidiana, propedêutica da
drenagem
lacrimal, obstrução lacrimal do recém-nascido, dacricistorrinostomia.
ü Estrabismos:
ambliopia,
avaliação clínica, forias e anormalidades da vergência, esotropias, exotropias, disfunções dos oblíquos e padr
ões alfabéticos, estrabismos complexos: paralíticos, restritivos, torcicolo ocular e desvio vertical
dissociado, sindromes especiais.
ü Banco
de
olhos
e
transplante
de
córnea:
banco
de
olhos,
ceratoplastia
lamelar,
ceratoplastia penetrante.
LEGISLAÇÃO
ü BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2488/GM, de 21.10.2011, p. no DOU, Seção 1, de 24.10.2011 –
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica, para Estratégia Saúde da Família – ESF e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde - PACS; revoga a Portaria nº 648/GM, de 28.3.2006;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2.226/GM, de 18.9.2009, rep. no DOU, Seção 1, de 20.11.2009:
institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades
Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;
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ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria Interministerial nº 2087/MS/MEC, de 1º.9.2011, rep. DOU, Seção 1, de
21.9.11: institui o Programa Valorização do Profissional da Atenção Básica.
3.10 – MÉDICO PEDIATRA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Avaliação do crescimento e desenvolvimento.
ü Aleitamento materno.
ü Alimentação nos dois primeiros anos de vida.
ü Imunizações.
ü Afecções cardiorrespiratórias.
ü Afecções do aparelho digestivo.
ü Afecções do aparelho genito urinário.
ü Doenças infecciosas e parasitárias.
ü Encefalopatias crônicas não evolutivas.
ü Tumores do SNC na infância e hipertensão intracraniana – Epilepsia;
ü Anemias.
ü Adolescência e puberdade.
ü Doenças exantemáticas.
ü Choque na infância.
ü Insuficiência respiratória aguda na infância.
ü Asma aguda na infância.
ü Insuficiência cardíaca na infância.
ü Hipertensão arterial na infância.
ü Insuficiência hepática aguda na infância.
ü Insuficiência renal aguda na infância.
ü Hemorragia digestiva na infância.
ü Maus tratos em pacientes pediátricos.
ü Convulsão no período neonatal e na infância.
ü Distúrbios metabólicos no período neonatal e na infância. Desidratação e hidratação venosa na infância.
ü Urticária, angioedema e anafilaxia na infância.
ü Quedas e traumas em pacientes pediátricos.
ü Intoxicações em pacientes pediátricos.
ü Procedimentos de urgência.
LEGISLAÇÃO
ü BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2488/GM, de 21.10.2011, p. no DOU, Seção 1, de 24.10.2011 –
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica, para Estratégia Saúde da Família – ESF e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde - PACS; revoga a Portaria nº 648/GM, de 28.3.2006;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2.226/GM, de 18.9.2009, rep. no DOU, Seção 1, de 20.11.2009:
institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades
Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria Interministerial nº 2087/MS/MEC, de 1º.9.2011, rep. DOU, Seção 1, de
21.9.11: institui o Programa Valorização do Profissional da Atenção Básica.
3.11 – MÉDICO PSF
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Insuficiência Arterial Periférica. Tromboflebite);
ü Enfermidades Respiratórias (Insuficiência Respiratória. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Asma
Brônquica. Enfisema. Pneumonias. Tuberculose Pulmonar. Pleurites) Enfermidades dos rins e vias urinárias
(Litíase renal. Infecção Urinária. Cistites.)
ü Enfermidades do Sistema Nervoso Central (Acidentes Vasculares Cerebrais.
ü Meningites. Epilepsia. Vertigens. Cefaléias.) Enfermidades Hematológicas (Anemias. Leucemias.)
Enfermidades Metabólicas e Endócrinas (Diabetes Mellitus. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Hipoglicemias.
Obesidade. Gota. Dislipidemias. Hiopovitaminoses. Desnutrição.Doenças infecciosas e doenças sexualmente
transmissíveis (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Hanseníase. Cólera. Raiva. Leptospirose. Dengue.
Rubéola. Tétano. Parotidite. Estreptococcias.Estafilococcia. Sinusite. Amigdalite. Enfermidades Reumáticas
(Artrite Reumatóide. Febre reumática). Lupus Eritematoso Sistêmico. Osteoporose. Osteoartrose. Bursites.
Lombalgias.
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ü Lesões por Esforços Repetidos) Enfermidades Dermatológicas (Micoses de pele. Dermatites. Eczema.
Urticária. Escabiose. Pediculose.)
ü Enfermidades psiquiátricas (Ansiedade. Depressão)
ü Enfermidades comuns na infância (Esquema básico de imunização. Negligência e maus tratos na infância.)
ü Alcoolismo e Tabagismo.
ü Planejamento Familiar.
ü Métodos contraceptivos.
ü Aleitamento Materno.
ü Atuação em Ginecologia: Gravidez, Parto, Puerpério;
ü Atuação em Geriatria: envelhecimento normal e doenças da senilidade. Antibioticoterapia.
LEGISLAÇÃO
ü BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2488/GM, de 21.10.2011, p. no DOU, Seção 1, de 24.10.2011 –
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica, para Estratégia Saúde da Família – ESF e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde - PACS; revoga a Portaria nº 648/GM, de 28.3.2006;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2.226/GM, de 18.9.2009, rep. no DOU, Seção 1, de 20.11.2009:
institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades
Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria Interministerial nº 2087/MS/MEC, de 1º.9.2011, rep. DOU, Seção 1, de
21.9.11: institui o Programa Valorização do Profissional da Atenção Básica.
3.12 – MÉDICO PSIQUIATRA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 20 QUESTÕES
ü Psicopatologia: consciência, atenção, sensopercepção, memória, afetividade, humor, inteligência, vontade,
pensamento e linguagem.
ü Delirium, demência e transtornos amnésticos.
ü Outros transtornos mentais devido a uma condição médica geral.
ü Esquizofrenia.
ü Outros transtornos psicóticos: esquizofreniforme, esquizoafetivo, delirante e transtorno psicótico breve.
Transtornos do humor.
ü Transtornos de ansiedade.
ü Transtornos somatoformes.
ü Transtornos da personalidade.
ü Transtornos relacionados a substâncias.
ü Sexualidade humana: normal, anormal, disfunções sexuais e parafilias.
ü Transtornos alimentares.
ü Urgências psiquiátricas.
ü Psicofarmacologia e outros tratamentos biológicos. Psicoterapias.
LEGISLAÇÃO
ü BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2488/GM, de 21.10.2011, p. no DOU, Seção 1, de 24.10.2011 –
aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica, para Estratégia Saúde da Família – ESF e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde - PACS; revoga a Portaria nº 648/GM, de 28.3.2006;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria nº 2.226/GM, de 18.9.2009, rep. no DOU, Seção 1, de 20.11.2009:
institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades
Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;
ü BRASIL. Ministério da Saúde - Portaria Interministerial nº 2087/MS/MEC, de 1º.9.2011, rep. DOU, Seção 1, de
21.9.11: institui o Programa Valorização do Profissional da Atenção Básica.
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP
Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2019

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS E
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO PARA INSCRIÇÕES

O Prefeito do Município de Serra Negra/SP, usando das atribuições legais – com a supervisão da Comissão
de Acompanhamento deste Concurso Público, especialmente nomeada pela Portaria nº 04 de 07 de janeiro de 2019,
DETERMINA:
I.

