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R E T I F I C A Ç Ã O  0 1  
                                               

O Município de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, representado pela Prefeita Municipal Vera Lucia Alves, por 

meio da OMNI CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, , torna público a Retificação 01 do Edital nº. 01/2021 

PROCESSO SELETIVO, conforme segue: 

 

 
7– DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
7.1 - A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 26/09/2021 no Município de Osvaldo Cruz/SP, 
em locais que serão divulgados na data de 21/09/2021, no site www.omniconcursospublicos.com.br  e 
www.osvaldocruz.sp.gov.br., de acordo com a Tabela abaixo: 
 

Osvaldo Cruz, 02 de setembro de 2021. 
 
 

VERA LUCIA ALVES 
      Prefeita do Município de Osvaldo Cruz 
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E D I T A L  D E  P R O C E S S O  S E L E T I V O  N º .  0 1 / 2 0 2 1  
A B E R T U R A  

                                               

O Município de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, representado pela Prefeita 

Municipal Vera Lucia Alves, considerando o contrato firmado com a empresa OMNI 

CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, vencedora do processo de licitação nº 148/2021, que teve 

como objeto “contratação de empresa prestadora de serviços para realização de concurso 

público abrangendo diversos cargos para a prefeitura municipal de osvaldo cruz – sp, 

destinados a todas as secretarias municipais, com a efetivação de inscrições, preparação e 

aplicação das provas, elaboração da lista de classificação geral de candidatos, bem como 

promoção dos atos necessários à referida seleção”; considerando o dever de atender aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a 

administração pública (art. 37, da Constituição Federal); considerando que o Estado de São 

Paulo, através do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, reconheceu o estado de 

calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge todo o Estado de São 

Paulo, e dispôs sobre medidas adicionais para enfrentá-lo; considerando que, através do 

Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, foi decretada medida de quarentena no Estado 

de São Paulo, consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível 

contaminação ou propagação do coronavírus, dentre elas, a suspensão de atendimento 

presencial ao público em todos os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, 

exceto os de atividades essenciais; considerando que tais medidas restritivas alcançaram 

todos os estabelecimentos de ensino, uma vez que, diante da situação de calamidade pública 

extraordinariamente provocada pela Pandemia do COVID-19, foi decretada pelo Governo do 

Estado de São Paulo a suspensão das aulas presenciais devido à necessidade de isolamento 

social, o que trouxe uma nova realidade para os gestores e professores, não só no tocante à 

condução das aulas remotas, mas também em como organizar e preparar a recuperação de 

conteúdos e reforços dos alunos no retorno das aulas presenciais; considerando que a 

mudança promovida pelo novo Coronavírus foi abrupta, sem que as escolas tivessem tempo 

para fazê-la com planejamento, torna-se necessário que o Município de Osvaldo Cruz planeje 

a volta às aulas a fim de que o transtorno não seja ainda maior, pois mesmo um cenário de 

tanta volatilidade e mudança rápida de decisões, não desobriga o Município de Osvaldo Cruz 

de ter um plano de ações; considerando que, além da gestão de atendimento da comunidade 

escolar e da necessidade em seguir os protocolos de segurança, torna-se necessário também 

um caminho para a gestão do atendimento daqueles alunos que se encontram aquém da 

aprendizagem de conteúdos básicos para a continuidade do processo, bem como daqueles 

que os efeitos da pandemia refletiram no seu comportamento socioafetivo, além de uma 

atenção especial aos alunos em situação de maior vulnerabilidade social; considerando que, 

com o intuito de não atropelar os processos, há necessidade de receber outros profissionais 

para auxiliar na recuperação e reforço, no desenvolvimento socioafetivo dos alunos e na 

atenção aos alunos em situação de vulnerabilidade social; considerando que não se pode 

olvidar que este ano de 2021 o Governo Federal, através do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) realizará o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), que consiste em um conjunto de avaliações externas em larga 

escala que permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores 
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que podem interferir no desempenho do estudante permitindo à rede municipal avaliar a 

qualidade da educação oferecida aos estudantes; considerando que: “A meta do IDEB para o 

município de Osvaldo Cruz neste ano de 2021 é 7. Em 2019 a meta era de 6.7 e foi 

alcançado a nota 6.9.  Nota-se que a meta para o município é bem acima da meta nacional 

que é de 6. Em tempos de pandemia se faz necessário que haja um procedimento 

extraordinário para se ao menos tentar alcançar a meta proposta”; considerando que, em um 

cenário normal, esta meta já exigiria grandes esforços e diante do quadro atual, onde os 

efeitos da pandemia influenciam sobremaneira, há a necessidade desses esforços serem 

redobrados com a contratação de profissionais temporários e emergenciais, a fim de que 

sejam dadas as condições mínimas necessárias para que os alunos tenham condições de 

realizar a avaliação em condições de que a meta seja ao menos alcançada, além dos 

deletérios dos efeitos da Pandemia; considerando, outrossim, que a Secretaria Municipal de 

Educação de Osvaldo Cruz tem se empenhado em promover medidas urgentes, de curto, 

médio e longo prazos, de modo a mitigar as perdas decorrentes da suspensão das aulas 

presenciais ocorridas desde o dia 18/03/2020 ao dia 01/08/2021 e as dificuldades estruturais 

do sistema de ensino diante dessa nova realidade imposta pela Pandemia do Covid-19, 

sendo que os principais riscos decorrentes da suspensão das atividades escolares 

presenciais são os retrocessos do processo educacional e da aprendizagem dos estudantes, 

os danos estruturais e sociais para os estudantes e as famílias de baixa renda e o abandono 

e o potencial aumento da evasão escolar; considerando, dessa forma, com base em todo o 

acima exposto, na legislação vigente e no contexto da Pandemia, o Município de Osvaldo 

Cruz lança por sua Secretaria de Educação, o Projeto Educação de Qualidade Pós-

Pandemia, que visa desenvolver ações, em caráter emergencial, para mitigar os efeitos 

ligados à pandemia na educação municipal, que se divide em 4 áreas essenciais para que 

uma educação de qualidade seja oferecida a todos os alunos: 1 - Auxílio aos alunos com 

dificuldades, defasagem, estagnação na aprendizagem e dificuldades socioemocionais 

causada ou intensificada devido a Pandemia, em situações de vulnerabilidade social e para 

melhoria da educação para todos; 2 - Auxílio aos Estudantes Público-alvo da Educação 

Especial (EPAEE) nas classes comuns do ensino regular; 3 - Auxílio ao uso de tecnologia aos 

alunos e professores; 4 - Auxílio ao transporte escolar; considerando, assim, que para 

implementar e executar o referido projeto em caráter emergencial e de excepcional interesse 

público, motivada e justificada pelas razões acima elencadas, torna-se indispensável e 

legítima a contratação temporária de profissionais da área da educação, pelo período certo e 

determinado de 8 meses de duração, tudo para a consecução do Projeto Educação de 

Qualidade Pós-Pandemia, além de que, o contrato firmado com candidato aprovado 

contratado poderá ser extinto sem indenização nos moldes do artigo 12 da Lei 8.745/1993; 

considerando que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (art. 37, da CF); 

considerando que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 37, IX, da CF); 

considerando que a Lei 8.745/1993 dispôs sobre a contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX 

do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências;  considerando que, segundo o 
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art. 2º, da Emenda Constitucional nº 106, de 07 de maio de 2020, “com o propósito exclusivo 

de enfrentamento do contexto da calamidade e de seus efeitos sociais e econômicos, no seu 

período de duração, o Poder Executivo federal, no âmbito de suas competências, poderá 

adotar processos simplificados de contratação de pessoal, em caráter temporário e 

emergencial, e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e 

igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do § 1º do art. 

169 da Constituição Federal na contratação de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da 

Constituição Federal, limitada a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem 

prejuízo da tutela dos órgãos de controle”; considerando, portanto, que as disposições 

constitucionais e infraconstitucionais acima elencadas autorizam a contratação de servidor 

público para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, com 

fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal, na Lei 8.745/1993, além dos demais 

dispositivos acima citados, entre outros mais aplicáveis à espécie, sobremaneira no 

harmônico ordenamento jurídico brasileiro, torna público o presente Edital que dispõe sobre a 

abertura de inscrições do PROCESSO SELETIVO DE PROVAS visando selecionar 

candidatos, para trabalhar em caráter temporário, com prazo certo e determinado pelo 

período de 8 (oito) meses. 
 
