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EDITAL DE ABERTURA PARA O CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 02/2015  

DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL 

 
A Prefeita do Município de Pilar do Sul/SP, usando das atribuições legais, faz saber que fará realizar, através da 

empresa INTEGRI BRASIL – Projetos e Serviços Integrados Ltda. EPP, as INSCRIÇÕES para o Concurso Público de 
Provas e Títulos Nº 02/2015 – com a supervisão da Comissão de Concurso especialmente nomeada pela Portaria 

Nº 5670/2015 para o preenchimento de vagas disponíveis para os Empregos constantes do ITEM 2.5 - 

QUADRO DE EMPREGOS. 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 O Concurso, para todos os efeitos, terá validade de 02 (dois) anos, providos pelo Decreto Lei 5452/43 que 

dispõe sobre a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, podendo ser prorrogado por igual período a partir 
da data da homologação, que será publicada no JORNAL DIÁRIO DE SOROCABA  e JORNAL TERRA, 

pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br e www.pilardosul.sp.gov.br; e ainda afixado no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul/SP. 

1.2 O período de validade estabelecido para este Concurso não gera, para a Prefeitura Municipal de Pilar do 

Sul/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; 

1.3  Os candidatos habilitados, classificados e convocados serão contratados sob o Regime da CLT – 

Consolidação das Leis do Trabalho, estando sujeito às disposições legais vigentes, especialmente a Lei 
Complementar Nº 267/2013 de 30 de Agosto de 2013 e suas alterações posteriores e 217/07 e suas 

alterações posteriores.    
 

2. DOS EMPREGOS 
 

2.1 O presente CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS destina-se ao preenchimento de EMPREGOS 
atualmente vagos, de acordo com o constante do ITEM 2.5 – QUADRO DE EMPREGOS, mais os que 

vagarem e ou forem criados, durante o prazo de validade do Concurso, regido pelo Decreto Lei 5452/43 

que dispõe sobre a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 
2.2 As atividades inerentes ao Emprego ora concursado serão desenvolvidas - conforme demanda - nas 

diversas  dependências da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul/SP, visando atender ao restrito interesse 
público. 

2.3 A remuneração para todos os EMPREGOS é aquela constante do ITEM 2.5 – DO QUADRO DE EMPREGOS, 
mais os benefícios assegurados por lei. 

2.4 Fazem parte deste Edital os seguinte anexos: 

a) ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS – Informa a descrição das funções e demais requisitos 
inerentes aos EMPREGOS. 

b) ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS – Indica a sugestão dos 
conteúdos para estudos inerentes as provas. 

c) ANEXO III – FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS – Solicitação de Pontuação por entrega de títulos. 

 
2.5. DO QUADRO DE EMPREGOS 

 

A) EMPREGO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO  

CÓDIGO / EMPREGO VAGAS REQUISITOS PROVA (S) 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO 
VALOR DE 
INSCRIÇÃO 

Referência Valor base 

3.01 – Médico Clínico Geral CR 
Superior em Medicina com especialização 

na área e Registro no CRM 
Objetiva 20 horas 16 R$3.308,28 R$ 40,00 

3.02 – Médico Pediatra CR 
Superior em Medicina com especialização 

na área e Registro no CRM 
Objetiva 20 horas 16 R$3.308,28 R$ 40,00 

3.03 – Médico Psiquiatra 01 
Superior em Medicina com especialização 

na área e Registro no CRM 
Objetiva 20 horas 16 R$3.308,28 R$ 40,00 

3.04 – Médico Veterinário 01 
Superior em Medicina Veterinária e registro 

no respectivo conselho 
Objetiva 40 horas 14 R$2.506,47 R$ 40,00 

http://www.integribrasil.com.br/
http://www.pilardosul.sp.gov.br/
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3.05 – Psicólogo CR 
Superior Completo + Registro no Conselho 

de Classe 
Objetiva 40 horas 14 R$2.506,47 R$ 40,00 

3.06 – Terapeuta Ocupacional CR 
Superior Completo + Registro no Conselho 

de Classe 
Objetiva 40 horas 14 R$2.506,47 R$ 40,00 

B) EMPREGO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO  

CÓDIGO / EMPREGO VAGAS REQUISITOS PROVA (S) 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO 
VALOR DE 
INSCRIÇÃO 

Referência Valor base 

3.07 – Coordenador 
Pedagógico de Escola de 
Educação Básica 

 CR 

Graduação em Pedagogia ou Pós 
Graduação em Educação, ambos com 

experiência mínima de 04 (quatro) anos 
como docente, adquirida em qualquer nível 
da educação básica ou sistema de ensino 

público ou privado. 

Objetiva + 
Dissertativa 

40 horas 
Anexo II, 

Nível I 
R$2.593,64 

 
R$ 40,00 

3.08 – Diretor de Escola de 
Educação Básica 

CR 

Graduação em Pedagogia ou em Gestão da 
Educação; ou ainda Pós-Graduação em 

Educação - com experiência mínima de 04 
(quatro) anos como docente ou suporte 

pedagógico - adquirida em qualquer nível da 
educação básica ou sistema de ensino 

público ou privado. 

Objetiva + 
Dissertativa 

40 horas 
Anexo II, 

Nível I 
R$3.112,35 

 
R$ 40,00 

3.09 – Professor de Educação 
Básica I – PEB I 

CR 

Curso Normal Superior ou Licenciatura em 
Pedagogia, com habilitação para a 

Educação Infantil e para as séries iniciais do 
Ensino Fundamental, ou ainda, Licenciatura 
em cursos na área de Educação, tais como: 

Letras, Matemática, Geografia, História, 
Ciências, entres outros; mais Curso de 

Magistério em Nível Médio com habilitação 
para a Educação Infantil e para as séries 

iniciais do Ensino Fundamental; 

Objetiva  + 
Dissertativa 

30 horas 
Anexo I, 
Nível I 

R$1.817,93 
 

R$ 40,00 

 
2.6 Fica definido que as provas para os empregos indicados abaixo, serão realizadas em períodos ou dias 

diferentes uns dos outros, visando permitir a quem se interessar a possibilidade de inscrição para dois 
empregos, a saber: 

 
UM PERÍODO OUTRO PERÍODO 

3.02 – Médico Pediatra 3.01 – Médico Clínico Geral 
3.03 – Médico Psiquiatra 3.05 – Psicólogo 
3.04 – Médico Veterinário 3.06 – Terapeuta Ocupacional 

3.08 – Diretor de Escola de Educação Básica 
3.07 – Coordenador Pedagógico de Escola Ed. Básica 

3.09 – Professor de Educação Básica I – PEB I 

 
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO 

 

3.1  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 Emprego que deseja concorrer. 
3.1.1.1 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. 

 
3.1.1.2 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 incorretamente, rasurar ou prestar informações 
inverídicas, mesmo que o fato seja constatado posteriormente, será excluído do Concurso Público. 

3.1.1.3 As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste Edital serão indeferidas, obedecendo ao 

prazo descrito no ITEM 4.7. 
 

3. 2   Condições para inscrição 
3.2.1.1 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; 

3.2.1.2 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade (RG), com foto; 

3.2.1.3 Efetuar o pagamento devido do valor da inscrição; 
3.2.1.4 Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital; 
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3.2.1.5 As 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 são asseguradas o direito de inscrição 

para os EMPREGOS no Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras. 