A RETIFICAÇÃO DO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
ESPECIFICAMENTE DO CARGO: 2.01 - Agente de Fiscalização e Posturas, a seguir:
a) Exclui-se a LEI MUNICIPAL – Código De Posturas Municipais de Serra negra;
b) Acrescentam-se as seguintes Leis Municipais:
LEI MUNICIPAL Nº 2.288.97 - DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS EDIFICAÇÕES;
LEI MUNICIPAL Nº 2.296.97 - ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 15 DA LEI 2.288;
LEI MUNICIPAL Nº 2.382.98 - DÁ DENOMINAÇÃO A VIA PÚBLICA;
LEI MUNICIPAL Nº 2.711.02 - DISPÕE SOBRE A LIMPEZA DE TERRENOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
LEI MUNICIPAL Nº 2.900.05 - DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO X DA LEI 2.288;
LEI MUNICIPAL Nº 3.514.12 - ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI 2.288;
LEI MUNICIPAL Nº 3.560.12 - INCLUI O PARÁGRAFO 6º NO ARTIGO 4º DA LEI 2.288;
LEI MUNICIPAL Nº 3.616.13 - INCLUI O PARÁGRAFO 2º NO ARTIGO 11º DA LEI 2.288;
LEI MUNICIPAL Nº 3.826.15 - ACRESCENTA-SE O ARTIGO 8º A - NA LEI 2.711;
LEI MUNICIPAL Nº 4.058.18 - DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DE
IMÓVEIS PARTICULARES.

II.

A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES para até o dia 21 de fevereiro de 2019, em virtude da
alteração do Conteúdo Programático relacionado acima.

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que
fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços
www.serranegra.sp.gov.br e www.directacarreiras.com.br e no Diário Oficial do Município, bem como poderá ser
divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público.
Serra Negra/SP, 07 de fevereiro de 2019.

Dr. Sidney Antônio Ferraresso
PREFEITO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP
Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2019

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO

O Prefeito do Município de Serra Negra/SP, usando das atribuições legais – com a supervisão da Comissão
de Acompanhamento deste Concurso Público, especialmente nomeada pela Portaria nº 04 de 07 de janeiro de 2019,
DETERMINA:

I.

RETIFICA O REQUISITO DO CARGO “2.03 – Agente de Trânsito”, passando a vigorar com a seguinte
redação: “Ensino Médio Completo – CNH classe “a” e “b” ou superior”.
Aqueles que se sentirem prejudicados por não atenderem ao requisito incluído - e que efetuaram o
pagamento da inscrição de 19 a 31 de janeiro - poderão solicitar alteração de cargo ou a devolução
no valor pago pela inscrição no prazo de até o dia 14 de fevereiro de 2019, através do e-mail
contato@directacarreiras.com.br

II.

A inclusão dos seguintes itens a seguir no Edital Completo:
“15. DA CONTRATAÇÃO PARA CARGO”:
a) 15.1.1 DA INSPEÇÃO DE SAÚDE (Apenas para os cargos de Guarda Municipal)
15.1.1.1 Para os cargos de Guarda Municipal será feito o exame de Inspeção de Saúde. Esta fase do
concurso consistirá em exames de inspeção de saúde para os quais serão convocados os candidatos
aprovados e habilitados em todas as fases previstas no Concurso.
15.1.1.2 A inspeção de saúde consistirá na realização de exames complementares (entre os quais,
obrigatoriamente, testes toxicológicos e outros) que possibilitem detectar eventuais moléstias que
impeçam o candidato de assumir a função pública.
15.1.1.3 A inspeção de saúde terá caráter exclusivamente eliminatório, considerando o candidato
apto ou inapto para o desempenho eficiente da atividade.
15.1.1.4 A inspeção de saúde será de responsabilidade da prefeitura da estância Hidromineral de
Serra negra e será feita na fase da contratação, após a homologação do concurso público.
b) 15.1.2 DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL (Apenas para os cargos de Guarda Municipal)
15.1.2.1 Para os cargos de Guarda Municipal será feito a Investigação Social. Esta fase do concurso
será realizada por uma comissão composta por membros da Guarda Civil do Município de Serra
Negra e terá caráter eliminatório, considerando o candidato apto ou inapto para o desempenho
eficiente da atividade.
15.1.2.2 A investigação social considerará a vida pregressa, social e familiar e, se funcionário público,
os assentamentos funcionais do candidato.
15.1.2.3 O candidato deverá, em ocasião própria, preencher questionário de informações
confidenciais para o controle de dados pessoais, quando comprovará, mediante certidões
respectivas, o declarado no momento da inscrição.
15.1.2.4 Qualquer infidelidade ou falsidade na resposta do questionário importará em exclusão do
candidato do Concurso Público, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa que
couber.
15.1.2.5 A Investigação Social será de responsabilidade da prefeitura da estância Hidromineral de
Serra negra e será feita na fase da contratação, após a homologação do concurso público.

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital,
que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços
www.serranegra.sp.gov.br e www.directacarreiras.com.br e no Diário Oficial do Município, bem como poderá
ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público.
Serra Negra/SP, 31 de janeiro de 2019.

Dr. Sidney Antônio Ferraresso
PREFEITO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP
Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2019

EDITAL DE ABERTURA PARA O CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2019

O Prefeito do Município de Serra Negra/SP, usando das atribuições legais, faz saber que fará realizar, através da
empresa DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA; as INSCRIÇÕES para o
Concurso Público de Provas e Títulos – com a supervisão da Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público
especialmente nomeada pela Portaria nº 04 de 07 de janeiro de 2019 para o preenchimento de vagas disponíveis para
os Cargos constantes do ITEM 2.5 - QUADRO DE CARGOS.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1

1.2

1.3

O Concurso, para todos os efeitos será provido pela CLT (Consolidação das leis de trabalho), terá validade de 02
(dois) anos podendo ser prorrogado por igual período a partir da data da homologação, que será publicada no
Diário
Oficial
do
Município,
pela
Internet
nos
endereço
www.serranegra.sp.gov.br
e/ou
www.directacarreiras.com.br e afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP.
O Resultado do presente Concurso não gera para a Prefeitura do Município de Serra Negra/SP, a
obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados, além daquelas vagas previstas no quadro
constante no ITEM 2.5. A habilitação dos demais candidatos constantes da listagem final de classificação gera,
para o candidato, apenas o direito à preferência na contratação, dependendo da sua classificação no Concurso.
Os candidatos aprovados em todas as fases, e convocados, estarão sujeitos no que compete ao que dispõe a
Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes.
2. DOS CARGOS

2.1

2.2

2.3
2.4

O presente CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS destina-se ao preenchimento de Cargos
atualmente vagos e formação de cadastro reserva, de acordo com o constante do ITEM 2.5 – DO QUADRO DE
CARGOS, mais os que vagarem e ou forem criados, durante o prazo de validade do Concurso, regido pela CLT
(Consolidação das leis de trabalho) e pela Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes.
As atividades inerentes ao Cargo ora concursado serão desenvolvidas - conforme demanda - nas diversas
dependências ou órgãos da Prefeitura do Município de Serra Negra/SP, visando atender ao restrito interesse
público.
A remuneração para todos os CARGOS é aquela constante do ITEM 2.5 – DO QUADRO DE CARGOS, as quais
são referentes a data do presente edital.
Fazem parte deste Edital os seguinte anexos:
a) ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – Informa a descrição das atividades e demais requisitos
inerentes aos Cargos.
b) ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e ou SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS – Indica a sugestão dos
conteúdos para estudos inerentes as provas.
c) ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS – Solicitação de Pontuação por entrega de
títulos.
d) ANEXO IV – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (T.A.F.) – Indica as regras e normas para execução dos exercícios
do T.A.F.
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2.5. DO QUADRO DE CARGOS
a) Cargo com Exigência de Ensino Fundamental Incompleto ou Completo
Código/ Cargos

Vagas

Requisitos

Carga Horária
Semanal

Salário

1.01 – Auxiliar de mecânica

01

Ensino Fundamental Incompleto

44

R$ 1.081,01

1.02 – Gari

01

Ensino Fundamental Incompleto

44

R$ 998,00

1.03 – Soldador/Serralheiro

01

Ensino Fundamental Incompleto

44

R$ 1.199,53

Prova (s)
Objetiva e
Prática
Objetiva e
Prática
Objetiva e
Prática

Valor de
Inscrição
R$ 8,77
R$ 8,77
R$ 8,77

b) Cargos com Exigência de Ensino Médio Completo e/ou Técnico
Vagas

Requisitos

Carga Horária
Semanal

Salário

Prova (s)