 

 
 

O PROCESSO SELETIVO será regido pelas instruções a seguir: 

 

1 – DAS FUNÇÕES 

 
1.1 – As Funções a serem providos, os requisitos mínimos, a carga horária mínima, o salário base, as vagas e a 

taxa de inscrição, são os seguintes: 

 
Cargo  

Vagas Carga 
horária 

semanal 

 
Salário Base 

 
Requisitos Mínimos 

Taxa de 
Inscrição 

Monitor de Apoio 
Pedagógico 

25 20 horas 
semanais 

R$15,56 por 
hora/aula 

Curso normal ao nível médio 
ou superior, ou Licenciatura de 
Graduação Plena em 
Pedagogia. 

R$ 9,00 

Monitor de Apoio 
as Atividades 
Esportivas 

1 12 horas 
semanais 

R$15,56 por 
hora/aula 

Licenciatura plena em 
Educação Física. 

R$ 9,00 

Monitor de Apoio 
as Atividades 
Artísticas 

1 12 horas 
semanais 

R$11,37 por 
hora/aula 

Curso de ensino médio e 
certificação que comprove o 
conhecimento da área. 

R$ 9,00 

Monitor de Apoio à 
saúde e qualidade 
de vida 

1 12 horas 
semanais 

R$11,37 por 
hora/aula 

Curso de ensino médio e 
certificação que comprove o 
conhecimento da área. 

R$ 9,00 

Monitor de Apoio 
as atividades 
ambientais 

1 12 horas 
semanais 

R$11,37 por 
hora/aula 

Curso de ensino médio e 
certificação que comprove o 
conhecimento da área. 

R$ 9,00 

Professor de 
Educação Básica I  
PEB I (Educação 
Infantil) 

1 30 horas 
semanais 

R$15,56 por 
hora/aula 

Curso de nível médio, na 
modalidade Normal ou Normal 
Superior ou Graduação 
Superior de Licenciatura Plena 
em Pedagogia ou habilitação 
em Educação Infantil. 

R$ 9,00 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art169%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art169%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37ix
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37ix
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1.2 - As atribuições e funções inerentes a cada cargo estão detalhadas no Anexo I. 

Professor de 
Educação Básica I 
– PEB I (Ensino 
Fundamental) 

6 37 horas 
semanais 

R$15,56 por 
hora/aula 

Curso de nível médio, na 
modalidade Normal ou Normal 
Superior ou Graduação 
Superior de Licenciatura Plena 
em Pedagogia. 

R$ 9,00 

Professor de 
Educação Básica II 
– PEB II 
(Educação Física) 
 

1 37 horas 
semanais 
 

R$15,70 por 
hora/aula 

Curso de nível Superior com 
Licenciatura Plena com 
Habilitação específica em 
Educação Física com registro 
no CREF. 

R$ 9,00 

Professor de 
Educação Básica II 
– PEB II (Inglês) 

1  
37 horas 
semanais 

R$15,70 por 
hora/aula 

Curso de nível Superior com 
Licenciatura Plena com 
Habilitação específica em 
Inglês. 

R$ 9,00 

Professor de 
Educação Básica II 
(Artes) 

2 30 horas 
semanais 
 

R$15,70 por 
hora/aula 

Curso de nível Superior com 
Graduação em licenciatura 
Plena em Artes nas 
modalidades: Cênicas, 
Visuais, Dança e Música, 
Devidamente registrado(a), 
fornecido(a) por instituição 
reconhecida pelo Magistério 
da Educação. 

R$ 9,00 

Professor de 
Educação Básica II 
(Educação 
Ambiental) 

2 30 horas 
semanais 

R$15,70 por 
hora/aula 

Curso de nível Superior na 
Área de Educação Ambiental; 
Curso de Licenciatura em 
Geografia ou Biologia. 

R$ 9,00 

Monitor de Apoio a 
Educação Inclusiva 

20 20 horas 
semanais 

R$15,56 por 
hora/aula 

Curso normal ao nível médio 
ou superior, ou Licenciatura de 
Graduação Plena em 
Pedagogia, com Habilitação 
Específica em Educação 
Inclusiva, ou Especialização 
na área.  

R$ 9,00 

Professor de 
Educação Básica II 
- Educação 
Especial/Inclusiva 
– Deficiência 
Auditiva – 
(LIBRAS) 

2 30 horas 
semanais 

R$15,70 por 
hora/aula 

Curso de nível Superior com 
Licenciatura Plena com 
Habilitação específica ou Pós-
Graduação em LIBRAS. 

R$ 9,00 

Monitor de Apoio a 
informática 
Educacional 

1 12 horas 
semanais 

R$ 11,37 por 
hora/aula 

Curso técnico em informática, 
ou habilitação de graduação 
em informática, ou superior 
tecnólogo na área de 
informática. 

R$ 9,00 

Professor de 
Educação Básica II 
(Informática 
Educacional) 

4 30 horas 
semanais 

R$15,70 por 
hora/aula 

Computação; Engenharia da 
Computação; Análise de 
Sistemas; Sistemas de 
informação; Licenciatura em 
Computação ou Tecnólogo 
(com curso de duração mínima 
de quatro anos) do Eixo 
Informação e Comunicação. 

R$ 9,00 

Monitor de 
Transportes 
Escolar 

3 40 horas 
semanais 

R$1100,00 Ensino médio completo. R$ 9,00 
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2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1 - O Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, e será 
organizado pela empresa OMNI Concursos Públicos Ltda, bem como regido pelas instruções especiais 
constantes do presente Edital, elaborado em conformidade com os ditames das Legislações Federal e Municipal 
vigentes e pelas normas cabíveis que vierem a surgir. 

2.2 - O Processo Seletivo compreenderá a aplicação de Prova Escrita Objetiva de caráter classificatório e 
eliminatório. 

2.3 - As provas serão realizadas na cidade de Osvaldo Cruz- SP, por definição conjunta do Município de 
Osvaldo Cruz/SP e a empresa organizadora, OMNI Concursos Públicos Ltda. 

2.4 - O edital completo e respectivas retificações serão publicadas no site www.omniconcursospublicos.com.br 
e www.osvaldocruz.sp.gov.br  

2.5 - Os meios oficiais de divulgação dos atos deste PROCESSO SELETIVO serão, bem como nos sites 
www.osvaldocruz.sp.gov.br., www.omniconcursospublicos.com.br  , jornal de grande circulação e órgão oficial 
da imprensa. 

2.6 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo e a divulgação desses documentos através do site 
www.omniconcursospublicos.com.br e demais meios oficiais de divulgação definidos no item 2.5. 

2.7 - Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário de Brasília. 

 

3 – REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
3.1 - São condições para ingresso em Cargo público: 
3.1.1 - Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do Decreto Federal 70.436/72. 
3.2 - São requisitos para nomeação: 
3.2.1 - Ser aprovado neste Processo Seletivo; 
3.2.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos  
3.2.3 - Ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições da Cargo mediante confirmação de exame 
médico admissional; 
3.2.4 - Estar quite com o Serviço Militar, se do sexo masculino; 
3.2.5 - Estar no gozo dos direitos civis e políticos; 
3.2.6 - Atender as condições de escolaridade e requisitos da Cargo; 
3.2.7-Possuir habilitação profissional para o exercício das funções, quando for o caso;  
3.2.8-atender as condições especiais, prescritas em lei ou decreto, para determinadas funções; 
3.2.9 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental; 
3.2.10 - Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impossibilite 
acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, 
do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à compatibilidade de horários. 
3.2.11 - Não ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para o mesmo cargo, empregos e 
funções, e nem estar em idade de aposentadoria compulsória. 
3.2.12 – Com vacina em dia. 
3.3 - Os requisitos citados acima, assim como os dispostos no Item 1, deste Edital são essenciais para 
contratação, devendo o candidato na ocasião da convocação, apresentar os documentos exigidos no 
Departamento de Recursos Humanos do Município de Osvaldo Cruz/SP. No caso do não cumprimento das 
referidas exigências, o candidato perderá o direito à vaga. 
 