 
3.3  Requisitos Gerais para a Contratação 

3.3.1 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; 

3.3.3   Se do sexo masculino, possuir até a data da posse, o Certificado de Dispensa do Serviço Militar ou 
Certificado de Reservista; 

3.3.4  Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das 

funções que competem ao EMPREGO; 
3.3.5  Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 

3.3.6  Não exercer qualquer Emprego ou função pública de acumulação proibida com o exercício do novo 
Emprego, 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 (70 anos) 
nos termos do artigo 40 inciso II da Constituição Federal; 

3.3.7  A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos aqui exigidos para o 

Concurso, será solicitada por ocasião da contratação para o EMPREGO; 
3.3.8 A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do 

candidato em decorrência de sua habilitação no Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes de sua 
inscrição. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1  As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período de 05 de Outubro à 26 
de Outubro de 2015, respeitando para fins de recolhimento do valor de inscrição o horário bancário, 

devendo para tanto o candidato: 
a) Acessar o site www.integribrasil.com.br; 

b)  Localizar o atalho correspondente aos Concursos com inscrições abertas, selecionar o CONCURSO 

PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 02/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO 
SUL/SP e clicar sobre o EMPREGO pretendido.  

c)  Digitar o CPF, preencher todos os dados solicitados na FICHA DE INSCRIÇÃO e CONFIRMAR OS 
DADOS.  

d)  Em seguida, 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 na Área 

do Candidato, no site da Integri Brasil, se a inscrição encontra-se CONFIRMADA. Em caso negativo, 
contate-nos por e-mail ou telefone. 
IMPORTANTE: Consultar o Edital antes de efetivar a inscrição. 

4.2 A INTEGRI BRASIL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/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; 

4.3  O recolhimento do pagamento efetuado via Internet deverá ser feito até a data correspondente ao último 
dia de inscrição, respeitando-se para tanto o horário da rede bancária ou instituição financeira autorizada; 

e os autos atendimentos, inclusive bankline, considerando-se para tal 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;  
4.4  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@integribrasil.com.br ou por fax para o telefone (11) 4022-7166, 
solicitando a confirmação da inscrição, após a análise da INTEGRI BRASIL. 

4.5  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. 
4.6  No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 

4.7  No prazo de no máximo 05 (cinco) dias antecedentes da data da realização das provas, conferir no site 

www.integribrasil.com.br ou www.pilardosul.sp.gov.br se os dados da inscrição efetuada pela internet 

http://www.integribrasil.com.br/
mailto:contato@integribrasil.com.br
http://www.integribrasil.com.br/
http://www.camarasocorro.sp.gov.br/
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foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar 

em contato com a INTEGRI BRASIL através do email: contato@integribrasil.com.br  ou pelo telefone (11) 

4022-7166, para verificar o ocorrido. 
4.8  Não serão aceitas inscrições via postal, fax, condicional, provisória ou fora do período da inscrição 

estabelecido neste edital, pedidos de isenção do valor de inscrição, alteração de EMPREGOS ou devolução 
do valor de inscrição após o pagamento. 

4.9 O candidato será responsável por qualquer erro, rasura omissão, bem como pelas informações prestadas 

na ficha de inscrição on-line. 
4.10 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 do 
Concurso. 

4.11 A Comissão organizadora do Concurso não se responsabilizará por eventuais coincidências de datas e 

horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades. 
4.12 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 do documento de identidade com foto, inscrição realizada via internet e do 

respectivo comprovante de pagamento. 
4.13  Apenas para os casos dispostos no ITEM 4.12, o representante da INTEGRI BRASIL 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. 

4.14 No dia da realização da prova, o candidato deverá levar o comprovante de inscrição, Boleto Bancário 
devidamente autenticado pela instituição financeira a quem foi feito o devido recolhimento, além do 

documento de identidade original com foto, ou algum outro documento especificado no ITEM 4.15. 

4.15 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, valem como documento de identidade, como por exemplo, as 
emitidas pelos conselhos regionais ou autarquias corporativas, carteira de trabalho e previdência social e 

Passaporte. 

4.15.1  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. 
4.16 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste 

Edital. 

4.17 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 EMPREGOS, constante do Edital, a favor da INTEGRI BRASIL  

PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. EPP, empresa responsável pelo Concurso; 
4.18  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 a INTEGRI BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS 
LTDA.  EPP, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308 - B. Alto - Itu - SP Cep: 13311-010, 

até a data do encerramento das inscrições (neste caso, o candidato deverá informar o nome do Concurso, 
o número do Edital e o Emprego ao qual concorre).  

4.19  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. 

4.20  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. 

4.21  A Comissão organizadora do Concurso não se responsabilizará por eventuais coincidências de datas e 
horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.  

4.22 O período de Inscrição, bem como todas as etapas constantes deste edital serão realizadas observando o 

horário oficial de Brasília/DF. 
4.23 Informações referentes ao Concurso Público poderão ser obtidas no site www.integribrasil.com.br, ou de 

segunda a sexta feira das 08h00min às 17h00min, pelo telefone (11) 4022.7166. 

mailto:contato@integribrasil.com.br
http://www.integribrasil.com.br/
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5. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 
5.1 Às pessoas portadoras de deficiência ou necessidades especiais são asseguradas o direito de se inscrever 

neste Concurso Público, desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições 
do Emprego a ser preenchido. 

5.2 Em obediência aos dispostos no art. 37 § 1º e 2º, Lei Federal n° 7.853/89 e no Decreto Federal n° 3.298, 

de 20 de Dezembro de 1999, ser-lhe-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das VAGAS 
ABERTAS PARA O EMPREGO a qual concorre, ou que vier a surgir durante a validade deste Concurso 

Público. 
5.3 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 Portadores de 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 nomeados para o Emprego. 

5.4  Será considerada como deficiência aquela conceituada na medicina especializada de acordo com os 
padrões mundialmente estabelecidos, observados os critérios médicos de capacitação laboral; 

5.5  Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de 
correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos; 

5.6  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; 

5.7  É condição obstativa a inscrição no Concurso Público, a necessidade de auxiliares permanentes para 
auxiliar na execução das atribuições inerentes ao emprego pretendido, ou na realização da prova pelo 

portador de necessidade especial; 

5.8  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; 

5.9 No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência ou necessidades especiais deverá declarar sua 
intenção de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, mencionando a deficiência da qual é 

portador. 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 INTEGRI BRASIL  PROJETOS E SERVIÇOS 

INTEGRADOS LTDA EPP, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308 - B. Alto – Itu/SP CEP: 
13311-010 até a data do encerramento das inscrições; Importante: mencionar o nome completo do 

candidato, nome do Concurso, número do edital e Emprego ao qual concorre.  
5.10 O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do Concurso, se confirmada tal  situação, 

em qualquer fase deste Concurso Público, sujeitando-se as consequências legais pertinentes; 

5.11  Os portadores de deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das provas objetivas; 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; 

5.12  Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, essas serão 

preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação; 
5.13  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 portadores de deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos, observada a respectiva ordem de classificação; 

5.14  À medida que forem sendo oferecidas as vagas - a Prefeitura Municipal convocará, para o seu provimento, 
os candidatos pela ordem de Classificação, até a 9ª vaga constante da Listagem Geral, para então destinar 

a primeira vaga reservada e chamamento pela listagem destinada aos portadores de deficiência. Em caso 

de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso Público, aplicar-se-á a 
mesma regra e proporcionalidade previstas no ITEM 5.2. 

5.15  O candidato portador de deficiência que no ato de inscrição não declarar essa condição ou ainda não 
enviar o Laudo Médico, não será considerado como portador de necessidade especial, apto para concorrer 

às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no ato da inscrição on-line. Neste caso não 

poderá impetrar recurso em favor de sua situação posteriormente.  
5.16  Os candidatos Portadores de Deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para contratação, serão 

avaliados por uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura Municipal de Pilar do Sul que atestará a 
compatibilidade das atividades exercidas do Emprego com o grau e especificidade da deficiência 

declarada. A Avaliação será de caráter eliminatório para efeito de contratação. 
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6. DAS PROVAS 

 
6.1  DAS PROVAS OBJETIVAS  

6.1.1 O Concurso constará de Prova Objetiva para todos os Candidatos inscritos, visando à capacitação para 
o Emprego, cujas matérias versarão sobre o programa especificado no ANEXO II – CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS, que faz parte integrante e inseparável do presente 

Edital. 
6.1.2  A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do 

Emprego, e constarão de 40 (quarenta) questões, em forma de testes de múltipla escolha, com 04 
alternativas cada uma, onde apenas uma alternativa é correta. 