Valor de
Inscrição

2.01 - Agente de Fiscalização e Posturas

01

Ensino Médio Completo – CNH classe “a” e “b” ou superior

44

R$ 1.851,50

Objetiva

R$ 15,52

2.02 - Agente de Fiscalização Tributária

01

Ensino Médio Completo – CNH classe “a” e “b” ou superior

44

R$ 1.851,50

Objetiva

R$ 15,52

2.03 - Agente de Trânsito

01

Ensino Médio Completo

44

R$ 1.050,00

Objetiva

R$ 15,52

2.04 – Auxiliar de Odontologia

01

Ensino Médio Completo – Registro no CRO

40

R$ 1.081,01

Objetiva

R$ 15,52

Código/ Cargos

2.05 – Guarda Municipal – 3ª classe Feminino
2.06 – Guarda Municipal – 3ª classe Masculino

Objetiva, TAF e
Av. Psicológica
Objetiva, TAF e
Av. Psicológica

CR

Ensino Médio Completo – CNH classe “a” e “b” ou superior

44

R$ 1.069,23

CR

Ensino Médio Completo – CNH classe “a” e “b” ou superior

44

R$ 1.069,23

40

R$ 1.504,86

Objetiva

R$ 15,52

40

R$ 1.504,86

Objetiva

R$ 15,52

Carga Horária
Semanal

Salário

Prova (s)

Valor de
Inscrição

2.07 - Técnico de Enfermagem

01

2.08 - Técnico de Enfermagem do
Trabalho

01

Ensino médio/Técnico completo e inscrição em órgão
competente
Ensino médio/Técnico completo e inscrição em órgão
competente

R$ 15,52
R$ 15,52

c) Cargos com Exigência de Ensino Superior Completo
Código/ Cargos

2.6

Vagas

Requisitos

3.01 – Enfermeiro 12x36

01

Curso Superior Completo e inscrição em órgão competente

12 x 36

R$ 2.305,91

Objetiva

R$ 16,86

3.02 – Enfermeiro do trabalho

01

Curso Superior Completo e inscrição em órgão competente

40

R$ 2.305,91

Objetiva

R$ 16,86

3.03 – Engenheiro Civil

01

Curso Superior Completo e inscrição em órgão competente

44

R$ 3.663,55

Objetiva

R$ 16,86

3.04 – Engenheiro agrônomo

01

Curso Superior Completo e inscrição em órgão competente

44

R$ 3.663,55

Objetiva

R$ 16,86

3.05 – Farmacêutico

01

Curso Superior Completo e inscrição em órgão competente

44

R$ 2.708,53

Objetiva

R$ 16,86

3.06 – Jornalista

01

Curso Superior Completo e inscrição em órgão competente CNH classe “a” e “b” ou superior

40

R$ 2.500,00

Objetiva

R$ 16,86

3.07 – Médico do Trabalho

01

Curso Superior Completo e inscrição em órgão competente

20

R$ 3.663,55

Objetiva

R$ 16,86

3.08 – Médico Ginecologista

01

Curso Superior Completo e inscrição em órgão competente

20

R$ 3.663,55

Objetiva

R$ 16,86

3.09 - Médico Oftalmologista

01

Curso Superior Completo e inscrição em órgão competente

20

R$ 3.663,55

Objetiva

R$ 16,86

3.10 – Médico Pediatra

01

Curso Superior Completo e inscrição em órgão competente

20

R$ 3.663,55

Objetiva

R$ 16,86

3.11 – Médico PSF

01

Curso Superior Completo e inscrição em órgão competente

40

R$ 10.160,75

Objetiva

R$ 16,86

3.12 – Médico Psiquiatra

01

Curso Superior Completo e inscrição em órgão competente

20

R$ 3.663,55

Objetiva

R$ 16,86

Fica definido que as provas, para os Cargos indicados abaixo, serão realizadas em períodos diferentes uns dos
outros, visando permitir a quem se interessar a possibilidade de inscrição para dois Cargos, a saber:
UM PERÍODO
1.01 – Auxiliar de mecânica
1.02 – Gari
1.03 – Soldador/Serralheiro
2.01 - Agente de Fiscalização e Posturas
2.04 – Auxiliar de Odontologia
2.05 – Guarda Municipal – 3ª classe - Feminino
2.06 – Guarda Municipal – 3ª classe - Masculino
2.08 - Técnico de Enfermagem do Trabalho
3.01 – Enfermeiro 12x36
3.03 – Engenheiro Civil
3.04 – Engenheiro agrônomo
3.05 – Farmacêutico
3.06 – Jornalista
3.07 – Médico do Trabalho
3.08 – Médico Ginecologista
3.09 – Médico Oftalmologista
3.10 – Médico Pediatra
3.11 – Médico PSF
3.12 – Médico Psiquiatra
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3. CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E REQUISITOS GERAIS PARA
CONTRATAÇÃO
3.1

3.1.1
3.1.2

3.1.3

3. 2
3.2.1

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Considerações Gerais
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. O deferimento da
inscrição dar-se-á automaticamente, mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição online e ao
pagamento do valor correspondente ao Cargo que deseja concorrer.
Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso Público.
São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, as informações fornecidas no ato da
inscrição. Aquele que preencher a ficha de inscrição online ou prestar informações inverídicas, mesmo que
o fato seja constatado posteriormente, será excluído do Concurso Público.
As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste edital serão indeferidas, obedecendo ao
prazo descrito no ITEM 4.1.7.
Condições para inscrição
Ser Brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal, em consonância com a Lei
Federal nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro, e ainda, se de Nacionalidade Portuguesa, estar de acordo
com os critérios contidos no Decreto Federal nº 70436/72;
Ser possuidor do CPF devidamente ativo e de Documento de Identidade (RG) com foto;
Efetuar o pagamento devido do valor da inscrição;
Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital;
Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso
VIII do Artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Federal 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para
os Cargos no Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que possuem.

3.3
3.3.1

Requisitos Gerais para a Contratação
Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da convocação;

3.3.2

Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, bem
como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de suas funções;
Se do sexo masculino, possuir até a data da contratação o Certificado de Dispensa do Serviço Militar ou
Certificado de Reservista;
Gozar de boa saúde física e mental e não possuir deficiência incompatível com o exercício das atividades
que competem ao Cargo;
Não ter sofrido, no exercício de Cargo público, penalidade por prática de atos desabonadores, bem como
não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão
transitada em julgado em qualquer esfera governamental;
Não exercer qualquer cargo, emprego ou função pública de acumulação proibida com o exercício do novo
Cargo, observado ao disposto no artigo 37 § 10 da Constituição Federal, alterada pela EC Nº 20/98 e não
ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos termos do artigo 40
inciso II da Constituição Federal;
A apresentação dos documentos hábeis a comprovar que o candidato possui os requisitos aqui exigidos
para o Concurso Público será solicitada por ocasião da contratação para o Cargo;
A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do
candidato em decorrência de sua habilitação no Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes
de sua inscrição.

3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.3.6

3.3.7
3.3.8

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1

DAS INSCRIÇÕES

4.1.1

As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período de 19 de janeiro a 14 de
fevereiro de 2019, respeitando, para fins de recolhimento do valor de inscrição, o horário bancário,
devendo para tanto o candidato:
a) Acessar o site www.directacarreiras.com.br;
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6
4.1.7