4 – DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1 - As inscrições serão realizadas pela internet, conforme item 4.2. Não serão admitidas inscrições pelo 
Correio, Fax, E-mail ou outra forma diferente da definida no item 4.2. 
4.2 - Será admitida a inscrição apenas via INTERNET, no endereço eletrônico 
www.omniconcursospublicos.com.br a partir do dia 28/08/2021 até o dia 14/09/2021 desde que efetue o 
pagamento até o dia 15/09/2021 através de “Boleto Bancário” a ser emitido após o preenchimento do 
formulário eletrônico de inscrição no endereço www.omniconcursospublicos.com.br. 
4.2.1 - A inscrição efetuada via internet somente será validada após a constatação do pagamento do boleto 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.osvaldocruz.sp.gov.br/
http://www.osvaldocruz.sp.gov.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo presente Edital. 
4.2.2 - Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou com valores 
divergentes. 
4.2.3 - A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário. 
4.2.4 - É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários de funcionamento da rede 
bancária credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição. 
4.2.5 - Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em desacordo 
com as opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via internet, seja qual for o motivo alegado. 
4.2.6 - A OMNI Concursos Públicos Ltda, não se responsabiliza por inscrições via internet, não recebidas por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilite a transferência dos dados, salvo por 
culpa exclusiva da instituição organizadora. 
4.2.7 - Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.omniconcursospublicos.com.br em caso de  
dúvida  para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá consultar a “Área do Candidato” de como realizar a sua 
Inscrição, disponível na página inicial do site ou entrar em contato com a empresa através do e-mail 
candidato@omniconcursospublicos.com.br 
4.2.8 - Os valores de inscrição pagos em desacordo com o estabelecido neste Edital não serão devolvidos. 
4.3 - Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória. 
4.4 - Não serão recebidas inscrições por via postal, fac-símile ou condicional, sob qualquer pretexto, fora do 
prazo estabelecido ou que não atenda rigorosamente às disposições contidas neste edital. 
4.5 - Não serão aceitas inscrições contendo dados incompletos. 
4.5.1 - Os dados cadastrais fornecidos pelos candidatos poderão ser retificados no prazo máximo da data 
recursal das Homologações das Inscrições, posteriormente não serão aceitas alterações. 
4.6 - Efetivado o pagamento da inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração, sob hipótese alguma. 
4.7 - No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar das listagens oficiais 
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a OMNI Concursos Públicos Ltda 
procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a 
apresentação do comprovante de inscrição Formulário estará em posse do Coordenador da OMNI Concursos 
Públicos Ltda. 
4.8 - A inclusão de que trata o item 4.5 será realizada de forma condicional e será confirmada pela OMNI 
Concursos Públicos Ltda, na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência 
da referida inclusão. 
4.8.1 - Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 4.5, a mesma será cancelada, 
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
4.9 - Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de não realização do Processo 
Seletivo pela empresa OMNI Concursos Públicos Ltda. 
4.10 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste edital. 

4.11 - A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição, bem como a 

apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas, implicará no cancelamento da inscrição e 

anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, após processo administrativo em que se 

garantam os princípios do contraditório e ampla defesa. 
4.12 - A partir do dia 30/09/2021 o candidato deverá conferir no site www.omniconcursospublicos.com.br, se foi 
deferido seu requerimento de inscrição.  
 

5– DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAR A PROVA 

 
5.1 - Do total das vagas ofertadas, 5% (cinco por cento) será reservado para pessoas com deficiência, em 
cumprimento ao que assegura o art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal nº 3.298/99 e 
Decreto Federal 9.508/18, observando-se a compatibilidade de condição especial do candidato com as 
atividades inerentes às atribuições do cargo para o qual concorre, no prazo de validade do presente Processo 
Seletivo. 
5.2 - Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste Edital resulte em número fracionado, este 
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
5.3 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias relacionadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
5.4 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 
3.298/99, participarão do Processo de Seleção Simplificada em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e 
local de aplicação das provas. 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
mailto:candidato@omniconcursospublicos.com.br
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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5.5 - O candidato portador de deficiência deverá enviar, através da área do candidato no período de 
30/08/2021 a 27/09/2021 especificando que deseja concorrer às vagas reservadas. 
5.6 -OS PEDIDOS DE VAGAS RESERVADAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAR A PROVA 
SERÃO ENVIADOS DE FORMA ELETRÔNICA (VIA ÁREA DO CANDIDATO)  
5.6.1 - Para a apresentação eletrônica dos documentos referente aos Pedidos de Vagas Reservadas o 
candidato deve acessar a “Área do Candidato” a partir da página www.omniconcursospublicos utilizando o seu 
CPF e senha pessoal. Na área do candidato deve localizar a sua inscrição para o evento, clicar em “Mais 
Informações” e em seguida no item “PCD- Portador de Deficiência”. 
5.6.2 - Os documentos devem ser digitalizados em “frente e verso” no mesmo arquivo em formato PDF em 
formato que permita a sua perfeita identificação.  
5.7 - Serão considerados somente documentos enviados dentro do prazo estabelecido, sob pena de 
indeferimento: 
a) Laudo Médico expedido no prazo máximo de 06 (seis) meses antes do término das inscrições, atestando a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo 
do número do CRM do médico responsável por sua emissão,  
b) O candidato com deficiência visual que necessitar de prova especial em Braille ou ampliada ou leitura de 
sua prova, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação 
dentro do prazo previsto para envio da documentação.  
c) O candidato com deficiência auditiva que necessitar do atendimento do Intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá anexar solicitação 
d) O candidato com deficiência física que necessitar de atendimento especial, além do envio da documentação 
indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da 
prova, designação de fiscal para auxiliar no manuseio das provas dissertativas (quando houver) e transcrição 
das respostas, salas de fácil acesso, banheiros adaptados para cadeira de rodas etc.;  
e) O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas, além do envio 
da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação com justificativa acompanhada 
de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, dentro do prazo de envio do laudo. 
f) A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, desde que deferido a 
solicitação de atendimento especial a este fim, 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, deverá encaminhar solicitação com justificativa acompanhada de 
comprovação, certidão de nascimento ou atestado médico, dentro do prazo de envio dos documentos. 
5.8 - Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braille serão oferecidas provas nesse 
sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos candidatos deverão levar para 
esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se de soroban. 
5.9 - Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas nesse 
sistema. Sua prova ampliada será em fonte 24. 
5.10 - O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especificado no item 6.7 letra “a”, e que, não 
tenha indicado no ato da inscrição que deseja concorrer às vagas reservadas, automaticamente será 
considerado como “concorrendo às vagas reservadas”. 
5.11 - Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos mencionados neste 
Item e seus subitens serão considerados como pessoas sem deficiência, seja qual for o motivo alegado, bem 
como poderão não ter as condições especiais atendidas. 
5.12 - O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes deste Item não 
poderão interpor recurso administrativo em favor de sua condição. 
5.13 - O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista de classificação 
geral, terá seu nome constante da lista específica de candidatos com deficiência. 
5.14 - Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico 
oficial ou credenciado pelo Município de Osvaldo Cruz/SP, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do 
candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência incapacitante para o exercício do cargo. Será 
eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não 
se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 
5.15 - A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de identidade original 
oficial e terá por base o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições, conforme item 6.7 deste 
Capítulo, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. 
5.16 - Caberá recurso contra decisão proferida pela perícia Médica do Município de Osvaldo Cruz/ SP. 
5.17 - A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 

http://www.omniconcursospublicos/
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5.18 - O laudo médico apresentado terá validade somente para este Processo Seletivo não será devolvido. 
5.19 - Após a contratação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
readaptação ou aposentadoria por invalidez. 
 

6 – DAS PROVAS 

 
6.1 - A aplicação de provas do Processo Seletivo Edital nº. 01/2021 será constituída por: 
6.1.1 - Prova Objetiva de Múltipla Escolha de caráter classificatório e eliminatório. 
6.1.2 - A Prova Objetiva conterá 20(Vinte) questões, com 04 opções de respostas (a,b,c,d) cada, com apenas 
uma opção correta, de acordo com a tabela abaixo: 

 

CARGOS DISCIPLINA/CONTEÚDO QUANTIDADES DE 
QUESTÕES 

PESO TOTAL 

Ensino Médio  

Língua Portuguesa 10 5,0 50 

Matemática 05 5,0 25 

Conhecimentos Gerais e 
Atualidades 

05 5,0 25 

TOTAL  20  100 

 
 
 

CARGOS DISCIPLINA/CONTEÚDO QUANTIDADES DE 
QUESTÕES 

PESO TOTAL 

Ensino Superior 

Língua Portuguesa 05 5,0 25 

Matemática 05 5,0 25 

Conhecimentos 
Pedogógicos 

05 5,0 25 

Conhecimentos Específicos 05 5,0 25 

TOTAL  20  100 

 
6.1.3 - A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100(cem) pontos. 
67.1.3.1 - Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 
50 (cinquenta) pontos. 
6.2 - A realização da Prova Objetiva terá duração de 03 (três) horas, já incluído o tempo para distribuição e 
orientações sobre as provas e o preenchimento da Folha de Respostas. 
6.3 - O Conteúdo Programático para as Provas Objetivas será apresentado no Anexo II. 
6.4 - Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade na prova, deverá se manifestar no momento da 
prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso junto à banca examinadora.  
 

7– DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
7.1 - A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 10/10/2021 no Município de Osvaldo Cruz/SP, 

em locais que serão divulgados na data de 05/10/2021, no site www.omniconcursospublicos.com.br  e 
www.osvaldocruz.sp.gov.br., de acordo com a Tabela abaixo: 
 
 

PERÍODO                                                              CARGOS 

8h00 

Monitor de Apoio Pedagógico, Monitor de Apoio as Atividades Artísticas, Monitor de Apoio á 
saúde e qualidade de vida, Monitor de Apoio as Atividades Ambientais, Professor de 
Educação Básica I – PEB I (Educação Infantil), Professor de Educação Básica II- PEB II ( 
Educação Física), Professor de Educação Básica II- PEB II – Inglês, Professor de Educação 
Básica II – Artes, Professor de Educação Básica II – Educação Especial/Inclusiva- 
Deficiência Auditiva ( LIBRAS), Professor de Educação Básica II ( Informática Educacional) 

14h00 

Monitor de Apoio as Atividades Esportivas, Professor de Educação Básica I –PEB I – 
(Ensino Fundamental), Professor de Educação Básica II –Educação Ambiental, Monitor de 
Apoio a Educação Inclusiva, Monitor de Apoio a Informática Educacional, Monitor de 
Transporte Escolar 

 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.osvaldocruz.sp.gov.br/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        

Página 9 de 21. 

 
7.1.2 - Devido à pandemia do COVID-19 os candidatos deverão fazer o uso de máscaras nas imediações e no 
interior do local de realização das provas. A lotação das salas será reduzida. Será fornecido álcool em gel na 
entrada dos locais das provas, e serão seguidas todas as normas e medidas de higiene e precaução ao COVID-
19, estabelecidas pela OMS. 
7.1.3 - O candidato deverá comparecer ao local de realização das Provas, com no mínimo, 30( trinta minutos) de 
antecedência, portando documento de identidade original, comprovante de inscrição (CDI), caneta transparente 
azul ou preta, 
7.1.4 - O candidato poderá ausentar-se do local de provas, depois de decorridos 01h (uma hora) do início das 
mesmas e poderá levar o caderno de questões. 
7.1.5 - Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão 
retirar-se do local simultaneamente. 
7.1.6 - O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identificação. 
7.1.7 - É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o 
comparecimento no local, data e horário determinado, com todos os custos sob sua responsabilidade. 
7.1.8 - O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas só será permitido no horário estabelecido, 
mediante a apresentação do Documento de Identidade Oficial (original), preferencialmente o usado na inscrição. 
7.1.9 - O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e sua assinatura. Não serão aceitos como documentos de identificação: CPF (CIC), 
certidões de nascimento, títulos eleitorais, CNH (modelo antigo, sem foto), carteira de estudante, carteira 
funcional sem valor de identidade, nem cópias de documentos de identificação, ainda que autenticados, ou 
protocolos de entrega de documentos. 
7.1.10 - Serão considerados documentos de identidade: Documento de Identidade; Carteira e/ou cédula de 
identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério 
das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei 
federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação 
(com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 
7.1.11 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de 
identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da 
ocorrência policial com data de no máximo 30 dias antes da data de realização das provas, bem como outro 
documento que o identifique.  Nesta ocasião poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo 
coleta de assinaturas em formulário próprio de ocorrências. 
7.1.12 - A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
7.2 - O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, na forma definida nos subitens 
7.1.5, 7.1.6,7.1.7 e 7.1.8 deste Edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo. 
7.2.1 - Não serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário determinado. 
7.2.2 - Será excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar documento de identificação exigida; 
b) Não devolver a folha de respostas assinada cedida para realização das provas; 
c) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 
d) Ausentar-se da sala no período das provas sem acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo mínimo de 
permanência estabelecido ou portando caderno de questões ou folha de resposta;  
e) For surpreendido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente, 
por escrito ou através de equipamentos eletrônicos, durante a realização da prova. 
f) Tumultuar a realização das provas, podendo responder legalmente pelos atos ilícitos praticados; 
g) Fizer anotações de informação relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 
h) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões e/ou nas folhas de respostas; 
i) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 
qualquer etapa do Processo Seletivo; 
j) Constatado, após as provas por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 
policial, ter o candidato utilizado processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo; 
k) Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 
autoridades presentes e/ou com outros candidatos; 
7.2.3 - Não será permitido ao candidato permanecer no local das Provas Objetivas com aparelhos eletrônicos 
ligados (bip, telefone celular, relógio, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). 
Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, deverá estar desligado e, em caso de aparelho telefone 
celular, deixar desligado ou retirar a bateria e colocar no envelope de segurança lacrado. O descumprimento da 
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presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude. 
7.2.4 - É expressamente proibido ao candidato permanecer com armas no local de realização das provas, ainda 
que detenha o porte legal de arma, sob pena de sua desclassificação. 
7.2.5 - Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização 
de máquinas calculadoras ou similares, anotações, impressos, livros ou qualquer outro material de consulta. 
7.2.6 - Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos locais 
predeterminados. 
7.2.7 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem acompanhamento de fiscal, 
após ter assinado a lista de presença. 
7.2.8 - O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, a folha de respostas e não poderá levar o caderno 
das questões antes do término do horário da mesma.  
7.2.9 - Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer das provas resultará 
na eliminação automática. 
7.3 - Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude de 
afastamento de candidato da sala de provas.      
7.3.1 - A condição de saúde do candidato no dia da aplicação das provas será de sua exclusiva 
responsabilidade, não haverá segunda chamada por motivo de enfermidade que esteja acometido no dia da 
prova, e ainda será de responsabilidade o risco de transmissão de enfermidade aos demais. 
7.3.2 - Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local 
ou ao médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo 
apoio necessário. 
7.3.3 - Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo 
não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Processo Seletivo. 
7.3.4 - No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de 
avaliação/classificação. 
7.3.5 - As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de leitura óptica. 
7.3.6 - As respostas das provas objetivas deverão ser transcritas a caneta transparente de tinta azul ou preta 
para a Folha de Respostas, que é o único documento válido para correção eletrônica. Não haverá substituição 
da Folha de Respostas ou de qualquer outro material, exceto por ocorrência de responsabilidade exclusiva da 
Administração ou da organização do Processo Seletivo, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os 
prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emenda ou rasura, ainda que legível e serão 
consideradas ERRADAS, as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura, ainda que legível. 
7.3.7 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, desde que deferido a 
solicitação de atendimento especial a este fim, nos termos do edital, 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. 
7.3.8 - Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em 
caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim no ato da inscrição. Nesse caso, se 
deferido o seu pedido, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado pela 
coordenação do Processo Seletivo. 
 

8 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 

 
8.1.1 - A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em 02 (duas) listas, contendo a Primeira 
Lista Geral dos candidatos classificados, e a Segunda Lista somente a classificação das Pessoas com 
Deficiência. 
8.2 - Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será aplicado o disposto no art. 27 
da lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso – candidatos com idade superior ou igual a 60 anos) aplicando-se 
subsidiariamente, para efeito de classificação, e sucessivamente, ao candidato que: 
8.2.1 - Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos. (Quando o cargo 
exigir) 
8.2.2 - Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português. (Quando o cargo exigir) 
8.2.3 - O candidato com maior idade, não alcançados pelo Estatuto do Idoso. 
8.3 - O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado no site do Município de Osvaldo Cruz/SP e no site 
da empresa OMNI Concursos Públicos Ltda.  
 