  

6.1.3   DAS PROVAS DISSERTATIVAS  

 Além da Prova Objetiva o presente CONCURSO constará de Prova Dissertativa para os candidatos dos 

Empregos - a ser realizada na mesma data, hora e local da Prova Objetiva para os seguintes Empregos: 
 

3.07 – Coordenador Pedagógico de Escola de Educação Básica; 

3.08 – Diretor de Escola de Educação Básica; 
3.09 – Professor de Educação Básica I – PEB I. 

 
a) O Concurso constará de DISSERTATIVA para todos os candidatos inscritos para os empregos acima 

relacionados; de caráter classificatório e eliminatório, visando à capacitação para o emprego. 
b) Para a Prova Dissertativa o candidato deverá elaborar um texto dissertativo com extensão mínima de 20 

linhas e máxima de 25, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A dissertação deverá apresentar 

ideias organizadas, de acordo com a norma culta da língua escrita, fundamentada em argumentos 
consistentes, podendo, inclusive valer-se de pequenas narrações ou descrições, cujo tema será 

relacionado a assuntos da educação e cujos conteúdos estão dispostos no ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO E SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA. 

6.1.5  A Prova Dissertativa será realizada no mesmo período e no mesmo tempo determinado para a realização 

da Prova Objetiva.  
 

7. DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 

 

7.1  DA CONVOCAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E PROVA DISSERTATIVA 

7.1.1 A realização da Prova Objetiva e Prova Dissertativa está prevista para o dia 29  de Novembro de 2015 
no município de Pilar do Sul/SP. Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do 

número de inscritos e a disponibilidade de locais para a realização das provas.  
7.1.2 Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horários constantes no Edital  de 

Convocação, a ser divulgado e publicado na forma do ITEM 7.1.3; 
7.1.3 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 JORNAL DIÁRIO DE SOROCABA  e JORNAL TERRA. 

b) Pela internet nos endereços  www.integribrasil.com.br ou www.pilardosul.sp.gov.br e ainda; 
c) Por afixação na Sede da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul/SP.  

7.1.4 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital.  

7.1.5 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) Do comprovante de inscrição (boleto acompanhado do respectivo comprovante de pagamento); 

c) Documento Original de IDENTIDADE (com foto). Não serão aceitos protocolos de documentos ou 
boletins de ocorrência. 

 

8. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
 

8.1  DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E PROVA DISSERTATIVA 
8.1.1    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, 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 4.15 devendo estar em perfeitas condições, de forma a 

http://www.integribrasil.com.br/
http://www.bjperdoes.sp.gov.br/
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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. 

8.1.2  A duração das provas objetivas será de 03h00min (três horas) para os empregos de: Médicos, 
Psicólogos e Terapeuta Ocupacional e de 04h00min (quatro horas) para os empregos de: 

Diretores, Coordenadores e Professores que terão a Prova Dissertativa. Iniciadas as provas 
nenhum candidato poderá se retirar da sala antes de completado 60 (sessenta) minutos, a partir do início 

da realização da prova, exceto quando acompanhado de um fiscal. 

8.1.3 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. 

8.1.4  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. Os candidatos que realizarão as Provas Dissertativas deverão 

nomeá-las conforme as instruções contidas na Capa e deixa-las devidamente assinadas, ficando desde já 
estabelecido que os Cadernos de provas Dissertativas sem as identificações obrigatórias serão anulados. 

8.1.5 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 anotará na folha de 
ocorrências para posterior análise da banca examinadora, sob pena de não poder apresentar, 

posteriormente, eventual recurso. 
8.1.6 Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de impressão 

 que impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas. 

8.1.7 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará o (s) Caderno (s) de Prova (s) e o Gabarito Oficial pré-
identificado e devidamente assinado ao fiscal de sala. Os gabaritos sem assinatura não serão computados 

e o candidato será excluído do Concurso. 
8.1.8 Por razões de ordem técnica e de segurança, não serão fornecidos exemplares ou cópias do Caderno de 

Questões aos candidatos ou às instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o encerramento do 
Concurso, ficando desde já estabelecido que: 

a) Quaisquer dúvidas relacionadas ao conteúdo, às questões ou alternativas constantes do Caderno de 

Questões, o candidato deverá anotá-las e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência da prova, 
protocolar o respectivo recurso, nos termos do presente; 

b) Possíveis, dúvidas sobre questões aplicadas e ou questionamentos sobre seu conteúdo ou formas de 
apresentação da prova não servirão de motivos ou alegação para pedido de vista e ou revisão de prova.  

c) O Gabarito Oficial e o Resultado Preliminar deverão ser divulgados a partir das 18h00 do dia seguinte à 

realização da prova, bem como o Caderno de Questões que ficará disponível no site apenas durante o 
período de recurso contra a aplicação da prova objetiva e divulgação dos gabaritos e resultado preliminar. 

8.1.9 Ao final das provas, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente 
quando ambos as tiverem concluído a vista do verso de todos os gabaritos. Aquele que se recusar a 

permanecer na sala será automaticamente excluído do certame. 

 
9. DO JULGAMENTO E CORREÇÃO DAS PROVAS 

 
9.1  DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE - TODOS 

9.1.1 As provas Objetivas serão de caráter eliminatório e classificatório, avaliadas na seguinte escala: 
a) Para os empregos de: Médicos, Psicólogos, T.O., as questões valerão de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 

constando de 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois pontos e meio) cada questão assinalada 

corretamente. 
b) Para os empregos de: Diretores, Coordenadores e Professores, as questões valerão de 0 (zero) a 80 

(oitenta) pontos, constando de 40 (quarenta) questões, valendo 2,0 (dois pontos) cada questão assinalada 
corretamente. 

9.1.2 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. 
9.1.3 Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, 

independente da formulação de recursos. 
9.1.4  Serão considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem no mínimo 20 (vinte) acertos 

equivalentes a 50% de aproveitamento nesta fase. 
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9.1.5 O candidato que não obtiver o número mínimo de pontos exigidos neste Edital estará automaticamente 

eliminado do Concurso. 

9.1.6 Não será permitido vista de prova, salvo se, e quando houver solicitação Judicial. 
 

9.2  DO JULGAMENTO DA PROVA DISSERTATIVA – Apenas para Diretores, Coordenadores e 
Professores. 

9.2.1  A Prova Dissertativa será de caráter eliminatório e classificatório, avaliada na escala de 0 (zero) a 20 

(vinte) pontos, considerando para formulação da pontuação, as seguintes proporções: 
 

DESCRIÇÃO CRITÉRIO 
Nº MÁXIMO 
DE PONTOS 

POR CRITÉRIO 

Nº TOTAL DE 
PONTOS 

POSSÍVEIS 

Nº DE PONTOS 
MÍNIMOS PARA 
HABILITAÇÃO 

PROVA 

DISSERTATIVA 

ARGUMENTAÇÃO (FUGA DO SENSO COMUM, 
INFORMALIDADE, UNIDADE); 

05 

20 10 

COESÃO (LIGAÇÃO DE IDEIAS, SUBSTITUIÇÃO, 
PARAGRAFAÇÃO); 

05 

COERÊNCIA (CLAREZA, ORGANIZAÇÃO DAS IDEIAS, 
PROGRESSÃO TEMÁTICA); 

05 

GRAMÁTICA (ACENTUAÇÃO, ORTOGRAFIA, PONTUAÇÃO, 
ESTÉTICA, CONCORDÂNCIA E REGÊNCIA). 

05 

 

9.2.2  Terão a Prova Dissertativa corrigida e a correspondente pontuação lançada e divulgada, apenas os 
candidatos habilitados na PROVA OBJETIVA conforme ITEM 9.1.4, ficando os demais candidatos 

automaticamente eliminados do certame. 
9.2.3  Serão considerados habilitados e classificados na Prova Dissertativa os candidatos que obtiverem no 

mínimo 50% de aproveitamento, ou seja, 10 (dez) pontos dos 20 (vinte) possíveis. 

9.2.4  Não será permitido vista de prova, salvo se, e quando houver solicitação Judicial. 
 

10. DA PONTUAÇÃO POR TITULAÇÃO 

 

10.1  Concorrerão à PONTUAÇÃO DE TÍTULOS, apenas os candidatos inscritos para os Empregos com exigência 
de Ensino Superior, e que forem habilitados na Prova Objetiva com no mínimo 50 % da prova e que forem 

possuidores de títulos, além da formação básica exigida no item 2.5 – DO QUADRO DE EMPREGOS 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, limitando-se à apenas 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 as 

seguintes condições:  
a) DOUTOR e ou 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 ou 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. O(s) título(s) entregue(s) não será (ao) devolvido(s) posteriormente ao candidato, sob 
hipótese alguma.  