4.1.8

4.1.9
4.1.10

4.1.11
4.1.12

4.1.13

4.1.14

b) Localizar o atalho correspondente aos Concursos com inscrições abertas, selecionar o CONCURSO
PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – EDITAL Nº 01/2019 DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP, e clicar sobre o Cargo pretendido.
c) Digitar o CPF, preencher todos os dados solicitados na FICHA DE INSCRIÇÃO e CONFIRMAR OS
DADOS.
d) Gerar o boleto bancário, imprimir e recolher o valor correspondente em qualquer banco ou instituição
financeira autorizada, até a data de vencimento expressa no boleto bancário.
e) Após 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do pagamento do boleto bancário, verificar no
painel do candidato, no site da DIRECTA, se a inscrição encontra-se CONFIRMADA. Em caso negativo,
entrar em contato pelo e-mail: contato@directacarreiras.com.br ou telefone (11) 2715-7166.
IMPORTANTE: Consultar o Edital antes de efetivar a inscrição.
A DIRECTA e a Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra/SP, não se responsabilizarão por
solicitações de inscrição via internet não recebidas e/ou não confirmadas decorrentes de problemas
técnicos em microcomputadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de transmissão ou
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
O recolhimento do pagamento efetuado via internet deverá ser feito até a data estipulada em campo
específico, respeitando-se o horário da rede bancária ou instituição financeira autorizada, assim como os
realizados em caixas eletrônicos de auto-atendimento e bankline, considerando-se para tanto o horário de
Brasília, sob pena de não ser processada e recebida. Não será aceito pagamento de inscrição após a data
de vencimento impresso no boleto bancário, salvo os casos de vencimento em finais de semana e feriados,
onde prevalecerá como vencimento o próximo dia útil.
Os pagamentos realizados por AGENDAMENTO, DEPÓSITO BANCÁRIO ou CHEQUE não serão
validados automaticamente pelo sistema. Neste caso, enviar o comprovante de pagamento e o boleto
bancário digitalizado para o e-mail contato@directacarreiras.com.br, solicitando a confirmação da inscrição,
após a análise da DIRECTA.
A inscrição somente será validada após a confirmação do recebimento do crédito pela instituição financeira
competente, e a inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva
compensação.
No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
No prazo de no máximo 05 (cinco) dias antecedentes à data da realização das provas, conferir no site
www.directacarreiras.com.br se os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a
importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a
DIRECTA através do email: contato@directacarreiras.com.br ou pelo telefone (11) 2715-7166, para
verificar o ocorrido.
Não serão aceitas inscrições por via postal, fax, condicional, provisória ou fora do período da inscrição
estabelecido neste edital, pedidos de alteração de Cargos ou devolução do valor de inscrição após o
pagamento, mesmo se pago em duplicidade.
O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas na
ficha de inscrição online.
Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha online somente poderão sofrer alterações no
caso de mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado e encaminhado à
Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público.
A Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público não se responsabilizará por eventuais
coincidências de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.
Eventualmente nos casos excepcionais em que, por razões de falha de sistema, o nome do candidato não
conste na listagem de inscritos, o mesmo poderá ser admitido na sala para realizar a respectiva prova
desde que esteja de posse da inscrição realizada via internet e do respectivo comprovante de pagamento.
Apenas para os casos dispostos no ITEM 4.1.12, o representante da DIRECTA, presente no local de
realização das provas, fará a verificação, atestando a veracidade das informações e relatando em ata de
ocorrência própria, para posterior análise, cuja publicação se fará incluir juntamente com Edital de
Publicação dos resultados.
No dia da realização da prova, o candidato deverá levar o documento de identidade original com foto, ou
algum outro documento especificado no ITEM 4.1.15 e o comprovante de inscrição, Boleto Bancário
devidamente autenticado pela instituição financeira a quem foi feito o devido recolhimento – apenas quando
o candidato observar que o seu nome não consta na Relação de Inscritos.

4.1.15 Será considerado documento de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores, Carteira
Nacional de Habilitação (modelo atual com foto), cédula de identidade para estrangeiros (no prazo de validade).
Também será aceito Cédula de identidade fornecida por órgãos ou conselhos de classe que, por Lei Federal,
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valem como documento de identidade, como por exemplo, as emitidas pelos conselhos regionais ou autarquias
corporativas, carteira de trabalho e previdência social e Passaporte.
4.1.15.1 Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos,

4.1.16
4.1.17

4.1.18

4.1.19
4.1.20

4.1.21
4.1.22

Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto),
Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada.
Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste
Edital.
O Valor da inscrição, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, é a que está
estabelecida no ITEM 2.5 – DO QUADRO DE CARGOS, constante do Edital, a favor da DIRECTA
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA. EPP, empresa responsável pelo
Concurso Público.
O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada), ledor, sala especial, intérprete de libras, ou
condição especial deverá requerer durante o período de inscrição, em campo específico da Ficha de
Inscrição própria, ou solicitá-la, via SEDEX, à DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE
CARREIRAS LTDA, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308 “A”, Bairro Alto – Itu/SP – CEP
13.311-010, até a data do encerramento das inscrições (neste caso, o candidato deverá informar o nome
completo, RG, o nome do Concurso Público, o número do Edital e o Cargo à qual concorre).
O candidato que não o fizer, seja qual for o motivo alegado, não terá a prova especial preparada. A
solicitação de condição especial será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da
criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará a prova.
O período de Inscrição, bem como todas as etapas constantes deste edital, será realizado observando o
horário oficial de Brasília/DF.
Informações referentes ao Concurso Público poderão ser obtidas no site www.directacarreiras.com.br, ou
de segunda a sexta feira das 08h00min às 17h00min, pelo telefone (11) 2715-7166.

4.2

DA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO

4.2.1

Em virtude da inexistência de Lei Municipal, para o presente Concurso Público não haverá isenção do valor
de inscrição.
5. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7

Às pessoas com deficiência ou necessidades especiais são asseguradas o direito de se inscrever neste
Concurso Público, desde que a deficiência que possui seja compatível com as atribuições do Cargo a ser
preenchido, exceto para os Cargos de Guarda Municipal Feminino e Masculino, onde não haverá reserva
de vagas para candidatos com necessidades especiais dada a natureza do Cargo, que exige aptidão plena
do candidato para desempenhá-las, nos termos do artigo 38, inciso II do Decreto Federal nº 3.298, de
20/12/1999.
Em obediência aos dispostos no art. 37, § 1º e 2º, na Lei Federal n° 7.853/89 e no Decreto Federal n°
3.298, de 20 de Dezembro de 1999, e ainda na Lei Municipal nº 706/2004, art. 9, VIII, §§ 2º e 3º, será
reservado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas abertas para o Cargo ao qual concorre, ou que
vier a surgir temporariamente durante a validade deste Concurso Público.
Se na aplicação do percentual disposto no ITEM 5.2, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5
(cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para candidatos com Deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco
décimos), a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco
décimos), caso haja aumento suficiente do número de candidatos convocados para o Cargo.
Será considerada como deficiência àquela conceituada na medicina especializada de acordo com os
padrões estabelecidos na Lei Federal Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de
correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos.
Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra
correspondente a corpo 24. O candidato que não solicitar condições especiais para a prova no prazo
estabelecido não a terá preparada, seja qual for sua alegação.
É condição obstativa à inscrição no Concurso Público a necessidade de auxiliares permanentes para
auxiliar na execução das atribuições inerentes às atividades do Cargo pretendido, ou na realização da
prova pelo candidato com necessidade especial.
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5.8
5.9

5.10
5.11

5.12
5.13

5.14

5.15

Não obsta à inscrição ou ao exercício da atividade a utilização de material tecnológico de uso habitual ou a
necessidade de preparação de ambiente físico.
No ato da inscrição, o candidato com deficiência ou necessidades especiais deverá declarar sua intenção
de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, mencionando a deficiência da qual possui. Ele
também deverá enviar o Laudo Médico atestando a espécie, o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a
provável causa de deficiência, via SEDEX, à DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE
CARREIRAS LTDA, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, “308 - A”; Bairro Alto – Itu/SP – CEP
13.311-010, até a data do encerramento das inscrições; Importante: mencionar o nome completo do
candidato, RG, o nome do Concurso Público, número do edital e Cargo ao qual concorre.
O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do certame, se confirmada tal situação, em
qualquer fase deste Concurso Público, sujeitando-se as consequências legais pertinentes.
Os candidatos com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os
demais candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das provas escritas; b) à avaliação e aos critérios de
aprovação; c) ao horário e ao local de aplicação das provas; d) à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos.
Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, essas serão
preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação.
A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo, a primeira, a
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e a segunda, somente a
pontuação destes últimos, observada a respectiva ordem de classificação.
O candidato com deficiência que no ato de inscrição não declarar essa condição ou ainda não enviar o
Laudo Médico, não será considerado como candidato com necessidade especial, apto para concorrer às
vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no ato da inscrição online. Neste caso não
poderá impetrar recurso em favor de sua situação posteriormente.
Os candidatos com Deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para contratação, serão avaliados
por uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP que atestará a
compatibilidade das atividades exercidas do Cargo com o grau e especificidade da deficiência declarada.
6. DAS PROVAS