9 – DOS RECURSOS 
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9.1 - Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados do 
primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto de recurso contra todas as decisões proferidas no 
decorrer do processo que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, em especial em relação 
quanto: 
a) Divulgação do edital de abertura. 
b) Divulgação do indeferimento das inscrições. 
c) Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva. 
d) Divulgação da classificação Preliminar após Prova Objetiva. 
9.1.1 - Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site 
www.omniconcursospublicos.com.br realizar a consulta do andamento de sua inscrição informando seu login e 
senha, acessar o Formulário de Recurso que estará disponível apenas no período estabelecido em cada 
divulgação, preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis 
no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de 
protocolo para acompanhamento da resposta do recurso interposto. 
9.1.1.1 - Para envio de recursos referente ao Gabarito Preliminar, será permitido 01 (um) recurso para cada 
questão de prova, sendo enviado de acordo com a numeração selecionada, com argumentação e 
fundamentação referente a respectiva questão, caso não for enviado de acordo o disposto neste item, será 
indeferido conforme item 9.2. 
9.1.2 - No formulário de recurso deverá constar obrigatoriamente a síntese das razões que motivaram a 
solicitação do recurso. Não serão aceitos recursos relativos à divulgação já questionada pelo candidato, ou 
relativo a assunto já divulgado anteriormente. 
9.1.3 - Caso seja necessário o candidato poderá anexar documentos que auxilie na elaboração dos recursos, 
sendo obrigatório o anexo do comprovante de pagamento apenas no recurso contra a relação de candidatos. 
9.1.4 - Antes de enviar o recurso para análise, o candidato deve fazer a revisão do texto que compõe a síntese 
das razões. Após o envio do recurso (protocolado), não será mais possível realizar alterações no conteúdo do 
mesmo. 
9.2 - Serão INDEFERIDOS os recursos apresentados em desacordo com as especificações estabelecidas no 
Formulário de Recurso, bem como recursos que apresentem mais de uma questão por protocolo ou recursos 
que apresentem questões e/ou funções diferentes do selecionado no formulário. Também serão indeferidos os 
recursos enviados fora do período estabelecido nas divulgações ou recursos relativos a divulgações com 
período de recurso já encerrado, assim como os que forem encaminhados por outros meios que não seja o 
preenchimento do Formulário de Recurso disponibilizado no site (Não serão aceitos recursos enviados por meio 
de carta, correio, e-mail, suporte aos candidatos do site, fax, telefone, etc.). 
9.3 - A empresa OMNI Concursos Públicos Ltda. e/ou Município de Osvaldo Cruz/SP não se responsabilizam 
por solicitações de recursos não recebidas por dificuldades de ordem técnica de computadores, falhas de 
comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer outro fator 
externo ao site da OMNI Concursos Públicos Ltda que impossibilite o correto envio do formulário de recurso. 
9.4 - O Recurso recebido será encaminhado para a Banca Examinadora para análise e manifestação a propósito 
do arguido, não havendo ao candidato requerente direito de vista ou revisão pessoal da prova escrita. 
9.4.1 - O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos presentes à prova, independentemente de formulação do recurso. 
9.4.2 - O Gabarito divulgado poderá ser alterado, em Cargo dos recursos interpostos, e as provas serão 
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 
9.4.3 - Na ocorrência do disposto nos itens 9.4.1 e 9.4.2, poderá haver, eventualmente, alterações da 
classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior. 
9.4.4 - O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
9.4.5 - As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas aos candidatos através do site 
www.omniconcursospublicos.com.br por meio de consulta da inscrição do candidato informando seu login e 
senha, tendo como referência sempre o número de inscrição. 
9.5 - Após o julgamento dos recursos sobre gabaritos e questões objetivas, a anulação de qualquer questão do 
certame, seja por recurso administrativo, resultará em benefício de todos os candidatos, ainda que estes não 
tenham recorrido ou ingressado em juízo, e eventuais alterações no gabarito preliminar serão divulgadas. 
9.5.1 - O parecer contendo a decisão relativa ao recurso estará à disposição do candidato recorrente, nas datas 
determinadas no Cronograma do Processo Seletivo, até a data de homologação. Sendo que os resultados e as 
respostas dos recursos serão divulgados na internet no site www.omniconcursospublicos.com.br na “Área do 
Candidato”, e procedendo-se, caso necessário, a reclassificação dos candidatos e divulgação de nova lista de 
aprovados. 
9.6 - A banca examinadora do Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
http://www.omniconcursospublicos.com.br/
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10. DO CHAMAMENTO 

 
10.1 - A convocação para contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos 
aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade do Município de Osvaldo Cruz/SP, 
dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, por tempo determinado, com base no inciso II, do artigo 37, 
da Constituição Federal. 
10.2 - A simples aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, pois o Município de Osvaldo 
Cruz- SP convocará apenas o número de aprovados que, de acordo com seu critério, julgar necessário. 
10.3 - Caso o candidato convocado possua outro Cargo público, acumulável na forma do artigo 37, inciso II da 
Constituição Federal, deverá apresentar declaração firmada pelo órgão ou entidade pública contratante 
contemplando o horário em que exerce seu cargo, para fins de averiguação de compatibilidade de horários. 
10.4 - No ato da admissão os candidatos classificados deverão apresentar a seguinte documentação:  
1. Laudo de inspeção de saúde, procedida por órgão médico oficial; 
2. Comprovação de nacionalidade brasileira; 
3. Certidão de antecedentes criminais eleitorais, quanto ao gozo dos direitos Políticos; 
4. Quitação com as obrigações militares, quando for o caso; 
5. Quitação com as obrigações eleitorais; 
6. Idade mínima de 18 anos; 
7. Declaração de bens e fontes de renda; 
8. Declaração de não-acumulação de cargo, função, emprego ou percepção de proventos; 
9. Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme 
legislação vigente; 
10. Documentos pessoais: 
10.5 - O Prazo que o candidato terá para manifestar interesse na vaga e apresentar a documentação será de 08 
(oito) dias uteis. 
10.6 - Caso haja necessidade, o Município de Osvaldo Cruz/SP poderá solicitar outros documentos 
complementares. 
10.7 - A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas posteriormente, 
acarretarão a nulidade da inscrição, desqualificação e desclassificação do candidato, com todas as 
decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
10.8 - Por ocasião da contratação, o candidato aprovado no Processo Seletivo fica sujeito ao regime 
empregatício Regime Geral da Previdência Social - RGPS e às normas regulamentadoras atinentes aos 
servidores municipais, condicionando-se a contratação à aprovação em exame médico admissional, o qual 
servirá de avaliação de aptidão para o desempenho do Cargo, nos termos deste documento. 
10.9 - O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das funções será 
desclassificado. 
10.10 - O não comparecimento do candidato, quando convocado, implicará na sua exclusão e desclassificação 
em caráter irrevogável e irretratável do Processo Seletivo. 
10.11 - É de responsabilidade do candidato manter e-mail e telefone atualizados para convocação a vaga. 
 

11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
11.1 - Todas as informações referentes à realização do Processo Seletivo serão fornecidas pela empresa OMNI 
Concursos Públicos Ltda. 
11.1.1 - O Processo Seletivo é valido para contratação emergencial e temporário de servidor por apenas 
8 (oito) meses improrrogáveis, dado o excepcional interesse público justificado neste edital. 
12.2 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das 
condições do presente Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital. 
11.3 – O Município de Osvaldo Cruz/SP e a OMNI Concursos Públicos Ltda não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo. 
11.4 - A aprovação no Processo Seletivo assegura direito à contratação até o número de vagas previstas, e esta, 
quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, o prazo de validade do 
processo e limites de vagas existentes, bem como as que vierem a vagar ou que forem criadas posteriormente. 
Isto vale dizer que a administração poderá contratar candidatos aprovados além das vagas previstas no item 1 
obedecendo sempre à ordem de classificação final. 
11.5 - Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela empresa OMNI Concursos Públicos. 
11.6 - Também integram este Edital de Processo Seletivo os anexos: 
Anexo I: Atribuições dos cargos. 
Anexo II: Conteúdo Programático. 
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Anexo III: Cronograma. 
11.7 - Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo estarão disponíveis na Internet, no endereço 
www.omniconcursospublicos.com.br salvo por motivo de força maior. 
11.8 - Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado final. 
 

Osvaldo Cruz, 27 de agosto de 2021. 
 
 

VERA LUCIA ALVES 

      Prefeita do Município de Osvaldo Cruz 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
 
MONITOR DE APOIO PEDAGÓGICO 
Atuar com grupo de crianças no berçário, no maternal na aera de Educação Infantil e no Ensino Fundamental 
em aulas de reforço/recuperação, aulas de leitura, bem como auxiliar o professor da sala de aula quando houver 
necessidade. 
 
MONITOR DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS 
Atuar nos projetos específicos da pasta nas modalidades de dama, atletismo, futsal, futebol, dança e queimada e 
outras modalidades que poderão ser criadas nesta área. 
 
MONITOR DE APOIO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS 
Atuar nos projetos específicos da pasta nas modalidades de várias linguagens – teatro, cinema, escultura , 
música e pintura. 
 
MONITOR DE APOIO Á SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

Orientar quanto á higiene e saúde, hábitos saudáveis de alimentação, mastigação e escovação. 
 