10.5  A avaliação dos títulos estará sob a responsabilidade da INTEGRI BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS 
INTEGRADOS LTDA - EPP e da Comissão do Concurso.  

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 Emprego. 
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10.8  Não serão aceitos e/ou validados os documentos de Títulos nas Seguintes Condições:  

 a) Que sejam protocolos dos documentos ou via fac-simile.  

 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  Se o candidato tiver interesse em se inscrever para mais de um dos EMPREGOS disponíveis, e for 

possuidor de títulos, deverá também entregar para cada um dos EMPREGOS inscritos a documentação de 

títulos, EX: 1 EMPREGO, uma documentação, 2 EMPREGOS, duas documentações e assim sucessivamente.  
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 composta na seguinte proporção: 
a) Para os empregos de Médicos, Psicólogos e T.O, será a somatória da pontuação da prova objetiva mais 

a pontuação por Titulação para os candidatos que forem habilitados na Prova objetiva com no mínimo 50 
pontos.  

b) Para os empregos de: Diretores, Coordenadores e Professores, será a somatória da pontuação da 

prova objetiva mais a pontuação por Titulação mais a pontuação da nota obtida na prova Dissertativa para 
os candidatos que forem habilitados na Prova objetiva com no mínimo 40 pontos. 

11.2  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.  

11.3  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 da: 

a) Publicação do Edital;  
b) Da aplicação das Provas Objetivas e Dissertativas. 

c) Da divulgação dos Gabaritos Oficiais;  
d) Do Resultado das Provas e pontuação por Títulos; 

e) 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.integribrasil.com.br; 

b) Acessar o “PAINEL DO CANDIDATO”, localizar o botão “RECURSO” (que somente estará visível 
dentro do prazo disponível para recurso); 

c)  Preencher corretamente os campos do formulário correspondente ao tipo de recurso; 

d)  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. 

http://www.integribrasil.com.br/
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e) Que se referirem as etapas cujos prazos para interposição já se esgotaram. 

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 a Comissão de Acompanhamento do Concurso Público e ao 
interessado. O candidato poderá consultar a sua resposta no “Painel do Candidato” (digitando o seu CPF e  

Senha cadastrada) e clicar sobre o botão “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 recurso resultar anulação de questão ou de item de questão, ou alteração de Gabarito, a 
pontuação correspondente a essa questão, item ou alteração de Gabarito será atribuído 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, ele permanecerá com o 

ponto já conquistado pelo acerto da questão; 

b) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta tenha seu gabarito alterado, ele perderá 
o ponto conquistado anteriormente pelo acerto da questão. 

12.11 Após julgamento dos recursos será divulgado as devidas alterações ocorridas caso haja procedência de 
recurso interposto dentro das especificações, podendo eventualmente alterar o resultado da prova, 

classificação final e ou até a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para 
aprovação no Concurso.  

 

13. DA CONTRATAÇÃO / NOMEAÇÃO PARA O EMPREGO 
 

13.1  A contratação do Emprego obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, 
observada a necessidade da Prefeitura Municipal e o limite fixado por lei. 

13.2  A aprovação no Concurso não gera direito à contratação/exercício, mas esta, quando se fizer, respeitará a 

ordem de classificação final. 
13.3 A convocação dos candidatos habilitados para a sessão de escolha obedecerá rigorosamente à ordem de 

classificação. 
13.4  Por ocasião da convocação que antecede a contratação/exercício, os candidatos classificados deverão 

apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para 
contratação e que deram condições de inscrição, estabelecidos no presente Edital, bem como os demais 

documentos legais que lhe forem exigidos. 

13.4.1  A convocação que trata o item anterior será realizada mediante a publicação de edital que estabelecerá o 
prazo mínimo para comparecimento do candidato. 

13.5  Obedecida à ordem de classificação, para efeito de posse e exercício, fica o candidato convocado sujeito à 
aprovação em exame médico, conforme, Decreto Municipal Nº 3122/2015,  elaborado por médicos 

especialmente designados pela Prefeitura Municipal, que avaliará sua capacidade física e mental no 

desempenho das tarefas pertinentes ao Emprego a que concorre. 
13.5.1 As decisões do Serviço Médico Designado pela Prefeitura, de caráter eliminatório para efeito de 

contratação, são soberanas e delas não caberá qualquer recurso. 
13.6 Os candidatos Portadores de Deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para 

contratação/exercício, serão avaliados por uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura Municipal 

de Pilar do Sul que atestará a compatibilidade das atividades exercidas do Emprego com o grau e 
especificidade da deficiência declarada, a avaliação será de caráter eliminatório para efeito de contratação. 

13.7 O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a Prefeitura Municipal. 
13.8   A Prefeitura poderá solicitar outros documentos que julgar necessário. 

 

14. AS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1  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; 
14.2  O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do Concurso, desde que 

aprovado, junto à Prefeitura Municipal de Pilar do Sul; não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível à mesma informá-lo da contratação, por falta da citada atualização; 

14.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do 

Concurso, a qualquer tempo; 
14.4 Será excluído do Concurso 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 
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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 portando ou 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. 
14.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações 

referentes a este Concurso no JORNAL DIÁRIO DE SOROCABA  e JORNAL TERRA e demais meios 

indicados e do quadro de avisos da Prefeitura Municipal; 
14.6 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. 
14.7 No que tange ao presente Concurso, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concursos 

especialmente nomeada pela Portaria Nº 5670/2015 e pela INTEGRI BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS 

INTEGRADOS LTDA – EPP. 
14.8 Os documentos não exigidos judicial ou extra-judicialmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados 

do encerramento da publicação da classificação final do Concurso serão disponibilizados para envio à 
Prefeitura de Pilar do Sul.  Caso não seja requisitado e/ou não havendo manifestação, serão incinerados; 

14.9 A INTEGRI BRASIL 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@integribrasil.com.br e recolher o valor do certificado informado no ato da solicitação. 

14.10  Para efeito de contagem de prazos para recursos será considerada a data de publicação dos atos relativos 
ao presente Concurso no site www.integribrasil.com.br. 

14.11  Caberá à Prefeita da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul a homologação dos resultados do Concurso. 
 

 

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.integribrasil.com.br ou www.pilardosul.sp.gov.br e ainda no JORNAL DIÁRIO DE SOROCABA  e JORNAL 
TERRA bem como o resumo poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito 

interesse público. 

 
 

 
Pilar do Sul/SP, 02 de Outubro de 2015. 

 

 
 

JANETE DE CARVALHO PAES 
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL 

 

mailto:contato@integribrasil.com.br
http://www.integribrasil.com.br/
http://www.integribrasil.com.br/
http://www.bjperdoes.sp.gov.br/
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 
 

3.01 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 

DESCRIÇÃO DO EMPREGO:  
Realizar trabalhos de diagnóstico e tratamento para diversos tipos de enfermidades, utilizando recursos de 

medicina preventiva ou terapêutica, realizando intervenções cirúrgicas, anestesias, perícias médicas. Cada 
profissional poderá especializar-se em uma área do conhecimento. Prestar atendimento médico na sua 

especialidade, visando à prevenção e a melhoria das condições de saúde dos pacientes, bem como de toda a 

população do Município. Prestar atendimento médico na sua especialidade, visando a promoção, assistência 
curativa, reabilitação e prevenção, buscando a melhoria das condições de saúde da população. Atender pacientes, 

fazer a anamnese, (ouvir suas indicações de problemas de saúde), examinar pressão arterial, temperatura, peso 
etc...registrar os dados importantes em sua ficha; Examinar condições básicas vitais, questionando sobre sintomas 

e outras indicações e queixas do paciente, bem como antecedentes; doenças e tratamentos realizados, medicação 

que tenha tomado ou esteja tomando. Solicita exames complementares para a investigação diagnóstica, quando 
necessário para configurar ou descartar a doença e/ou para definir a dosagem de medicação necessária; 

Encaminhar o paciente para especialista, quando for o caso. Diagnosticar a doença e prescrever a medicação e 
forma de administração; orientar o paciente sobre possíveis agravamentos e providencias que se façam 

necessárias. Marcar o retorno, para acompanhamento do caso. 
  