6.1
6.1.1

6.1.2
6.1.3

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3
6.3.1

DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE
O Concurso constará de Prova Objetiva para todos os candidatos inscritos; de caráter eliminatório e
classificatório, com questões de múltipla escolha, visando à capacitação para o Cargo, cujas matérias
versarão sobre o programa especificado no ANEXO II, que faz parte integrante e inseparável do presente
Edital.
As provas objetivas constarão de 40 (quarenta) questões, em forma de testes, de múltipla escolha, com
04 alternativas cada uma, onde apenas uma alternativa é correta.
A duração das Provas Objetivas será de 03 (três) horas. Iniciadas as provas nenhum candidato poderá se
retirar da sala antes de completada 01 (uma) hora, a partir do início da realização da prova, exceto quando
acompanhado de um fiscal.
DAS PROVAS PRÁTICAS – 2ª FASE
HAVERÁ PROVA PRÁTICA APENAS PARA OS CARGOS: 1.01 – Auxiliar de mecânica, 1.02 – Gari, 1.03 –
Soldador/Serralheiro. Serão submetidos à SEGUNDA FASE – PROVA PRÁTICA, de caráter será
Eliminatório e Classificatório os candidatos inscritos que forem habilitados na PRIMEIRA FASE – PROVA
OBJETIVA e que estiverem classificados até a 20ª (vigésima) colocação.
A prova prática constará de demonstração prática da habilidade do candidato, necessária ao desempenho
de suas atividades, descritas junto à nomenclatura do respectivo Cargo constante do ANEXO I –
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES.
Os demais candidatos habilitados na Primeira Fase - Prova Objetiva e que não forem convocados para a
SEGUNDA FASE – PROVA PRÁTICA, por estarem fora do limite de candidatos exigidos para participação
na segunda fase - estarão automaticamente eliminados do Concurso.
DO T.A.F – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – 2ª FASE
HAVERÁ TESTE DE APTIDÃO FÍSICA APENAS PARA OS CARGOS de Guarda Municipal Feminino e
Masculino. Serão submetidos à SEGUNDA FASE – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, de caráter será
Eliminatório e Classificatório, os candidatos inscritos que forem habilitados na PRIMEIRA FASE – PROVA
OBJETIVA e que estiverem classificados até a 50ª (quinquagésima) colocação, para ambos os Cargos.
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6.3.2
6.3.3

O teste de aptidão física constará de avaliação da capacidade física dos candidatos a execução de
exercícios, cujo conteúdo está descrito no ANEXO IV – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (T.A.F).
Os demais candidatos habilitados na Primeira Fase - Prova Objetiva e que não forem convocados para a
SEGUNDA FASE – DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, por estarem fora do limite de candidatos exigidos
para participação na segunda fase - estarão automaticamente eliminados do Concurso.
7. DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS

7.1

7.1.1
7.1.2

7.2
7.2.1

7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1

7.3.2
7.3.3
7.3.4

7.4
7.4.1

7.4.2
7.4.3
7.4.4

A confirmação da data e as informações sobre horários e locais para realização das provas serão
divulgadas, oportunamente, única e exclusivamente por EDITAL DE CONVOCAÇÃO, pelos seguintes
meios:
a)Publicação no Diário Oficial do Município.
b)Pela internet no endereço www.directacarreiras.com.br.
c) Por afixação na Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP.
Não haverá convocação por e-mail, correio ou por qualquer outro meio não previsto neste edital.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com antecedência
de 30 (trinta) minutos, munido, OBRIGATORIAMENTE, de:
a) Caneta de tinta Azul ou preta, lápis preto e borracha;
b) Documento Original de IDENTIDADE (com foto), especificado no ITEM 4.1.15.
c) Comprovante de inscrição (boleto acompanhado do respectivo comprovante de pagamento) – apenas
quando o candidato observar que o seu nome não consta na Relação de Inscritos.
DA CONVOCAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE
A realização da Prova Objetiva está prevista para o dia 17 de março de 2019 no Município de Serra
Negra/SP. Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de inscritos e a
disponibilidade de locais para a realização das provas.
Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horário constantes no Edital de
Convocação, a ser divulgado e publicado na forma do ITEM 7.1;
Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital.
DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS – 2ª FASE
A convocação para a SEGUNDA FASE PROVA PRÁTICA, apenas para os Cargos: 1.01 – Auxiliar de
mecânica, 1.02 – Gari, 1.03 – Soldador/Serralheiro, com a data, o local e o horário, será feita através de
Edital de Convocação a ser oportunamente divulgado em até 05 (cinco) dias úteis da realização das
provas, observando as mesmas condições de divulgação do ITEM 7.1.
Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital.
Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, nem sua realização ocorrerá fora da data, horário e
local estabelecido quando da convocação.
Em razão de condições climáticas ou de força maior, a critério da Comissão Organizadora do Concurso, a
prova poderá ser adiada ou interrompida, acarretando novo horário e/ou data a ser estipulado e divulgado
aos candidatos presentes.
DA CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF – 2ª FASE
A convocação para a SEGUNDA FASE – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, apenas para os Cargos de Guarda
Municipal Feminino e Masculino, com a data, o local e o horário, será feita através de Edital de Convocação
a ser oportunamente divulgado em até 05 (cinco) dias úteis da realização das provas, observando as
mesmas condições de divulgação do ITEM 7.1.
Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital.
Não haverá segunda chamada para o TAF, nem sua realização ocorrerá fora da data, horário e local
estabelecido quando da convocação.
Em razão de condições climáticas ou de força maior, a critério da Comissão Organizadora do Concurso a
execução do TAF poderá ser adiada ou interrompida, acarretando novo horário e/ou data a ser estipulado e
divulgado aos candidatos presentes.
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8. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
8.1
8.1.1

8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5

8.1.6

8.1.7
8.1.8

8.1.9

8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3

8.2.4

8.3
8.3.1
8.3.2

8.3.3

DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE
O candidato deverá chegar ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do
horário estabelecido para a realização das provas, visto que os portões de acesso às salas de prova serão
fechados rigorosamente no horário estabelecido em Edital de convocação, nos termos do ITEM 7.1, e
ainda:
a) Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de
identidade original com foto, descritos no ITEM 4.1.15, devendo estar em perfeitas condições, de forma
a permitir a identificação do candidato com clareza.
b) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos,
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto),
Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada.
c) Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado.
d) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato.
Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de nascimento
deverão ser corrigidos no dia da prova objetiva, em formulário específico.
No ato da realização da prova objetiva será fornecido o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial, no qual
o candidato deverá assinalar as respostas.
Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de impressão que
impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas.
No decorrer da prova o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na
formulação de alguma questão deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, que a anotará na folha de
ocorrências para posterior análise da banca examinadora, sob pena de não poder apresentar,
posteriormente, eventual recurso.
Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial préidentificado e devidamente assinado ao fiscal de sala. Os gabaritos sem assinatura não serão
computados e o candidato será excluído do Concurso Público.
Ao final das provas, 02 testemunhas (preferencialmente os dois últimos candidatos) deverão permanecer
na sala, sendo liberados somente quando ambos as tiverem concluído a vista de todos os gabaritos.
Por razões de ordem técnica e de segurança, não será fornecido o Caderno de Questões aos candidatos
no dia da prova. CONTUDO, o Caderno de Questões ficará à disposição do candidato, durante todo o
período destinado ao recurso da prova, através do site www.directacarreiras.com.br - no “Painel do
Candidato”, no link “Anexos”.
O GABARITO OFICIAL e o RESULTADO PRELIMINAR serão divulgados a partir das 18h00 do dia
subsequente da realização das respectivas provas.
DA PRESTAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – 2ª FASE
As Provas Práticas serão designadas apenas para os Cargos 1.01 – Auxiliar de mecânica, 1.02 – Gari, 1.03
– Soldador/Serralheiro.
Somente será permitida a realização da PROVA PRÁTICA na data, no local e horários constantes no Edital
de Convocação, a ser divulgado nos termos do ITEM 7.1.
Os candidatos deverão comparecer na data, local e no horário previsto com no mínimo 30 minutos de
antecedência, munido obrigatoriamente:
a) Do Documento de Identidade Original com Foto;
O candidato que não apresentar os documentos e exigências descritas neste Edital será impedido de
realizar a Prova e ainda será considerado inapto e excluído do Concurso Público.
DA PRESTAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - T.A.F – 2ª FASE
As Provas Práticas serão designadas apenas para os Cargos de Guarda Municipal Feminino e Masculino.
Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, luxações, fraturas, etc.)
que impossibilitem a realização das provas nas datas previstas ou diminuam a capacidade física dos
candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.
O aquecimento e a preparação para o Teste de Aptidão Física (T.A.F.) são de responsabilidade do próprio
candidato, não podendo interferir no andamento do Concurso.
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8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