MONITOR DE APOIO AS ATIVIDADES AMBIENTAIS 
Desenvolver ações ambientais , quanto á preservação do meio ambiente, lixo reciclável , diretivas do Plano de 
Ação Ambiental, além de campanhas de prevenção ao combate á Dengue e outros endemias. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I –PEB I ( EDUCAÇÃO INFANTIL) 
Ministrar aulas de acordo com sua área de atuação e componentes curriculares; orientar os educandos quanto à 
sua higiene corporal;  participar da elaboração do projeto pedagógico educacional;  desenvolver, quando 
designado, atividades educacionais complementares;  planejar e executar plano de atividades que levem em 
consideração as diferenças no desenvolvimento/aprendizagem dos educandos, propondo replanejamento que 
atendam às necessidades apontadas; manter permanente contato com os pais/responsáveis dos educandos, 
informando-os sobre o desenvolvimento dos mesmos, e obtendo dados de interesse para o processo educativo; 
participar dos conselhos de termo ou de classe; participar de atividades cívicas, culturais e educativas da 
comunidade;  planejar e avaliar os objetivos e atividades concernentes ao desenvolvimento do educando, 
garantindo a continuidade do processo educativo, mediante registros diários e relatórios com periodicidade 
estabelecida pela Coordenação do Programa;  responsabilizar-se pela guarda, economia, conservação e uso 
adequado do que lhe for confiado;  encaminhar dados resultantes de avaliação e da apuração da assiduidade, 
compensação dos conteúdos, classificação, reclassificação e ficha de acompanhamento de aprendizagem do 
aluno  referente aos educandos regularmente matriculados, conforme normas estabelecidas pela Coordenação 
do Programa;  desenvolver trabalho em consonância com as diretrizes da educação e pressupostos curriculares 
da Secretaria de Educação; planejar e executar o plano escolar, organizando situações de aprendizagem e 
procedimentos de avaliação e controle do desempenho do educando e de reorientação de sua prática; participar 
das atividades pedagógicas coletivas de acordo com cronograma estabelecido pela Coordenação do Programa; 
atuar em equipe multidisciplinar através de estratégias que contribuam para maior compreensão do 
desenvolvimento do educando;   desenvolver outras atividades correlatas e afins. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I –PEB I ( EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) 
Ministrar aulas de acordo com sua área de atuação e componentes curriculares; orientar os educandos quanto à 
sua higiene corporal;  participar da elaboração do projeto pedagógico educacional;  desenvolver, quando 
designado, atividades educacionais complementares;  planejar e executar plano de atividades que levem em 
consideração as diferenças no desenvolvimento/aprendizagem dos educandos, propondo replanejamento que 
atendam às necessidades apontadas; manter permanente contato com os pais/responsáveis dos educandos, 
informando-os sobre o desenvolvimento dos mesmos, e obtendo dados de interesse para o processo educativo; 
participar dos conselhos de termo ou de classe; participar de atividades cívicas, culturais e educativas da 
comunidade;  planejar e avaliar os objetivos e atividades concernentes ao desenvolvimento do educando, 
garantindo a continuidade do processo educativo, mediante registros diários e relatórios com periodicidade 
estabelecida pela Coordenação do Programa;  responsabilizar-se pela guarda, economia, conservação e uso 
adequado do que lhe for confiado;  encaminhar dados resultantes de avaliação e da apuração da assiduidade, 
compensação dos conteúdos, classificação, reclassificação e ficha de acompanhamento de aprendizagem do 
aluno  referente aos educandos regularmente matriculados, conforme normas estabelecidas pela Coordenação 
do Programa;  desenvolver trabalho em consonância com as diretrizes da educação e pressupostos curriculares 
da Secretaria de Educação; planejar e executar o plano escolar, organizando situações de aprendizagem e 
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procedimentos de avaliação e controle do desempenho do educando e de reorientação de sua prática; participar 
das atividades pedagógicas coletivas de acordo com cronograma estabelecido pela Coordenação do Programa; 
atuar em equipe multidisciplinar através de estratégias que contribuam para maior compreensão do 
desenvolvimento do educando;   desenvolver outras atividades correlatas e afins. 
 
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA II –PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
O Profissional de Educação Física é especialista em atividades físicas, nas suas diversas manifestações - 
ginásticos exercícios físicos, desportos, jogos, lutas, capoeira, artes marciais, danças, atividades rítmicas, 
expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal, ioga, 
exercícios compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas corporais -, tendo como propósito 
prestar serviços que favoreçam o desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo para a capacitação 
e/ou restabelecimento de níveis adequados de desempenho e condicionamento fisiocorporal dos seus 
beneficiários, visando à consecução do bem-estar e da qualidade de vida, da consciência, da expressão e 
estética do movimento, da prevenção de doenças, de acidentes, de problemas posturais, da compensação de 
distúrbios funcionais, contribuindo ainda, para consecução da autonomia, da auto-estima, da cooperação, da 
solidariedade, da integração, da cidadania, das relações sociais e a preservação do meio ambiente, observados 
os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento individual e coletivo. 
 
 
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA II –PEB II – INGLÊS 
Ministrar aulas de acordo com sua área de atuação e componentes curriculares; orientar os educandos quanto à 
sua higiene corporal;  participar da elaboração do projeto pedagógico educacional;  desenvolver, quando 
designado, atividades educacionais complementares;  planejar e executar plano de atividades que levem em 
consideração as diferenças no desenvolvimento/aprendizagem dos educandos, propondo replanejamento que 
atendam às necessidades apontadas; manter permanente contato com os pais/responsáveis dos educandos, 
informando-os sobre o desenvolvimento dos mesmos, e obtendo dados de interesse para o processo educativo; 
participar dos conselhos de termo ou de classe; participar de atividades cívicas, culturais e educativas da 
comunidade;  planejar e avaliar os objetivos e atividades concernentes ao desenvolvimento do educando, 
garantindo a continuidade do processo educativo, mediante registros diários e relatórios com periodicidade 
estabelecida pela Coordenação do Programa;  responsabilizar-se pela guarda, economia, conservação e uso 
adequado do que lhe for confiado;  encaminhar dados resultantes de avaliação e da apuração da assiduidade, 
compensação dos conteúdos, classificação, reclassificação e ficha de acompanhamento de aprendizagem do 
aluno  referente aos educandos regularmente matriculados, conforme normas estabelecidas pela Coordenação 
do Programa;  desenvolver trabalho em consonância com as diretrizes da educação e pressupostos curriculares 
da Secretaria de Educação; planejar e executar o plano escolar, organizando situações de aprendizagem e 
procedimentos de avaliação e controle do desempenho do educando e de reorientação de sua prática; participar 
das atividades pedagógicas coletivas de acordo com cronograma estabelecido pela Coordenação do Programa; 
atuar em equipe multidisciplinar através de estratégias que contribuam para maior compreensão do 
desenvolvimento do educando;   desenvolver outras atividades correlatas e afins 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II -ARTES 
Atuar na função de professor na área de artes. Desenvolver outras atividades correlatas e afins. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ( EDUCAÇÃO AMBIENTAL) 
Atuar na função de professor na área de educação ambiental. Desenvolver outras atividades correlatas e afins. 
 
MONITOR DE APOIO INCLUSIVO 
Atuar na Educação Infantil e no ensino fundamental junto ás crianças portadoras de necessidades especiais, 
com mobilidade reduzida, inclusas na Rede Municipal. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA – DEFICIÊNCIA AUDITIVA – 
(LIBRAS) 
Atuar na função de professor na área de educação especial (inclusiva). Desenvolver outras atividades correlatas 
e afins. 
 
MONITOR DE APOIO A INFORMÁTICA EDUCACIONAL 
Atuar nos projetos da pasta na modalidade de informática e Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
– TDIC, nas escolas da rede municipal de ensino; elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Zelar pela aprendizagem dos alunos e pelo material didático colocado à sua disposição; observar e 
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cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;executar outras tarefas correlatas a critério do superior 
imediato. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (INFORMÁTICA EDUCACIONAL) 
Atuar na função de professor na área de informática educacional. Desenvolver outras atividades correlatas e 
afins 
 
MONITOR DE TRANSPORTES ESCOLAR 
Cuidar da segurança dos alunos durante o transporte escolar; inspecionar, coordenar e controlar o 
comportamento dos alunos durante o transporte escolar e durante o período de aulas nas instituições de ensino; 
orientar os alunos sobre regras e procedimentos , regime escolar e cumprimento de horários; receber 
reclamações e prestar esclarecimentos, sempre que solicitado, de quaisquer problemas relacionados á 
execução do transporte;contatar regularmente o Diretor ou responsável pela unidade escolar , mantendo o 
informado de quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o 
resultado final da prestação de serviços; executar outras atribuições correlatas que lhe forem determinadas por 
seu superior imediato. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
NÍVEL MÉDIO 

LINGUA PORTUGUESA 

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação.  Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, 
verbo, advérbio, preposição, conjunção. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Crase. 
Figuras de sintaxe. Figuras de Linguagem.  Vícios de linguagem. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes 
(gênero, número, grau e pessoa).Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. Estrutura e formação das 
palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação pronominal.  Tipologia e gêneros discursivos. 
Informações implícitas e explícitas.  Variação linguística: as várias normas e a variedade padrão.  