3.02 – MÉDICO PEDIATRA 

DESCRIÇÃO DO EMPREGO:  
Prestar atendimento médico e ambulatorial, examinando pacientes até 14 anos de idade solicitando e 

interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução, 
registrando a consulta em documentos próprios. Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico 

de saúde na área, analisando dados de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde da 

comunidade infantil, para o estabelecimento de prioridades nas atividades. Coordenar as atividades 
médicopediátricas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, participando do estudo de casos, 

estabelecendo planos de trabalho. Participar na elaboração e/ou adequação de programas, normas e rotinas 
visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas. Prestar atendimento a crianças 

de creches e escolas, periodicamente, coletando dados sobre epidemiologia e programa vacinal. Desempenhar 
outras atividades correlatas. Obedecer o código de ética médica. 

 

3.03 – MÉDICO PSIQUIATRA 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde; 
coordenar programas e serviços em saúde; efetuar pericias; auditorias e sindicâncias médicas, elaborar 

documentos e difundir conhecimentos da área medica. Obedecer o código de ética médica. 

 
3.04 – MÉDICO VETERINÁRIO 

DESCRIÇÃO DO EMPREGO:  
Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-estar animal; promover 

saúde pública; exercer defesa sanitária animal; atuar na produção e no controle de qualidade de produtos; 

fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, 
pareceres e atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente. Atua junto ao setor de zoonoses, canil 

municipal, bem como na inspeção do matadouro municipal. 
 

3.05 – PSICÓLOGO 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO:  

Aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, 

educacional e do trabalho. Estudar e avaliar indivíduos em seus aspectos intelectuais, psicomotor e emocional 
(abrangendo a psicodinâmica individual, familiar e sócio-cultural), empregando métodos e técnicas psicológicas 

com o objetivo de formular diagnóstico ou parecer psicológico. Desenvolver aconselhamento e/ou orientação 
individual ou em grupo, com pacientes e/ou familiares, visando auxiliar na resolução de dificuldades e situações 

conflitantes; desenvolver trabalhos psicoterápicos individuais e em grupo, atender aos pacientes da rede municipal 

de saúde avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento 
médico; reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos 

subsídios para diagnóstico e tratamento. 
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3.06 – TERAPEUTA OCUPACIONAL 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO:  

Orientar o indivíduo com limitações físicas ou mentais, em atividades selecionadas para restaurar, fortalecer e 

desenvolver a capacidade; facilitar a aprendizagem das habilidades e funções essenciais para a adaptação e a 
produtividade; diminuir ou corrigir patologias e promover e manter a saúde. Utilizar os recursos da arte, teatro, 

dança, música e outras atividades, com o objetivo de colaborar na recuperação e reintegração de pessoas 
acometidas de limitações físicas, mentais ou sociais, dentro dos planos da Secretaria Municipal de Saúde e 

Educação. 

 
3.07 – COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

DESCRIÇÃO DO EMPREGO:  
São atribuições do Coordenador Pedagógico de Escola de Educação Básica: a) Coordenar o planejamento Anual e a 

elaboração do Projeto Pedagógico, junto à Comunidade Escolar; b) Propor medidas, visando ao desenvolvimento 
dos aspectos qualitativos do ensino e da aprendizagem; c) Estimular a participação do corpo docente na 

identificação de causas e na busca de alternativas e soluções para os problemas de aprendizagem; d) Orientar o 

Planejamento da recuperação paralela, junto aos professores, para os alunos que apresentem deficiência na 
aprendizagem; e) Acompanhar o desenvolvimento do trabalho escolar; f) Orientar o professor na identificação de 

comportamento divergente dos alunos; g) Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; h) Planejar e realizar 
a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). 

 

3.08 – DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO:  

São atribuições do Diretor de Escola de Educação Básica: a) Atribuir as classes e ou aulas na Unidade Escolar; b) 
Representar a Escola na Comunidade; c) Estimular o trabalho em equipe, orientando para que os objetivos do 

sistema municipal sejam atingidos; d) Cumprir e fazer a legislação pertinente emanada dos órgãos superiores; e) 
Prestar assistência e apoio técnico à Secretaria de sua Unidade Escolar; f) Dar orientação técnica ao seu quadro de 

funcionários; g) Dar orientação e atendimento aos pais e alunos; h) Realizar trabalho integrado com o apoio 

pedagógico (coordenador); i) Manter-se atualizado sobre legislação de ensino; j) Promover a integração família-
escola-comunidade; k) Coordenar a implantação do Projeto Político Pedagógico da Escola, assegurando o 

cumprimento do currículo e do Calendário Escolar; l) Administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da 
Escola; m) Manter o registro atualizado e constante, em livro próprio, dos materiais permanentes da Escola; n) 

Apresentar anualmente à Secretaria de Educação, a avaliação interna da Escola e as propostas que visem a 

melhoria da qualidade de ensino; o) Avaliar o desempenho dos professores sob sua Direção; p) Acompanhar as 
atividades do Conselho de Escola, bem como promover as reuniões de acordo com o Calendário Escolar; 

 
3.09 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 

DESCRIÇÃO DO EMPREGO: 

São atribuições do Professor de Educação Básica I: a) Participar do processo de planejamento e elaboração do 
Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; b) Orientar a aprendizagem dos alunos; c) Levantar e interpretar 

os dados relativos à realidade de sua classe; d) Zelar pela aprendizagem do aluno; e) Estabelecer os mecanismos 
de avaliação e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menos rendimento; f) Participar de 

atividades extra-classe; g) Realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; h) Colaborar com as atividades e 
articulação da escola com as famílias e a comunidade. i) Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; j) 

Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; k) Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

3.01 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 

LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES: 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Cap. II - 

Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da 
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso). 

Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais;  
TÍTULO II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; 

Cap. VI Do Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento 
durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À 

Saúde; Capítulo I - Do Funcionamento.  

Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina. 
Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual 

Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos 
e Correlatos, e dá outras Providências 

Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO – 20 QUESTÕES: 

A consulta médica; O uso e a interpretação de dados laboratoriais; Princípios de farmacoterapia; Reações adversas 
a drogas; Terapia medicamentosa; Diagnósticos e Tratamentos de: Micoses superficiais, Intoxicações comuns, 

Erisipela. Rinite, sinusite, otite e amigdalite, Infecções respiratórias, Doenças bronco – pulmonares obstrutivas, 
Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva, Diabetes Mellitus, 

Infecção urinária, Poliartrites, Diarreias, Anemias, Esofagite, Gastrite e Doença Ulcerosa Péptica, Hepatites, 

Parasitoses intestinais, Lombociatalgias, Ansiedade, Depressão, Doenças sexualmente transmissíveis (DST), 
Leptospirose e Dengue;. Emergência psiquiátrica. Código de Ética Médica. Diretrizes e bases da implantação do 

SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de 
doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde 

da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Código de Ética do Profissional. Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças 

sexualmente transmissíveis; Doenças crônico degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças 

metabólicas; Cirurgia geral; Educação em saúde; Princípios de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; 
Atendimento de emergência; Choque; Hipertensão arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de 

declaração de óbito 
 

3.02 – MÉDICO PEDIATRA 

LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES: 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Cap. II - 

Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da 
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso). 

Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais;  
TÍTULO II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; 

Cap. VI Do Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento 
durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À 

Saúde; Capítulo I - Do Funcionamento.  
Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina. 

Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual 

Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos 
e Correlatos, e dá outras Providências 

Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO – 20 QUESTÕES: 

Avaliação do crescimento e desenvolvimento. Aleitamento materno. Alimentação nos dois primeiros anos de vida. 
Imunizações. Afecções cardiorrespiratórias. Afecções do aparelho digestivo. Afecções do aparelho genitourinário. 