Na aplicação do Teste de Aptidão Física não haverá repetição da execução dos exercícios, exceto nos
casos em que a banca examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados
pelo candidato e que tenham prejudicado o seu desempenho.
A execução dos movimentos dos testes será supervisionada e avaliada por profissionais de Educação
Física, na presença de 02 (duas) testemunhas que atuarão na mesma bateria e assinarão a ficha de
avaliação do candidato executante da atividade, conforme orientações de execução dos exercícios.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização do TAF com antecedência de 30
(trinta) minutos munido, OBRIGATORIAMENTE, de:
a) Documento de identidade (Original com foto) descrito no ITEM 4.1.15. Não serão aceitos protocolos de
documentos ou boletins de ocorrência.
b) Atestado médico emitido por especialista na área de: clínica geral ou cardiologia, de qualquer
instituição de saúde, autorizando a prática de atividades esportivas, com validade de até 30 (trinta) dias
antes da realização do T.A.F atestando que o candidato está “Apto para realizar esforços físicos”.
c) Comprovante de inscrição (boleto acompanhado do respectivo comprovante de pagamento) – apenas
quando o candidato observar que o seu nome não consta na Relação de Inscritos.
Somente será permitida a realização do TAF na data, no local e horários constantes no Edital de
Convocação, a ser divulgado nos termos do ITEM 7.1.
9. DO JULGAMENTO E CORREÇÃO DAS PROVAS

9.1
9.1.1

9.1.2

9.1.3
9.1.4

9.2
9.2.1

9.2.2

9.3
9.3.1
9.3.2

9.3.3

DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE
As Provas Objetivas serão avaliadas na escala de:
a) PARA OS CARGOS SEM PROVA PRÁTICA: 0 (zero) a 100 (cem) pontos, valendo 2,5 (dois pontos e
meio) cada questão assinalada corretamente, estando habilitados os candidatos que obtiverem no
mínimo 20 (vinte) acertos, totalizando 50 (cinquenta) pontos, o equivalente a 50% (cinquenta por
cento) de aproveitamento;
b) PARA OS CARGOS COM PROVA PRÁTICA E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – T.A.F: 0 (zero) a 40
(quarenta) pontos, valendo 1,0 (um ponto) cada questão assinalada corretamente, estando habilitados
os candidatos que obtiverem 16 acertos, totalizando 16 (dezesseis) pontos, o equivalente a 40%
(quarenta por cento) de aproveitamento.
Não serão computadas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais
alternativas assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pelo sistema
de correção, acarretando anulação parcial ou integral da prova daquele candidato.
Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos,
independente da formulação de recursos.
O candidato que não obtiver o número mínimo de pontos exigidos neste Edital estará automaticamente
eliminado do concurso.
DO JULGAMENTO DAS PROVAS PRÁTICAS – 2ª FASE
As PROVAS PRÁTICAS serão avaliadas em caráter eliminatório e classificatório; de 0 (zero) à 60
(sessenta) pontos, dentro das condições previstas no ANEXO II, onde constarão os itens a serem
analisados. Serão considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem 30 (trinta) pontos
ou mais na prova prática, equivalente a 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento nesta fase.
O candidato que não atingir a pontuação mínima exigida na 2ª Fase estará inabilitado nesta etapa e será
excluído do Concurso.
DO JULGAMENTO DO T.A.F – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – 2ª FASE
O TAF – Teste de Aptidão Física será avaliado nas seguintes proporções de 0 (zero) à 60 (sessenta)
pontos, conforme ANEXO IV, onde constarão os itens a serem analisados.
Serão considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem no mínimo 30 (trinta) pontos
somados na Tabela de pontuação do TAF, equivalente a 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento
nesta fase e que não zerar em nenhum dos exercícios.
O candidato que não atingir a pontuação mínima exigida na Segunda Fase será excluído do Concurso
Público.
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10. DA PONTUAÇÃO POR TITULAÇÃO
10.1

Concorrerão à PONTUAÇÃO DE TÍTULOS apenas os candidatos inscritos para os Cargos cuja exigência
mínima seja NÍVEL SUPERIOR, que forem habilitados na Prova Objetiva e que forem possuidores de
títulos, além da formação básica exigida no item 2.5 – DO QUADRO DE CARGOS, sendo-lhes atribuídos
os seguintes pontos:
a) 03 pontos: Título de Doutor na Área, concluído até a data da entrega; limitado a 01 título.
b) 02 pontos: Título de Mestre na Área, concluído até a data da entrega; limitado a 01 título.
c) 01 ponto: Curso de Pós Graduação – Especialização na área, concluído até a data da entrega; limitado
a 01 título.
10.2 A pontuação máxima relativa aos títulos acima descritos não poderá ultrapassar o limite de 06 (seis)
pontos. Eventuais pontos adicionais serão descartados.
10.3 Os documentos referentes aos títulos - NÍVEL SUPERIOR - deverão ser apresentados atendendo às
seguintes condições:
a) DOUTOR e MESTRE na área: Diploma devidamente registrado, ou certificado e ou declaração de
conclusão de curso, acompanhado do respectivo Histórico Escolar;
b) PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (especialização ou aperfeiçoamento): Certificado de conclusão de
curso, expedido por instituição oficialmente reconhecida, em papel timbrado, contendo carimbo,
assinatura do responsável e CARGA HORÁRIA com no mínimo de 360 horas, EXPLICITAMENTE
declaradas no certificado.
c) Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente
tradução, efetuada por tradutor juramentado e revalidados por Universidades Oficiais que mantenham
cursos congêneres; devidamente credenciadas pelo órgão competente.
10.4 A entrega de documentos relativos a títulos não é obrigatória, não sendo, portanto, motivo para exclusão do
Concurso Público. O(s) título(s) entregue(s) não será (ão) devolvido(s) posteriormente ao candidato, sob
hipótese alguma.
10.5 A avaliação dos títulos estará sob a responsabilidade da DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
E DE CARREIRAS LTDA e da Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público.
10.6 A entrega de títulos é de inteira responsabilidade do candidato, e os documentos deverão ser entregues
EXCLUSIVAMENTE no dia e horário da aplicação da respectiva prova.
10.7 A entrega dos documentos deverá proceder da seguinte maneira:
a) EM CÓPIAS AUTENTICADAS
b) Preencher corretamente o ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS
c) Lacrar o envelope e escrever do lado de fora apenas o código do Cargo.
10.8 Não serão aceitos e/ou validados os documentos de Títulos nas Seguintes Condições:
a) Que sejam protocolos dos documentos ou via fac-símile.
b) Que sejam documentos originais.
c) Que estejam em envelopes abertos.
d) Que estejam sem o respectivo ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS.
10.9 O envelope com os Títulos deverá ser entregue pelo candidato à DIRECTA DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA., no dia e horário da aplicação da prova, e não serão verificados
no ato da entrega.
10.10 Os documentos de Títulos que forem representados por diplomas ou certificados/certidões de conclusão de
curso deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de
grau, bem como deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecidos, em papel timbrado, e
deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.
10.11 Sob nenhuma hipótese serão aceitos documentos fora desta data e no período destinado à respectiva
prova. Não serão aceitos substituições de documentos posteriores à data fixada, bem como títulos que não
constem dos itens apresentados neste capítulo. Também não será permitida a anexação de qualquer
documento ao formulário de interposição.
11. DA CLASSIFICAÇÃO
11.1