MATEMÁTICA  

Noções sobre conjuntos: definição, operações. Conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais (formas 
decimal e fracionária). Expressão numérica, propriedades e operações matemáticas. Equações e sistemas de 
equações do 1º e 2º grau. Grandezas proporcionais: razão e proporção. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem e juro simples. Sistema Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, superfície, 
volume, massa, capacidade e tempo (transformação de unidades).Figuras geométricas planas: perímetro e 
áreas. Resolução de problemas.  

CONHECIMENTOS GERAIS  E ATUALIDADES 

Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do estado e do 
município.  Símbolos nacionais, estaduais e municipais.  Atualidades nos assuntos relacionados com economia, 
história, política, meio ambiente, justiça, educação, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, 
inovações tecnológicas e científicas do mundo, do Brasil, do estado e do município ocorridos de 2019 até os dias 
atuais, divulgados na mídia local e/ou nacional. Cultura Brasileira. Ecologia e Meio Ambiente. Tecnologia. 
Cidadania e consciência ecológica. Desenvolvimento sustentável. 

NIVEL SUPERIOR 

LINGUA PORTUGUESA 

Compreensão e interpretação de textos. Tipos e gêneros textuais. Coerência e coesão textual. Formação e 
significação de palavras.  Sinônimos e antônimos. Ortografia; Acentuação. Tipos de frases. Pontuação. 
Morfologia. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Sintaxe. Oração – função e termos. 
Variações linguísticas. Semântica: sinonímia, polissemia, homonímia, hiperonímia, hiponímia. Figuras de 
linguagem. Funções de linguagem. Flexão nominal e verbal. Emprego de tempos e modos verbais. Valor dos 
conectivos. Valor semântico. Colocação pronominal. Coordenação e subordinação. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e alterações.  Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).Educação e globalização na contemporaneidade. Aspectos Éticos, Filosóficos e Sociológicos 
da Educação. A ludicidade enquanto dimensão humana. Avaliação: o papel do erro, a relação entre a avaliação 
e o fracasso escolar. Concepções de educação e escola. Currículo. Planejamento. Seleção, contextualização e 
organização dos conteúdos. Gestão democrática: a participação como princípio. A avaliação diagnóstica ou 
formadora. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. 

PROFESSOR  DE EDUCAÇÃO BASICA I PEB I(EDUCAÇÃO INFANTIL) 

História e política da Educação Infantil. Imaginação, criação e artes na Educação Infantil. Linguagem, leitura e 
escrita na Educação Infantil.  Registros, planejamento e avaliação na Educação Infantil. Conhecimento do 
mundo social e natural na Educação Infantil. Tendências pedagógicas atuais.  Concepções pedagógicas atuais. 
Abordagens pedagógicas atuais. Pensamento Lógico-Matemático na Educação Infantil. Desenvolvimento infantil. 
Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas. Direitos da infância. Decreto nº 9.765, de 11 de abril 
de 2019: Institui a Política Nacional de Alfabetização.  Literatura Infantil no Brasil. Eixos do trabalho pedagógico: 
o cuidar e o educar.  .Processos cognitivos na alfabetização. Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na 
Educação Infantil. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I- PEB I (ENSINO FUNDAMENTAL) 
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Psicologia da Aprendizagem , Desenvolvimento e Educação.. Sistema de escrita alfabético ortográfica: 
compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos 
escritos, desenvolvimento da oralidade. Conceitos: língua e ensino da língua, alfabetização, letramento no 
ensino fundamental. A infância e sua singularidade na educação básica. Avaliação do/no processo de 
alfabetização e letramento. Gêneros textuais orais e escritos. Conceitos: movimento, tempo, cultura, fontes 
históricas, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e representação. Ensino fundamental de nove 
anos.  Interdisciplinaridade. Teorias de aprendizagem. Avaliação no ensino fundamental.  Planejamento docente: 
dinâmica, processos e instrumentos.  Currículo.  Didática: histórico, teorias e tendências atuais. Projeto Político 
Pedagógico: princípios e finalidades.  Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. 
Alfabetização e letramento: características e pressupostos. Projetos de trabalho no ensino fundamental  
concepção e perspectiva.  O professor de ensino fundamental e seus desafios pedagógicos no processo de 
ensino. Tendências pedagógicas, segundo os autores: Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, Dermeval Saviani, Emília 
Ferreiro e seus seguidores. Hipóteses de escrita. Hipóteses de leitura.  Estratégias de leitura e de 
heterogeneidade. Gêneros textuais orais e escritos.  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II (EDUCAÇÃO FISICA) 

Esporte na escola teoria e prática conscientizadora.  A cultura popular, o lazer e a Educação Física escolar na 
escola de Ensino Fundamental. O jogo: características sócio – afetivas, motoras e cognitivas. As diferentes 
práticas da cultura corporal de movimento. Concepções psicomotoras na educação física escolar. As funções 
sociais e os sentidos das diferentes práticas jogos, brincadeiras, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas, 
esportes e lutas para os sujeitos que delas participam. Elementos que fazem parte das diferentes práticas da 
cultura corporal de movimento. Brinquedos e brincadeiras criativos e alternativos. Esportes, lutas e danças  
histórico e regras. Socorros de urgência aplicados à Educação Física. Educação Física no currículo da 
Educação Básica: significados e possibilidades. Tendências pedagógicas da Educação Física na escola. 
Educação Física escolar e cidadania. Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação 
didática pedagógica. Crescimento e desenvolvimento físico e motor. Biologia do esporte. Fisiologia do exercício. 
Motricidade humana. Biodinâmica da atividade humana. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II (INGLÊS) 

Compreensão de textos de tipos diversos. O ensino da Língua Inglesa e o multiculturalismo.  O ensino da Língua 
Inglesa e a habilidade de leitura. Falsos cognatos. Marcadores discursivos. Coesão e Coerência textuais. 
Conectivos. Formação de palavras. Vozes verbais. Tempos e modos verbais. Substantivos. Pronomes. 
Preposições. Advérbios. Verbos preposicionais. Orações Condicionais.  Discurso Direto e Indireto. O processo 
de ensino aprendizagem de Língua Inglesa: teorias, metodologias e técnicas. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II (ARTES) 

Teoria da Arte. Produção de trabalhos artísticos com os modos de organização e composição, com enfoque nas 
diversas culturas. História e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas. Articulação entre as áreas de 
conhecimento: Artes Visuais, Teatro, Dança e Música por meio dos Elementos Formais, Composição e 
Movimentos e Períodos. Estrutura da Arte e organização da Arte em suas origens e outros períodos históricos. 
Relação entre teoria e prática nas aulas de arte. As linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e 
dança. 

 História do Ensino de Artes Visuais no Brasil: Concepções modernas e pós-modernas sobre ensino de arte. 
Visão cognitiva e psicodinâmica do desenho infantil. História da arte no Brasil e no mundo . Arte brasileira e arte 
internacional.  Pintores Brasileiros.  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II (EDUCAÇÃO AMBIENTAL). 

As diferentes correntes de Educação Ambiental. Bases filosóficas e fundamentos da questão ambiental. Política 
de Educação ambiental na comunidade. Impacto ambiental - análise e relatórios: EIA/RIMA. Trabalho e 
cidadania. Política Nacional de Meio Ambiente. Qualidade da água. Qualidade do Ar. Caracterização e 
recuperação de áreas degradadas. Desenvolvimento sustentável. Qualidade e meio ambiente. Fontes e tipos 
comuns de poluição: poluição do solo, da água, e do ar; análise, prevenção e tratamento. Gestão integrada de 
Resíduos sólidos: composição, acondicionamento, coleta, segregação, armazenamento, transporte, destinação, 
disposição final, tratamento, reciclagem . Fontes e tipos comuns de poluição: poluição do solo, da água, e do ar; 
análise, prevenção e tratamento. Conceitos fundamentais de ecologia, meio ambiente e sustentabilidade. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II (EDUCAÇÃO ESPECIAL /INCLUSIVA-DEFICIÊNCIA  
AUDITIVA- (LIBRAS) 
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A inclusão escolar. Função e papel da escola. Problemas de aprendizagem, Fatores físicos, psíquicos e sociais, 
Recreação: Atividades recreativas. Métodos e processos no ensino da leitura. Definições dos tipos de 
deficiência; Programa Educação Inclusiva. Direito a Diversidade. Convenção da Guatemala. Necessidades 
educacionais especiais temporárias e permanentes. Educação Especial: aspectos históricos e pedagógicos. 
Deficiências física, mental, visual, surdez, condutas típicas de síndromes e quadros neurológicos, psicológicos 
graves e psiquiátricos, altas habilidades/superdotação. O desenvolvimento da criança nos aspectos: biológico, 
emocional, cognitivo. Flexibilizações e adaptações curriculares, para o atendimento às necessidades 
educacionais especiais. Língua Brasileira de Sinais (Libras). Cuidar e Educar: Educar e cuidar Princípios que 
fundamentam a prática na educação : Pedagogia da infância, dimensões humanas; direitos da infância; relação 
unidade de educação e família;, A inclusão escolar, Função e papel da escola, Problemas de aprendizagem, 
Fatores físicos, psíquicos e sociais. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II ( INFORMÁTICA EDUCACIONAL) 