Doenças infecciosas e parasitárias. Encefalopatias crônicas não evolutivas. Tumores do SNC na infância e 
hipertensão intracraniana – Epilepsia; Anemias. Adolescência e puberdade. Doenças exantemáticas. Choque na 

infância. Insuficiência respiratória aguda na infância. Asma aguda na infância. Insuficiência cardíaca na infância. 

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21731:lei-80801990-dispoe-sobre-as-condicoes-para-a-promocao-protecao-e-recuperacao-da-saude-a-organizacao-e-o-funcionamento-dos-servicos-correspondentes-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21731:lei-80801990-dispoe-sobre-as-condicoes-para-a-promocao-protecao-e-recuperacao-da-saude-a-organizacao-e-o-funcionamento-dos-servicos-correspondentes-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24023:lei-12842&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24023:lei-12842&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23744:lei-12845-2013&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21723:lei-59911973-dispoe-sobre-o-controle-sanitario-do-comercio-de-drogas-medicamentos-insumos-farmaceuticos-e-correlatos-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21723:lei-59911973-dispoe-sobre-o-controle-sanitario-do-comercio-de-drogas-medicamentos-insumos-farmaceuticos-e-correlatos-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21731:lei-80801990-dispoe-sobre-as-condicoes-para-a-promocao-protecao-e-recuperacao-da-saude-a-organizacao-e-o-funcionamento-dos-servicos-correspondentes-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21731:lei-80801990-dispoe-sobre-as-condicoes-para-a-promocao-protecao-e-recuperacao-da-saude-a-organizacao-e-o-funcionamento-dos-servicos-correspondentes-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24023:lei-12842&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24023:lei-12842&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23744:lei-12845-2013&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21723:lei-59911973-dispoe-sobre-o-controle-sanitario-do-comercio-de-drogas-medicamentos-insumos-farmaceuticos-e-correlatos-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21723:lei-59911973-dispoe-sobre-o-controle-sanitario-do-comercio-de-drogas-medicamentos-insumos-farmaceuticos-e-correlatos-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 02/2015 

 

 

 

Concurso Público de Provas e Títulos Nº 02/2015                                                          Prefeitura Municipal de Pilar do Sul /SP - Página 2 

Hipertensão arterial na infância. Insuficiência hepática aguda na infância. Insuficiência renal aguda na infância. 
Hemorragia digestiva na infância. Maus tratos em pacientes pediátricos. Convulsão no período neonatal e na 

infância. Distúrbios metabólicos no período neonatal e na infância. Desidratação e hidratação venosa na infância. 

Urticária, angioedema e anafilaxia na infância. Quedas e traumas em pacientes pediátricos. Intoxicações em 
pacientes pediátricos. Procedimentos de urgência. 

 
3.03 – MÉDICO PSIQUIATRA 

LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES: 

BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Cap. II - 
Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da 

criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso). 
Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais;  
TÍTULO II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; 

Cap. VI Do Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento 

durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À 
Saúde; Capítulo I - Do Funcionamento.  

Lei 12.842/13 - Dispõe sobre o exercício da Medicina. 
Lei 12.845 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual 

Lei 5991/1973 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos 

e Correlatos, e dá outras Providências 
Resolução CFM Nº1931/2009 – Código de Ética Médica. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO – 20 QUESTÕES: 

Psicopatologia: consciência, atenção, sensopercepção, memória, afetividade, humor, inteligência, vontade, 
pensamento e linguagem. Delirium, demência e transtornos amnésticos. Outros transtornos mentais devido a uma 

condição médica geral. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos: esquizofreniforme, esquizoafetivo, delirante e 

transtorno psicótico breve. Transtornos do humor. Transtornos de ansiedade. Transtornos somatoformes. 
Transtornos da personalidade. Transtornos relacionados a substâncias. Sexualidade humana: normal, anormal, 

disfunções sexuais e parafilias. Transtornos alimentares. Urgências psiquiátricas. Psicofarmacologia e outros 
tratamentos biológicos. Psicoterapias. 

 

3.04 – MÉDICO VETERINÁRIO 
LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES: 

Lei nº 11.794/08 - Regulamenta o inciso VII do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelecendo 
procedimentos para o uso científico de animais; revoga a Lei no 6.638, de 8 de maio de 1979; e dá outras 

providências. 

Lei nº 569, de 21 de dezembro de 1948 Estabelece medidas de defesa sanitária animal, e dá outras providências. 
Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950. Dispõe sobre a Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de 

Origem Animal. 
Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968 Dispõe sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário e cria os 

Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária. 
Lei 9436/1997 - Dispõe sobre a jornada de trabalho de Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho e 

Médico Veterinário, da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais, e dá 

outras providências 
Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989 Dispõe sobre a Inspeção Sanitária e Industrial dos Produtos de Origem 

Animal, e dá outras providências. 
Lei nº 10.519, de 17 de julho de 2002 - Dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal 

quando da realização de rodeio e dá outras providências. 

Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais para Fins Científicos e Didáticos – DBCA. CONCEA. 
Portaria nº 465, de 23 de maio de 2013. Disponível em http://www.mct.gov.br/upd_blob/0226/226494.pdf   

Diretrizes da Prática de Eutanásia do CONCEA. Brasília, 2013. 54p.  
Resolução Normativa n°15, de 16 de dezembro de 2013. Baixa a Estrutura Física e Ambiente de Roedores e 

Lagomorfos do Guia Brasileiro de Criação e Utilização de Animais pata Atividades de Ensino e Pesquisa Científica. 
Diário Oficial da União de 18/12/2013, nº 245, seção 1. 

Resolução nº 722, de 16 de agosto de 2002. Aprova o Código de Ética do Médico Veterinário. 

 
 

 

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21731:lei-80801990-dispoe-sobre-as-condicoes-para-a-promocao-protecao-e-recuperacao-da-saude-a-organizacao-e-o-funcionamento-dos-servicos-correspondentes-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21731:lei-80801990-dispoe-sobre-as-condicoes-para-a-promocao-protecao-e-recuperacao-da-saude-a-organizacao-e-o-funcionamento-dos-servicos-correspondentes-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24023:lei-12842&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24023:lei-12842&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23744:lei-12845-2013&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21723:lei-59911973-dispoe-sobre-o-controle-sanitario-do-comercio-de-drogas-medicamentos-insumos-farmaceuticos-e-correlatos-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21723:lei-59911973-dispoe-sobre-o-controle-sanitario-do-comercio-de-drogas-medicamentos-insumos-farmaceuticos-e-correlatos-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21721:lei-94361997-dispoe-sobre-a-jornada-de-trabalho-de-medico-medico-de-saude-publica-medico-do-trabalho-e-medico-veterinario-da-administracao-publica-federal-direta-das-autarquias-e-das-fundacoes-publicas-federais-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21721:lei-94361997-dispoe-sobre-a-jornada-de-trabalho-de-medico-medico-de-saude-publica-medico-do-trabalho-e-medico-veterinario-da-administracao-publica-federal-direta-das-autarquias-e-das-fundacoes-publicas-federais-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21721:lei-94361997-dispoe-sobre-a-jornada-de-trabalho-de-medico-medico-de-saude-publica-medico-do-trabalho-e-medico-veterinario-da-administracao-publica-federal-direta-das-autarquias-e-das-fundacoes-publicas-federais-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://www.mct.gov.br/upd_blob/0226/226494.pdf
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO – 20 QUESTÕES: 
Anatomia de animais domésticos.  Fisiologia de animais domésticos.  Histologia de animais domésticos.  

Imunologia veterinária. Patologia dos animais domésticos.  Doenças infecciosas e parasitárias dos animais de 

companhia e de produção.  Enfermidades de notificação obrigatória.  Métodos de diagnóstico das enfermidades 
infecciosas e parasitárias.  Desenvolvimento de programas sanitários para controle e(ou) erradicação de 

enfermidades de interesse médico veterinário.  Clínica médica de animais de companhia, de produção e selvagem. 
Clínica cirúrgica de animais de companhia, de produção e selvagem.  Anestesiologia de animais de companhia, de 

produção e selvagem. Inspeção dos alimentos de origem animal (legislação). Uso de antimicrobianos, 

antiparasitários e quimioterápicos em medicina veterinária. Doenças transmitidas por alimentos de origem animal. 
Identidade e qualidade de alimentos de origem animal (legislação). Programas sanitários vigentes. Vigilância 

sanitária internacional. Papel da OIE (Organização Mundial de Saúde Animal).  Bioterismo.  Manejo dos animais.  
Principais doenças dos animais.  Biossegurança. 