A nota final do candidato habilitado no Concurso será:
a) PARA OS CARGOS SEM PROVA PRÁTICA DE NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO: Pontuação obtida
na Prova Objetiva;
b) PARA OS CARGOS COM PROVA PRÁTICA: A somatória da pontuação obtida na Prova Objetiva,
mais (+) a pontuação obtida na Prova Prática;
Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2019

Prefeitura da Estância hidromineral de Serra Negra/SP - Página 10

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP
Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2019

11.2

11.3

c) PARA OS CARGOS COM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – T.A.F (Guarda Municipal Feminino e
Masculino): A somatória da pontuação obtida na Prova Objetiva, mais (+) a pontuação obtida no T.A.F
e ser considerado “APTO” na Avaliação Psicológica;
d) PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: Somatória da pontuação obtida na Prova Objetiva, mais
(+) a pontuação obtida na Prova de Títulos.
Em caso de igualdade na classificação definitiva terão preferência sucessivamente:
a) O candidato que tiver mais idade;
b) O candidato que tiver maior número de filhos menores de 18 anos ou inválidos;
c) Sorteio.
Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente de valor da nota final.
12. DO RECURSO

12.1

O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, desde que versem,
exclusivamente, sobre questões de legalidade contadas, respectivamente, a partir:
a) Da publicação do Edital;
b) Contra o indeferimento da inscrição
c) Da aplicação das Provas Objetivas;
d) Da Divulgação dos Gabaritos e Resultados Oficiais;
e) Da Aplicação das Provas Práticas e Teste de Aptidão Física;
f) Do Resultado das Provas Práticas e Teste de Aptidão Física;
g) Contra a aplicação da Avaliação Psicológica (apenas para os Guarda Municipal Feminino e Masculino);
h) Contra o Resultado da Avaliação Psicológica (apenas para os Guarda Municipal Feminino e Masculino);
i) Da Classificação, exclusivamente quando se tratar de erro de lançamento, critério de desempate ou
falha de sistema.
12.2 No caso de recurso em pendência, o candidato participará, condicionalmente, da fase subsequente do
CONCURSO PÚBLICO.
12.3 O recurso deverá ter argumentação lógica e consistente, caso contrário será preliminarmente indeferido.
12.4 Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente
indeferidos.
12.5 O candidato interessado em interpor recurso quanto a qualquer uma das fases estabelecidas no ITEM 12.1
deverá proceder da seguinte maneira:
a) Acessar o site www.directacarreiras.com.br;
b) Clicar sobre o Concurso Público de Serra Negra/SP – Concurso Público – Edital Nº 01/2019;
c) Localizar o botão “RECURSO” (que somente estará visível se estiver dentro do prazo disponível);
d) Preencher corretamente os campos do formulário correspondente ao tipo de recurso;
e) Clicar em enviar.
Observação: somente será permitido o protocolo de um único recurso para cada tipo discriminado no item 12.1.
12.6 Não serão aceitos recursos que:
a) Estejam em desacordo com o ITEM 12 deste edital.
b) Estejam fora do prazo estabelecido para cada etapa.
c) Não apresentem fundamentação lógica e consistente.
d) Apresentem argumentação IDÊNTICA a outro recurso recebido anteriormente.
e) Que se refiram a etapas cujos prazos foram expirados.
12.7 Recebido o pedido de recurso, a Banca Examinadora decidirá pela manutenção, reforma do pedido ou ato
recorrido, dando-se ciência da referida decisão à Comissão de Concurso e assim que publicado o parecer,
disponibilizará ao candidato a resposta do recurso na íntegra, através do site www.directacarreiras.com.br,
no “painel do candidato”, no link “Meus Recursos”.
12.8 Em hipótese alguma haverá vista de provas, revisão de recursos e recurso do recurso.
12.9 O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido.
12.10 Se do exame de recursos resultar em anulação de questão ou de item de questão, ou alteração de
Gabarito, a pontuação correspondente a essa questão, item ou alteração de Gabarito será atribuída a todos
os candidatos, independente de terem recorrido, ficando desde já estabelecido que:
a) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja anulada, permanecerá com o ponto já
conquistado pelo acerto da questão;
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b) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja alterada, perderá o ponto conquistado
anteriormente pelo acerto da questão.
12.11 Após julgamento dos recursos serão divulgadas as devidas alterações ocorridas, caso haja procedência de
recurso interposto dentro das especificações, podendo eventualmente alterar o resultado da prova e a
classificação final e/ou até a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para
aprovação no Concurso Público.
13. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – APENAS PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL
(FEMININO E MASCULINO)
13.1

Haverá AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ADMISSIONAL* apenas para os Cargos de Guarda Municipal
Feminino e Masculino e será aplicada apenas aos candidatos aprovados na 1ª e 2ª FASE do Concurso
Público.
* A avaliação psicológica é entendida como um processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e
interpretação de informações a respeito dos fenômenos psicológicos, que são resultantes da relação do
indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para tanto de estratégias psicológicas - métodos, técnicas e
instrumentos.
13.2 A Avaliação Psicológica visa identificar as habilidades, características pessoais, condições mentais e
emocionais do candidato para o exercício do Cargo a ser preenchido.
13.3 De caráter eliminatório a Avaliação Psicológica tem como objetivo aferir:
a) A compatibilidade do perfil psicológico-profissional do candidato com o exigido pelas atividades do
Cargo;
b) As características e potencialidades do candidato em relação ao Cargo, notadamente no que concerne
ao trabalho em equipe, liderança, iniciativa, aptidão para trabalhar com público em situações adversas,
de estresse e de risco;
c) Domínio psicomotor;
d) Controle emocional adequado para a função;
e) Ausência de sinais fóbicos e disrítmicos.
13.4 Serão avaliados apenas aspectos relativos às habilidades e competências exigidas pelo cargo, ou seja, a
aptidão ou inaptidão do candidato refere-se apenas aos aspectos referidos.
13.5 A Avaliação Psicológica será de caráter eliminatório, sendo utilizados Testes reconhecidos na área de
Psicologia com Profissional devidamente capacitado e serão oferecidas as melhores condições ambientais
possíveis para a realização da avaliação e que cabe ao candidato manifestar qualquer desconforto em
relação ao ambiente da aplicação. Desse modo, serão realizados os esforços cabíveis para sanar tal
situação.
13.6 A aplicação e interpretação dos instrumentos fica restrita ao exercício do psicólogo, que garantirá o sigilo
da avaliação, podendo contar com eventual auxílio prático de colaboradores responsáveis pelo concurso
público, a fim de facilitar e otimizar o processo avaliativo.
13.7 A confirmação da data, do(s) horário(s), e do(s) endereço(s) para realização da Avaliação Psicológica será
divulgada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data da avaliação, nos termos do ITEM 7.1. Não
haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital.
13.8 Os candidatos habilitados deverão comparecer impreterivelmente na data, local e no horário previsto em
edital de convocação, com no mínimo 30 minutos de antecedência, visto que os portões de acesso aos
locais de realização da Avaliação Psicológica serão fechados rigorosamente no horário estabelecido.
13.9 Não haverá segunda chamada para o teste de avaliação psicológica.
13.10 Para aprovação na Avaliação psicológica será utilizado o critério de “APTO” ou “INAPTO”. Será
considerado APTO, o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento em
cada instrumento utilizado na avaliação psicológica, devendo as informações, por ordem de ética
profissional, serem mantidas em sigilo.
13.11 A Avaliação Psicológica será de responsabilidade da DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E
DE CARREIRAS LTDA – EPP.
14. DO CURSO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA – APENAS PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL
(FEMININO E MASCULINO)
14.1

Haverá CURSO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA apenas para os Cargos de Guarda Municipal Feminino e
Masculino.
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14.2
14.3

