PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 2
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
A Prefeitura Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão de Concurso
Público, vem RETIFICAR o Edital do Concurso Público nº. 001/2016, do dia 01 de abril de 2016 da
seguinte Forma.

RETIFICAÇÃO:
QUADRO I – CARGOS/FUNÇÕES E DAS VAGAS

Cód.

22

CARGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Carga
Requisitos
Cargos
Salário
Vagas
horária
Básicos
Semanal
R$
Licenciatura
Plena com
habilitação na
área específica
Professor de Educação
para docência de
Básica II – Educação
01
2.197,61 24 horas 5ª a 8ª séries do
Física
Ensino
Fundamental e
Registro no
CREF

Valor de
Inscrição
R$

70,00

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – ARQUITETURA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O mundo antigo (Egito); Arquitetura Grega;
Arquitetura Romana; Arquitetura Gótica; Arquitetura Renascentista; Arquitetura Barroca; Arquitetura
Neoclássica; Arquitetura e a Primeira Revolução Industrial; Arquitetura e a Segunda Revolução
Industrial; Renovação e Inovações da Arquitetura do século XIX; Movimentos internacionais do
século XX; A Arquitetura de: a)Le Corbusier; b) Oscar Niemeyer; c) Vilanova Artigas; d) Lúcio
Costa; Arquitetura Contemporânea; Acondicionamento térmico natural aplicado na Arquitetura;
Alicerces, Madeiramento e Cobertura; Instalação hidráulica e elétrica. Planejamento Territorial
Urbano e Rural (meio ambiente, equipamentos públicos e comunitários, sistema viário, infra-estrutura
urbana, topografia, drenagem, zoneamento); Patrimônio Ambiental e Cultural Urbano (conhecimentos
gerais, preservação, tombamento); Habitação Popular (urbanização de favelas, intervenções em áreas
de ocupações, conjuntos habitacionais); princípios do desenho universal tendo com referências básicas
as normas técnicas de acessibilidade (ABNT 9050/15) e legislação específica (Decreto Federal
5.296/04); além das seguintes legislações urbanísticas e edilícias:
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- Lei Federal n°6766/79 alterada pela Lei Federal n°9785/99 (Dispõe sobre o Parcelamento do Solo);
- Lei Federal n°10257/01 (Estatuto de Cidade);

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, em 26 de abril de 2016.
.

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE ABERTURA
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2016
A Prefeitura Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão
Examinadora de Concurso Público, torna público na forma prevista no Artigo 37 da Constituição
Federal a abertura de inscrições ao Concurso Público de Provas e Provas e Títulos, que será
realizado pelo INSTITUTO INDEC (Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e
Capacitação) para provimento de vagas e formação de cadastro reserva dos cargos públicos abaixo
especificados, providos pelo Regime Estatutário. O Concurso Público será regido pelas instruções
especiais constantes do presente instrumento elaborado de conformidade com os ditames das
Legislações Federal, Estadual e Municipal, vigentes e pertinentes.

QUADRO I – CARGOS/FUNÇÕES E DAS VAGAS
CARGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Cód.

Cargos

Vagas

Salário
R$

Carga
horária
Semanal

Requisitos Básicos

Valor de
Inscrição
R$

01

Ajudante de Serviços
Gerais

01

1.055,62

40 horas

Ensino Fundamental
Incompleto

40,00

02

Coveiro

01

1.526,78

40 horas

Ensino Fundamental
Incompleto

40,00

03

Servente

01

1.055,62

40 horas

Ensino Fundamental
Incompleto

40,00

CARGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Cód.

04

05

Cargos

Cozinheiro

Operador de Máquinas
Pesadas I

06

Operador de Máquinas
Pesadas II

07

Padeiro

08

Telefonista

Vagas

Salário
R$

Carga
horária
Semanal

01

1.350,28

40 horas

Requisitos Básicos

Ensino Fundamental
Completo
Ensino Fundamental
Completo e
Habilitação para
condução de
Máquinas
Ensino Fundamental
Completo e
Habilitação para
condução de
Máquinas

Valor de
Inscrição
R$
40,00

01

1.727,52

40 horas

01

1.526,78

40 horas

Cadastro
de
Reserva

1.350,28

40 horas

Ensino Fundamental
Completo

40,00

01

1.350,28

30 horas

Ensino Fundamental
Completo

40,00

40,00

40,00
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CARGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
Cód.