Fundamentos da computação e conceitos básicos.  Conceitos fundamentais sobre processamento de dados. 
Noções sobre fonte de alimentação: potência, eficiência, correção de fator de potência (PFC) e conectores . 
Arquitetura de Von Neumann.  Memória: memórias principal e secundárias.  Barramentos de Entrada/Saída: 
barramento de sistema (system bus), ATA, SATA, SAS, AGP, FireWire (IEEE 1394), PCI, PCI Express, USB. 
Dispositivos de Entrada/Saída: Teclado, mouse, monitores, impressoras, scanners e multifuncionais. 
Funcionalidade dos drivers de dispositivos.  Processadores: Unidade de controle (UC), unidade lógica e 
aritmética (ULA), registradores, clock interno e externo, barramento, memória cache. Noções sobre placa-mãe: 
chipset, slots de expansão, soquetes, conectores, BIOS e SETUP. Noções de arquitetura, protocolos e serviços 
de redes de comunicação.  Modelos OSI e TCP/IP. 13) Protocolos HTTP/HTTPS, TELNET, SSH, FTP/SFTP, 
DNS, DHCP, LDAP, NFS, NTP, TCP, UDP, ICMP, ARP e RARP. Conceitos de endereçamento IP, sub-
endereçamento, CIDR e NAT. 16) Correio eletrônico Conceitos sobre redes LANs e WANs. Conceitos de 
Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Topologias: barramento, anel, estrela, árvore e malha. Centro de 
mídia, Google Forms e jogos educacionais. 

MONITOR DE APOIO PEDAGÓGICO 

Desenvolvimento Humano. Didática. O Professor e a prática pedagógica. Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). As instituições de educação como espaço de produção das culturas infantis. Recreação: Atividades 
recreativas, literatura infantil, tipos de textos literários. Métodos e processos no ensino da leitura. Temas 
Transversais, Interdisciplinaridade. Planejamento e Projeto pedagógico. Metodologia de ensino, Currículo e 
Didática. O Professor e a prática pedagógica. Teóricos da educação. Teorias da Aprendizagem. Projeto Político 
Pedagógico.Avaliação da aprendizagem.Processo ensino-aprendizagem.Psicologia da educação. Estratégias 
metodológicas e indicadores para a ação pedagógica nos diferentes contextos educativos. A linguagem e a 
criança: aquisição da linguagem; relações entre escrita, oralidade, linguagem verbal e não verbal; a criança na 
sociedade letrada. Processo de alfabetização e sua contextualização histórica. Alfabetização: diferentes 
paradigmas. Métodos de alfabetização. A função social da escrita: alfabetização e letramento. Leitura e escrita 
na alfabetização (gêneros e tipologias textuais) 

MONITOR DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. 

Abordagens pedagógicas da Educação física Escolar; Conteúdos da educação física escolar nas diferentes 
abordagens pedagógicas; Desenvolvimento motor e habilidades especializadas. O esporte como fator 
educacional; Processo didático-metodológico dos esportes: fundamentos técnicos, táticos e regras do futsal, 
futebol, handebol, basquetebol, voleibol e atletismo. Noções dos fundamentos do treinamento físico e desportivo; 
Jogos: natureza lúdica e educativa; O resgate dos jogos populares nas aulas de educação física. Atividades 
rítmicas e expressivas: a dança. Conhecimentos sobre o corpo 

MONITOR DE APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 

A inclusão escolar. Função e papel da escola. Problemas de aprendizagem, Fatores físicos, psíquicos e sociais, 
Recreação: Atividades recreativas. Métodos e processos no ensino da leitura. Definições dos tipos de 
deficiência; Programa Educação Inclusiva. Direito a Diversidade. Convenção da Guatemala. Necessidades 
educacionais especiais temporárias e permanentes. Educação Especial: aspectos históricos e pedagógicos. 
Deficiências física, mental, visual, surdez, condutas típicas de síndromes e quadros neurológicos, psicológicos 
graves e psiquiátricos, altas habilidades/superdotação. O desenvolvimento da criança nos aspectos: biológico, 
emocional, cognitivo. Flexibilizações e adaptações curriculares, para o atendimento às necessidades 
educacionais especiais. Língua Brasileira de Sinais (Libras). Cuidar e Educar: Educar e cuidar Princípios que 
fundamentam a prática na educação : Pedagogia da infância, dimensões humanas; direitos da infância; relação 
unidade de educação e família;, A inclusão escolar, Função e papel da escola, Problemas de aprendizagem, 
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Fatores físicos, psíquicos e sociais. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva. 

 

 

MONITOR DE APOIO A INFORMÁTICA EDUCACIONAL 

Fundamentos da computação e conceitos básicos.  Conceitos fundamentais sobre processamento de dados. 
Noções sobre fonte de alimentação: potência, eficiência, correção de fator de potência (PFC) e conectores . 
Arquitetura de Von Neumann.  Memória: memórias principal e secundárias.  Barramentos de Entrada/Saída: 
barramento de sistema (system bus), ATA, SATA, SAS, AGP, FireWire (IEEE 1394), PCI, PCI Express, USB. 
Dispositivos de Entrada/Saída: Teclado, mouse, monitores, impressoras, scanners e multifuncionais. 
Funcionalidade dos drivers de dispositivos.  Processadores: Unidade de controle (UC), unidade lógica e 
aritmética (ULA), registradores, clock interno e externo, barramento, memória cache. Noções sobre placa-mãe: 
chipset, slots de expansão, soquetes, conectores, BIOS e SETUP. Noções de arquitetura, protocolos e serviços 
de redes de comunicação.  Modelos OSI e TCP/IP. 13) Protocolos HTTP/HTTPS, TELNET, SSH, FTP/SFTP, 
DNS, DHCP, LDAP, NFS, NTP, TCP, UDP, ICMP, ARP e RARP. Conceitos de endereçamento IP, sub-
endereçamento, CIDR e NAT. 16) Correio eletrônico Conceitos sobre redes LANs e WANs. Conceitos de 
Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Topologias: barramento, anel, estrela, árvore e malha. Centro de 
mídia, Google Forms e jogos educacionais. 
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ANEXO III- CRONOGRAMA 

                                                                                              

MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ- SP– PROCESSO SELETIVO 01/2021 
 

  - Este cronograma tem caráter orientador, podendo ter suas datas alteradas em Cargo da necessidade de 
ajustes operacionais, a critério do Município de Osvaldo Cruz/SP em acordo com a OMNI CONCURSOS 
PÚBLICOS LTDA. 

 

DATAS EVENTOS 

27/08/2021 Publicação do Edital do PROCESSO SELETIVO  

28/08/2021 a 14/09/2021  
 

Período para realizar a inscrição via internet no site da organizadora, nos 

termos deste Edital. 

28/08/2021 a 14/09/2021  
 

Período para realizar a inscrição na qualidade de Deficiente e Lactante, 

nos termos deste Edital.  

15/09/2021 Data para pagamento da Taxa de Inscrição  

16/09/2021 
Publicação das inscrições homologadas (deferidas e indeferidas), 

inclusive às referentes à condição de Deficiente e Lactante.  

17/09/2021 a 18/09/2021  Prazo para recurso referente à homologação das inscrições 

21/09/2021  Divulgação do local para realização da Prova Escrita Objetiva  

26/09/2021  Realização da Prova Escrita Objetiva  

27/09/2021  
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva 

28/09/2021 a 29/09/2021  Prazo para recurso contra o gabarito preliminar  

05/10/2021  Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva e 

divulgação do gabarito oficial. 

06/10/2021 e 07/10/2021  Prazo para recurso contra a classificação preliminar  

08/10/2021 Divulgação do Resultado da Classificação Final e respostas dos 

recursos/Homologação do PROCESSO SELETIVO 