14.4
14.5

14.6

14.7
14.8
14.9

A confirmação da data, do (s) horário (s), e do(s) endereço(s) para realização do curso serão divulgados
com antecedência por Edital de Convocação.
O Curso de Formação Específica, de caráter eliminatório, abordará treinamento com conteúdos e carga
horária de aulas práticas e teóricas de acordo com a grade curricular da matriz curricular da SENASP
(Secretaria Nacional da Segurança Pública).
O “Curso de Formação Específica” será realizado após a Homologação do Concurso Público.
Caberá a Prefeitura do Município de Serra Negra/SP, determinar o local, a data, período e o horário
específico para execução do mesmo. Acrescenta-se que em virtude da complexidade, o Curso de
Formação Específica poderá ser realizado inclusive em outra Cidade.
Os candidatos alunos do Curso de formação da Guarda Civil deverão:
a) Frequentar com assiduidade, pontualidade e com aproveitamento adequado de formação, estágios e
programas de treinamento, dentro e fora da sede;
b) Apresentar-se sempre com os cabelos cortados, barba aparada, uniforme e vestes decentes e asseadas;
c) Conservar-se respeitoso e disciplinado na presença dos professores, e demais servidores de apoio e
seus superiores;
d) Portar-se com urbanidade e polidez em presença do público; e
e) Atender as demais disposições previstas em regulamento.
Somente será permitida a realização do Curso de Formação Específica, na data, no local e horários
constantes pré-estabelecidos.
O curso será de responsabilidade da Prefeitura do Município de Serra Negra/SP.
Haverá remuneração / ajuda de custo ao candidato durante a realização do curso.
15. DA CONTRATAÇÃO PARA CARGO

15.1

O provimento do Cargo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados,
observada a necessidade da Prefeitura Municipal e o limite fixado por lei.
15.2
A aprovação no concurso não gera direito à contratação/exercício, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem
de classificação final.
15.3
A convocação dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação e todas as fases do
concurso e, por ocasião do processo de contratação, à apresentação dos seguintes documentos:
15.3.1 Carteira de Trabalho e Previdência Social – original;
15.3.2 Cédula de Identidade – original mais 2 (duas) cópias;
15.3.3 Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP – original mais 1 (uma) cópia;
15.3.4 Cadastro de Pessoas Físicas – CPF regularizado – original mais 2 (duas) cópias;
15.3.5 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou justificativa – original mais 1 (uma) cópia;
15.3.6 Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando dispensa – original mais 1 (uma) cópia;
15.3.7 Comprovante de Residência (conta de água ou energia elétrica) – original mais 2 (duas) cópias;
Nota: se a conta de água ou energia não estiver no nome do candidato, deverá apresentar também comprovante
de residência no qual conste o nome do candidato (qualquer correspondência) ‐ original mais 2 (duas) cópias;
15.3.8 Comprovante de escolaridade exigida para o cargo/função – original mais 1 (uma) cópia;
15.3.9 Quando for o caso, Carteira de Registro Profissional do Órgão a que pertence (exemplo: OAB, COREN, CREA,
etc.) – original mais 1 (uma) cópia;
15.3.10 Quando for o caso, Certidão de regularidade com o órgão profissional a que pertence (exemplo: OAB, COREN,
CREA, etc.) – original mais 1 (uma) cópia;
15.3.11 Se solteiro, Certidão de Nascimento – original mais 2 (duas) cópias;
15.3.12 Se casado, Certidão de Casamento – original mais 2 (duas) cópias;
15.3.13 Se divorciado, Certidão de Casamento com averbação – original mais 2 (duas) cópias;
15.3.14 Certidão de Nascimento dos filhos solteiros menores de 18 anos – original mais 2 (duas) cópias;
15.3.15 Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 14 anos – original mais 1 (uma) cópia;
15.3.16 Carteira de Trabalho e Previdência Social – 1 (uma) cópia das páginas que constam a foto, a qualificação civil,
de todos os registros do Contrato de Trabalho e da contribuição sindical;
Nota: se o candidato possuir mais de uma carteira de trabalho deverá apresentar também, original mais 1 cópia
de todos os registros do contrato de trabalho e das páginas que constam a foto e a qualificação civil;
15.3.17 Quando for o caso, termo de guarda e certidão de nascimento do filho menor que estiver sob tutela – original
mais 1 (uma) cópia;
15.3.18 Comprovante da Declaração de Bens (Imposto de Renda) referente ao ano anterior à data de admissão –
original mais 1 (uma) cópia;
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15.3.19 Para profissionais liberais, comprovante da última Contribuição Sindical, bem como comprovante de quitação da
anuidade – original mais 1 (uma) cópia;
15.3.20 Duas fotos 3x4 (coloridas);
15.3.21 Carteira Nacional de Habilitação, quando for requisito para o cargo ‐ original mais 1 (uma) cópia;
15.4
A convocação estabelecerá o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas para o comparecimento do candidato e
será contada do recebimento do telegrama a ser enviado para o endereço informado pelo candidato, sendo
considerado desistente o candidato que não comparecer, na data e horário determinados no telegrama, ao
endereço constante no instrumento de convocação, munido de toda documentação para a admissão, bem como
não assumir suas atividades no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o comparecimento da convocação.
15.4.1. Na falta de algum documento, se solicitado, a Prefeitura Municipal da Estância de Serra Negra poderá dar um
prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a apresentação do documento.
15.5
Obedecida à ordem de classificação, para efeito de contratação e exercício, fica o candidato convocado sujeito à
aprovação em exame médico, elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal, que
avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes ao Cargo a que concorre.
15.5.1 As decisões do Serviço Médico da Prefeitura, de caráter eliminatório para efeito de contratação, são
soberanas.
15.5.2 Os candidatos com deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para a contratação, serão avaliados por
uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP que atestará a
compatibilidade das atividades exercidas do Cargo com o grau e especificidade da deficiência declarada, a
avaliação será de caráter eliminatório para efeito de contratação.
15.6
O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Prefeitura Municipal.
15.7
A Prefeitura do Município poderá solicitar outros documentos que julgar necessário.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1

16.2

16.3
16.4

16.5

16.6

16.7

A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer
tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal;
O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do Concurso Público,
desde que aprovado, junto à Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP; não lhe cabendo qualquer
reclamação caso não seja possível à mesma informá-lo da contratação, por falta da citada atualização;
O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do
Concurso Público, a qualquer tempo;
Será excluído do Concurso Público o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da (s) prova (s);
b) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação;
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização
da prova;
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;
f) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo;
g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas
ou impressos não permitidos;
h) Estiver comprovadamente fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação
(Pager, celulares, etc.);
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
j) Não devolver integralmente o material solicitado;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações
referentes a este Concurso Público no Diário Oficial do Município e demais meios indicados e do quadro
de avisos da Prefeitura Municipal.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da convocação dos
candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser
publicado.
No que tange ao presente Concurso Público, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de
Acompanhamento deste Concurso Público, especialmente nomeada pela Portaria nº 04 de 07 de janeiro de
2019 e pela Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras Ltda.

Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2019

Prefeitura da Estância hidromineral de Serra Negra/SP - Página 14

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP
Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2019
16.8

Os documentos não exigidos, judicial ou extrajudicialmente, no prazo de 01 (um) ano, contado do
encerramento da publicação da classificação final do Concurso Público serão disponibilizados para envio à
Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP.
16.9 A DIRECTA está apta a emitir Atestado ou Declarações de Aprovações no Certame, se houver
interesse
do candidato, este poderá requerer seu certificado de aprovação através do e-mail
contato@directacarreiras.com.br e recolher o valor do certificado informado no ato da solicitação.
16.10 Para efeito de contagem de prazos para recursos será considerada a data de publicação dos atos relativos
ao presente Concurso Público através do site www.directacarreiras.com.br.
16.11 À Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra é facultada a anulação parcial ou total do
presente concurso público, antes de sua homologação, se constatada irregularidade insanável.
16.12 Caberá ao Prefeito do Município a homologação dos resultados do Concurso Público.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que
fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços
www.serranegra.sp.gov.br e www.directacarreiras.com.br e no Diário Oficial do Município, bem como o resumo
poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público.
Serra Negra/SP, 19 de janeiro de 2019.

Dr. Sidney Antônio Ferraresso
PREFEITO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP
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