 
3.05 - PSICÓLOGO 

LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES: 

BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Cap. II - 
Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da 

criança, Do adolescente, Do Joven e Do idoso). 
BRASIL, LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União.  
Brasília, 29/12/1990. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 ‐ Pacto de Saúde. Diário Oficial da União, 

fevereiro de 2006. Brasília, 2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria/GM nº 336 - De 19 de fevereiro de 2002 

que define e estabelece diretrizes para o funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial. 
BRASIL. Lei n. 11.340, de 07.08.2006 - Violência doméstica e familiar contra a mulher.  

Resolução CFP Nº 010/05 - O Código de Ética Profissional do Psicólogo - Em vigor desde o dia 27 de agosto de 
2005.  

Resolução CFP N.º 007/2003 Manual de Elaboração de Documentos Decorrentes de Avaliações Psicológicas . 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO – 20 QUESTÕES: 

A práxis do psicólogo. Política de saúde e saúde mental. Terapêuticas ambulatoriais em saúde mental. 
Desenvolvimento mental do ser humano. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico Psicológico: conceitos e 

objetivos, teorias psicodinâmicas, processo diagnóstico, testes. Terapia grupal e familiar Motivação. Personalidade. 
Fatores ambientais. Psicologia Geral: Psicoterapia individual, antropologia, sociologia e filosofia. Psicologia do 

Desenvolvimento: René Spitz, Jean Piaget, Escala de Gesell. Principais aspectos teóricos de Freud, e Lacan. Teorias 

da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem corporal. Abordagem 
psicanalítica. Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem existencialista. Abordagem analítica. Abordagem 

gestáltica. Abordagem psicodramática. Abordagem psicossomática. Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria 
psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível intelectual. Equipe multiprofissional. Assistência domiciliar. 

Atendimento familiar. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações, 

antagonismos, sinergismos. 
 

3.06 – TERAPEUTA OCUPACIONAL 
LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES: 

BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Cap. II - 

Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. II – Da seguridade Social; Seção II - Da Saúde; Cap. VII - Da família, Da 
criança, Do adolescente, Do Jovem e Do idoso). 

Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. TÍTULO I - Das Disposições Gerais;  

TÍTULO II - Do Sistema Único De Saúde - Cap. I Dos Objetivos e Atribuições; Cap. II - Dos Princípios e Diretrizes; 
Cap. VI Do Subsistema de Atendimento e Internação domiciliar; Cap. VII Do Subsistema de Acompanhamento 

durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. TÍTULO III - Dos Serviços Privados De Assistência À 

Saúde; Capítulo I - Do Funcionamento. 
DECRETO LEI N. 938, DE 13 DE OUTUBRO DE 1969 Provê sobre as profissões de fisioterapeuta e terapeuta 

ocupacional, e dá outras providências. 
RESOLUÇÃO COFFITO nº10 Aprova o Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21731:lei-80801990-dispoe-sobre-as-condicoes-para-a-promocao-protecao-e-recuperacao-da-saude-a-organizacao-e-o-funcionamento-dos-servicos-correspondentes-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21731:lei-80801990-dispoe-sobre-as-condicoes-para-a-promocao-protecao-e-recuperacao-da-saude-a-organizacao-e-o-funcionamento-dos-servicos-correspondentes-e-da-outras-providencias&catid=66:leis&Itemid=34
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Resolução 445, de 26 de abril de 2014 - Altera a Resolução-COFFITO n° 418/2011, que fixa e estabelece os 
Parâmetros Assistenciais Terapêuticos Ocupacionais nas diversas modalidades prestadas pelo Terapeuta 

Ocupacional. 

RESOLUÇÃO COFFITO-59 Aprova o Código de Processo Disciplinar 
RESOLUÇÃO Nº. 123, DE 19 DE MARÇO DE 1991. Fixa critérios e atenção nos campos da Fisioterapia e/ou Terapia 

Ocupacional, a serem observados pelas empresas de Saúde de Grupo ou análogas, que ofereçam estas práticas 
terapêuticas, e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO Nº. 139, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1992. Dispõe sobre as atribuições do Exercício da 

Responsabilidade Técnica nos campos assistenciais da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional e dá outras 
providências. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO – 20 QUESTÕES: 

Atividades e Recursos Terapêuticos. Fundamentos da Terapia Ocupacional. Neurologia. Ortopedia. Patologia de 
Órgãos e sistemas. Saúde Pública. Administração em Terapia Ocupacional. Pneumologia, Reumatologia, Psiquiatria, 

Cardiologia. Psicomotricidade. Terapia ocupacional aplicada a Neuro/ortopedia, a disfunções sensoriais, a 

problemas sociais, a saúde mental, a Psiquiatria, a Gerontologia e Geriatria, a Deficiência Mental, a Patologias 
diversas. Prótese e órtese. Ética e Deontologia. Ética profissional. Legislação Social: Lei Orgânica da Saúde/ Lei 

Orgânica de Assistência Social/ Estatuto do Idoso/ Política Nacional da Pessoa com Deficiência/ Política Nacional do 
Idoso/ Lei Maria da Penha/ Política Nacional de Assistência Social - SUAS/ Plano Nacional de Promoção, Proteção e 

Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes/ Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária/ Convenção 

Internacional da ONU dos Direitos da Criança/ SINASE- Sistema Nacional de Atendimento Sócio Educativo/ Plano 
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. 

 
3.07 – COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES: 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Cap. II - 

Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. III – Da Educação, da cultura e do Desporto; Seção I - Da Educação; Seção 

II – Da cultura; Cap. VII - Da família, Da criança, Do adolescente, Do Jovem e Do Idoso). 
Lei Federal n° 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - Título II - Dos Direitos 

Fundamentais - Capítulo IV - Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. 
LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações;  

LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  
PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares Nacional para a 

Educação Básica; 
PARECER CNE/CEB Nº 03/10 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação de Jovens e Adultos;  

PARECER CNE/CEB Nº 20/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 05/09; Institui as Diretrizes Curriculares Nacional para a 

Educação infantil;  
PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais para 

atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial.  
LEI FEDERAL Nº 10.639/03; Estabelece diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da 

Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira";  
LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR nº 217/2007 de 16 de julho de 2007 que Institui o Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público Municipal de Pilar do Sul, alterada pela Lei Complementar nº0252/2011 de 26 

de janeiro de 2011.  
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – Parâmetro Curricular Nacional 1ª a 4ª séries- vol. 1. 

BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – Referencial Curricular Nacional – Vol. 01 ao 03 - Educação 
Infantil; 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO – 20 QUESTÕES: 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org.). O Educador: Vida e Morte, 2 a  ed. Rio de Janeiro: Graal, 1982. 

LIBÂNEO, José Carlos. A organização e a Gestão da Escola: Teoria e Prática. Goiânia: Editora Alternativa,2001. 
MACHADO, Lourdes M. (coord.) e MAIA, Graziela Z. A. (org.). Administração e Supervisão Escolar: questões para o 
novo milênio. São Paulo: Pioneira, 2000. 
LUCK, Heloísa. Gestão participativa na escola, coleção caderno de gestão III, Editora Vozes, ed. 08, ano 2010. 

SACRISTAN,J.Gimeno, Curriculo, uma reflexão sobre a prática, Ed. Artmed , Edição 3. 

HERNANDES, Fernando, Transgressão  e mudança na educação – Os projetos e mudança no trabalho, Ed. Artmed. 
PARO, Vitor Henrique, Gestão escolar, democracia e qualidade de ensino, Ed. Ática, Edição 1, ano 2007. 
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VIEIRA, Flávia [e outras]. No Caleidoscópio da Supervisão: Imagens da Formação e da Pedagogia. Mangualde: 
Edições Pedago, 2006. 