Cargos

Vagas

Salário
R$

Carga
horária
Semanal

09

Agente de Trânsito

01

2.211,65

40 horas

10

Atendente de Farmácia

01

1.350,28

40 horas

11

Bombeiro Municipal 3ª
Classe

01

1.727,52

40 horas

12

Inspetor de Alunos

01

1.350,28

40 horas

13

Técnico Municipal de
Nível Médio –
Segurança do Trabalho

01

2.503,06

40 horas

Requisitos Básicos
Ensino Médio
Completo e possuir
Carteira Nacional de
Habilitação (CNH)
AB
Ensino Médio
Completo
Ensino Médio
Completo e Carteira
Nacional de
Habilitação (CNH)
categoria “C” ou
superior
Ensino Médio
Completo
Técnico de Nível
Médio em Segurança
do Trabalho e registro
no Conselho de
Classe

Valor de
Inscrição
R$

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

CARGOS PARA O NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Cód.

Cargos

Vagas

Salário
R$

Carga
horária
Semanal

14

Professor de Educação
Básica I

01

1.894,17

24 horas

15

Professor de Educação
Básica II – Português

01

2.197,61

24 horas

16

Professor de Educação
Básica II – Matemática

01

2.197,61

24 horas

Requisitos Básicos
Curso Normal em
Nível Superior ou
Licenciatura Plena em
Pedagogia, com
habilitação para a
docência dos anos
iniciais do Ensino
Fundamental
Licenciatura Plena
com habilitação na
área específica para
docência de 5ª a 8ª
séries do Ensino
Fundamental
Licenciatura Plena
com habilitação na
área específica para
docência de 5ª a 8ª
séries do Ensino
Fundamental

Valor de
Inscrição
R$

70,00

70,00

70,00
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17

18

19

20

21

Professor de Educação
Básica II – História

Professor de Educação
Básica II – Geografia

Professor de Educação
Básica II – Ciências

Professor de Educação
Básica II – Inglês

Professor de Educação
Básica II – Artes

22

Professor de Educação
Básica II – Educação
Física

23

Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Agente Cultural

01

01

01

01

01

01

01

2.197,61

2.197,61

2.197,61

2.197,61

2.197,61

2.197,61

3.288,34

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

40 horas

Licenciatura Plena
com habilitação na
área específica para
docência de 5ª a 8ª
séries do Ensino
Fundamental
Licenciatura Plena
com habilitação na
área específica para
docência de 5ª a 8ª
séries do Ensino
Fundamental
Licenciatura Plena
com habilitação na
área específica para
docência de 5ª a 8ª
séries do Ensino
Fundamental
Licenciatura Plena
com habilitação na
área específica para
docência de 5ª a 8ª
séries do Ensino
Fundamental
Licenciatura Plena
com habilitação na
área específica para
docência de 5ª a 8ª
séries do Ensino
Fundamental
Licenciatura Plena
com habilitação na
área específica para
docência de 5ª a 8ª
séries do Ensino
Fundamental

Ensino Superior
Completo em Historia
ou Artes

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00
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24

Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Agente de Saneamento

01

3.288,34

40 horas

25

Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Arquitetura

01

3.288,34

40 horas

26

27

28

29

30

Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Educador Social

Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Fiscalização Tributária

Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Fisioterapia

Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Fonoaudiologia

Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Nutrição

01

01

01

01

Cadastro
de
Reserva

3.288,34

3.288,34

3.288,34

3.288,34

3.288,34

40 horas

40 horas

30 horas

30 horas

40 horas

Ensino Superior
Completo em
Arquitetura,
Biomedicina,
Bioquímica,
Engenharia Civil,
Engenharia de
Alimentos,
Engenharia
Agrônoma,
Enfermagem,
Farmácia, Física,
Gestão Ambiental,
Gestão Publica,
Medicina Veterinária,
Medicina,
Odontologia ou
Química e registro no
Conselho de Classe
Ensino Superior
Completo em
Arquitetura e registro
no Conselho de
Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Assistência Social e
registro no Conselho
de Classe
Ensino Superior
Completo em
Ciências Contábeis,
Direito,
Administração ou
Economia e registro
no Conselho de
Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Fisioterapia e registro
no Conselho de
Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Fonoaudiologia e
registro no Conselho
de Classe
Ensino Superior
Completo em
Nutrição e registro no
Conselho de Classe

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00
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31

Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Psicologia

01

3.288,34

40 horas

32

Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Terapia Ocupacional

01

3.288,34

30 horas

33

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Auditoria

01

2.987,16

20 horas

34

35

36

37

38

39

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Cardiologia

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Cirurgia Vascular

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Clinico Geral

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Dermatologia

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Endocrinologia

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Gastroenterologia

01

01

01

01

01

01

2.987,16

2.987,16

2.987,16

2.987,16

2.987,16

2.987,16

20 horas

20 horas

20 horas

20 horas

20 horas

20 horas

Ensino Superior
Completo em
Psicologia e registro
no Conselho de
Classe
Ensino Superior
Completo em Terapia
Ocupacional e
registro no Conselho
de Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Auditoria e registro
no Conselho de
Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Cardiologia e registro
no Conselho de
Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Cirurgia Vascular e
registro no Conselho
de Classe
Ensino Superior
Completo em
Medicina e registro
no Conselho de
Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Dermatologia e
registro no Conselho
de Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Endocrinologia e
registro no Conselho
de Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Gastroenterologia e
registro no Conselho
de Classe

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Ginecologia

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Medicina do Trabalho

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Medico Plantonista

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Neurologia

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Oftalmologia

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Pediatria

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Psiquiatria

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Urologia

Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Ultrassonografia

01

01

Cadastro
de
Reserva

01

01

01

01

01

01

2.987,16

2.987,16

3.584,60

2.987,16

2.987,16

2.987,16

2.987,16

2.987,16

2.987,16

20 horas

20 horas

24 horas

20 horas

20 horas

20 horas

20 horas

20 horas

20 horas

Ensino Superior
Completo e
especialização em
Ginecologia e registro
no Conselho de
Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Medicina do Trabalho
e registro no
Conselho de Classe
Ensino Superior
Completo em
Medicina e registro
no Conselho de
Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Neurologia e registro
no Conselho de
Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Oftalmologia e
registro no Conselho
de Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Pediatria e registro no
Conselho de Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Psiquiatria e registro
no Conselho de
Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Urologia e registro no
Conselho de Classe
Ensino Superior
Completo e
especialização em
Ultrassonografia e
registro no Conselho
de Classe

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00
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I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 Os cargos/funções, número de vagas, salários e os pré-requisitos são os estabelecidos no
Quadro I do presente Edital e todas as informações do processo de execução, deste concurso
público, estará disponível no site www.institutoindec.com.br;
1.1.1 O número de vagas ofertadas no Concurso Público poderá ser ampliado durante o prazo de
validade do mesmo, desde que haja dotação orçamentária disponível e a abertura de vagas;
1.2

O presente concurso público terá validade por 02 (dois) anos, a contar da data de sua
homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período;

1.3

O período de validade estabelecido para este Concurso Público não gera obrigatoriedade para
a Prefeitura Municipal de Jaboticabal de contratar, neste período, todos os candidatos
classificados;
1.3.1 O aproveitamento dos classificados reger-se-á, exclusivamente, para atendimento das
necessidades e de acordo com os procedimentos vigentes na Prefeitura Municipal de
Jaboticabal;
1.3.2 O cadastro reserva será formado para suprir as vagas que surgirem dentro do prazo de
validade deste concurso;
1.4

Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de
Brasília/DF.

1.5

As provas serão realizadas na cidade de Jaboticabal/SP.
II - DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão recebidas a partir da 00h00min do dia 04 de abril às 23h59min do dia 08
de maio de 2016, exclusivamente no endereço eletrônico www.institutoindec.com.br.