VVAA. O Coordenador Pedagógico e a Educação Continuada. São Paulo: Loyola, 1998. 

VVAA. O Coordenador Pedagógico e a Formação Docente. São Paulo: Loyola, 2000. 
VVAA. O Coordenador Pedagógico e o Cotidiano da Escola. São Paulo: Loyola, 2003. 

VVAA. O Coordenador Pedagógico e o Espaço da Mudança. São Paulo: Loyola, 2001. 
 

3.08 – DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES: 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Cap. II - 

Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. III – Da Educação, da cultura e do Desporto; Seção I - Da Educação; Seção 
II – Da cultura; Cap. VII - Da família, Da criança, Do adolescente, Do Jovem e Do Idoso). 

Lei Federal n° 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - Título II - Dos Direitos 
Fundamentais - Capítulo IV - Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. 

LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações;  

LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  

PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares Nacional para a 
Educação Básica; 

PARECER CNE/CEB Nº 03/10 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação de Jovens e Adultos;  

PARECER CNE/CEB Nº 20/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 05/09; Institui as Diretrizes Curriculares Nacional para a 
Educação infantil;  

PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais para 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial.  

LEI FEDERAL Nº 10.639/03; Estabelece diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da 
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira";  

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR nº 217/2007 de 16 de julho de 2007 que Institui o Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público Municipal de Pilar do Sul, alterada pela Lei Complementar nº0252/2011 de 26 
de janeiro de 2011.  

BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – Parâmetro Curricular Nacional 1ª a 4ª séries- vol. 1. 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – Referencial Curricular Nacional – Vol. 01 ao 03 - Educação 

Infantil; 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO – 20 QUESTÕES: 

BASTOS, João B. (org.) Gestão Democrática. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 
CANÁRIO, Rui. Gestão da Escola: como elaborar o plano de formação? Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 

1998 (Cadernos de organização e gestão escolar; 3). 

COLOMBO, Sonia S. e outros. Gestão Educacional: uma nova visão. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
DE ROSSI, Vera L. S. Gestão do Projeto Político-Pedagógico: entre corações e mentes. São Paulo: Moderna, 2004. 

FERREIRA, Naura S. C. e AGUIAR, Márcia A. S. (orgs.). Gestão da Educação: impasses, perspectivas e 
compromissos. São Paulo: Cortez, 2000. 

FORTUNA, Maria L. A. Gestão Escolar e Subjetividade. São Paulo: Xamã; Niterói: Intertexto, 2000. 
MACHADO, Lourdes M. e FERREIRA, Naura S. C. (orgs.). Política e Gestão da Educação: dois olhares. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2002. 

OLIVEIRA, Dalila A. e ROSAR, Maria F.F. Política e Gestão da Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 
PARO, Vitor H. Gestão escolar, democracia e qualidade de ensino, Editora Ática, Edição 1, ano 2007. 

LUCK, Heloísa. Gestão participativa na escola, coleção caderno de gestão III, Editora Vozes, Edição 08, ano 2010. 
SACRISTAN,J.Gimeno, Curriculo, uma reflexão sobre a prática, Edição Artmed , Edição 3. 

HERNANDES, Fernando, Transgressão  e mudança na educação – Os projetos e mudança no trabalho, Edição 

Artmed 
PERRENOUD, Philippe e THURLER, Monica G. A Escola e a Mudança: contributos sociológicos. Lisboa: Escolar 

Editora, 1994. 
VASCONCELLOS, Celso S. Sobre o trabalho da equipe diretiva no processo de mudança da prática pedagógica: por 

uma gestão democrática. In: Coordenação do Trabalho Pedagógico: do projeto político-pedagógico ao cotidiano da 
sala de aula, 11a ed. São Paulo: Libertad, 2009. 

VIEIRA, Sofia L. (org.). Gestão da escola: desafios a enfrentar. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
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3.09 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 
LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES: 

BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Cap. II - 

Dos Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. III – Da Educação, da cultura e do Desporto; Seção I - Da Educação; Seção 
II – Da cultura; Cap. VII - Da família, Da criança, Do adolescente, Do Jovem e Do Idoso). 

Lei Federal n° 8.069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - Título II - Dos Direitos 
Fundamentais - Capítulo IV - Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. 

LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações;  

LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;  

PARECER CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares Nacional para a 
Educação Básica; 

PARECER CNE/CEB Nº 03/10 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação de Jovens e Adultos;  
PARECER CNE/CEB Nº 20/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 05/09; Institui as Diretrizes Curriculares Nacional para a 

Educação infantil;  

PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as Diretrizes Operacionais para 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial.  

LEI FEDERAL Nº 10.639/03; Estabelece diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da 
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira";  

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR nº 217/2007 de 16 de julho de 2007 que Institui o Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público Municipal de Pilar do Sul, alterada pela Lei Complementar nº0252/2011 de 26 
de janeiro de 2011.  

BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – Parâmetro Curricular Nacional 1ª a 4ª séries- vol. 1 ao 10. 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – Referencial Curricular Nacional – Vol. 01 ao 03 - Educação 

Infantil; 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO – 20 QUESTÕES: 

ALVES, E. M. S. A ludicidade e o ensino de matemática: uma prática possível. Campinas: Papirus 2001.  
AQUINO, Júlio Groppa (org). Indisciplina: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1996.  

ARANTES, Valéria Amorim (org). Afetividade na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 2003. 
DELORS, Jacques et alii. Educação: um tesouro a descobrir. Relatório da Unesco. São Paulo: Cortez, 1998, Capítulo 

IV.  

FERREIRO, Emilia & Teberosky, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985.  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente. São Paulo: Paz e Terra, 2008.  

GADOTTI, Moacir & ROMÃO, J.E. Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta. São Paulo: Cortez, 
2001.  

SOARES, Magda, Alfabetização e letramento, Editora Contexto, Edição 6, ano 2013. 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida (Org) , Jogo, brinquedo e a educação, Editora Cortez, Edição 13, ano 2010. 
LERNER, D. e SADOVSKY, P. , O sistema de numeração: Um problema didático. Porto Alegre: Artes Médicas, ano 

1996. 
HOFFMAN, Jussara. Avaliação: mito e desafio. Porto Alegre: Educação e Realidade, 1992. KAMII, Constance. A 

Criança e o Número. Campinas: Papirus, 1993.  
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

LUCKESI, C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Editora Cortez, 2006.  

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Arantes, Valéria Amorin (ORG). Inclusão Escolar: pontos e contrapontos. São Paulo 
Summus, 2006. OLIVEIRA, Ana Cristina. Qual a sua formação professor? Campinas: Papirus, 1994.  

PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: ArtMed, 2000.  
SAVIANI, Demerval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 

1987. VASCONCELLOS, Celso S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico. São 

Paulo: Libertad, 2004.  
VYGOSTKY. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1999. WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e 

a aprendizagem. São Paulo: Editora Ática, 2002.  
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ANEXO III - FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 

 

Nome do Candidato:   

Emprego:   

Nº Inscrição:  

Documento de Identidade:   

 
RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES 

 

RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA USO DA INTEGRI BRASIL (NÃO 
PREENCHER) 

Nº de Ordem Tipo de Título Entregue Validação Pontuação 

 (  ) Pós Graduação 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

(  ) Sim (  ) Não 

 

 (  ) Pós Graduação 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

(  ) Sim (  ) Não 

 

 (  ) Pós Graduação 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

(  ) Sim (  ) Não 

 

Observações Gerais: Total de Pontos: 

 

 
 

Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à 

minha participação pessoal em eventos educacionais nos quais obtive êxito de aprovação. 
 

 
Declaro, ainda, que ao encaminhar a documentação listada na relação acima para avaliação da prova de 

títulos, estou ciente que assumo todos os efeitos previstos no edital do Concurso Público quanto à plena 
autenticidade e validade dos mesmos, inclusive no que toca às sanções e efeitos legais. 

 

 
 

 
Pilar do Sul/SP, ______ de _________________ de 2015. 

  

 
 

 
 

Assinatura do candidato: ______________________________ 
 