2.1 INFORMAÇÕES GERAIS
2.1.1 As informações para realizar as inscrições nos respectivos cargos/funções que constam neste
Edital estão apresentadas no Quadro I.
2.1.2 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo, sob hipótese alguma,
portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve verificar
atentamente o código do cargo.
2.1.3 As informações prestadas pelo candidato no formulário de inscrição serão de total
responsabilidade do mesmo, cabendo a Prefeitura Municipal de Jaboticabal o direito de
excluir do Concurso Público aquele que não preenchê-las de forma completa e/ou forneça
dados incorretos, ainda que o fato seja constatado posteriormente;
2.2 INSCRIÇÕES PELA INTERNET
2.2.2 O candidato interessado deverá acessar o site www.institutoindec.com.br, a partir das 00h do
dia de 04 de abril até às 23h59min do dia 08 de maio de 2016;
2.2.3 Após as 24h do dia 08 de maio de 2016, o formulário de inscrição não estará mais
disponibilizado;
2.2.4 Localizar, no site, o “link” correlato a este concurso;
2.2.5 Ler o Edital, preencher o formulário de inscrição e imprimir o boleto bancário.
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2.3 DO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES
2.3.1 O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição estabelecido no Quadro I até
o dia 09/05/2016, conforme vencimento constante no Boleto Bancário;
2.3.2 Para pagamento do valor da inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário
gerado até a data limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário da rede
de atendimento bancário;
2.3.3 O pagamento do valor correspondente à inscrição poderá ser efetuado em toda rede de
atendimento bancário;
2.3.4 Não serão recebidas, inscrições por depósito em caixa eletrônico, casas lotéricas, fax ou
de forma condicional.
2.3.5 Não haverá devolução da importância paga, ainda que constatada maior ou em duplicidade,
nem isenção de pagamento do valor de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
2.3.6 O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua quitação até a data de
vencimento do boleto;
2.3.7 A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação pelo Banco do pagamento do boleto.
O boleto pago será o seu comprovante de inscrição. O candidato poderá acompanhar a
situação da sua inscrição por meio do site do Instituto INDEC, www.institutoindec.com.br
na página do concurso público, a partir de 72 (setenta e duas) horas após a quitação do
boleto bancário. Caso verifique a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato
com o Instituto INDEC, Fone: (16) 3235-7701, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00;
2.3.8 O Instituto INDEC e a Prefeitura Municipal de Jaboticabal não se responsabilizam por
solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica, falhas dos
computadores, de comunicação ou bancárias, bem como qualquer outro fator que
impossibilite a transferência de dados.
2.3.9 Uma vez verificadas falsidades de declarações ou irregularidades, será anulada, a qualquer
tempo, a inscrição ou a prova do candidato, com encaminhamento da questão às autoridades
competentes.
2.3.10 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação
das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas
normas legais pertinentes.
2.4

DAS RESTRIÇÕES
Não serão aceitas inscrições via postal, fac-símile, correio eletrônico transferência eletrônica,
pagamento em caixa eletrônico, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento, depósito
bancário em conta corrente, cheque ou por qualquer outra via que não a especificada neste
Edital ou fora do período estabelecido.
III - DA RESERVA DE VAGAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.1

Fica reservado um percentual de 05% (cinco por cento), para cada cargo, para pessoas
portadoras de deficiência física e sensorial, no provimento de cargos públicos, nos órgãos e
entidades de Administração Pública Municipal, obedecendo ao princípio do concurso público
de provas ou de provas e títulos.

3.2

Consideram se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.

3.3

As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no
Decreto Federal Nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a
nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no referido
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artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através
de ficha de inscrição especial.
3.4

O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificandoa na Ficha - Formulário eletrônico de Inscrição:
a) O candidato deverá enviar até o ultimo dia para pagamento do valor da inscrição, Cópia
autenticada do Laudo Médico assinado por Médico devidamente inscrito no Conselho
Regional de Medicina para o Instituto INDEC situado A Rua Bernardino de Campos n°.
1108 – Centro, Ribeirão Preto-SP. CEP. 14.015-130 ou efetuar o protocolo no Sistema
Prático da Prefeitura Municipal, situado no Paço Municipal, Esplanada do Lago "Carlos
Rodrigues Serra", 160, Vila Serra, Jaboticabal/SP (atendimento das 09 horas às 15 horas),
atestando o número de registro do Médico na referida entidade de classe atestando a espécie
e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como, a provável causa da deficiência,
inclusive para assegurar a previsão de adaptação da sua prova, informando também, o seu
nome, o número do documento de identidade (RG), cargo e Municipio, ou efetuar o
protocolo no Sistema Prático da Prefeitura Municipal, situado no Paço Municipal,
Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160, Vila Serra, Jaboticabal/SP (atendimento
das 09 horas às 15 horas).
b) Solicitação da prova especial, sala de fácil acesso, ou outras condições, deverão estar
claramente descritas no pedido do candidato. Os candidatos que não o fizerem até o ultimo
dia para pagamento do valor da inscrição, terão sua inscrição indeferida como Portadores
de Necessidades Especiais.
c) 3.5
Aos deficientes visuais, que necessitarem de prova ampliada, auxílio de fiscal para
leitura da prova; auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito ou no sistema Braile
deverá requerê-la até o ultimo dia para pagamento do valor da inscrição, por meio de
SEDEX para o Instituto INDEC situado à Rua Bernardino de Campos n°. 1108 – Centro,
Ribeirão Preto-SP. CEP. 14.015-130 ou efetuar o protocolo no Sistema Prático da Prefeitura
Municipal, situado no Paço Municipal, Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160,
Vila Serra, Jaboticabal/SP (atendimento das 09 horas às 15 horas). Os candidatos que não o
fizerem até o termino das inscrições, seja qual for o motivo alegado não terão a prova
especial preparada. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação
da prova, reglete e punção ou maquina especifica, podendo ainda, utilizar-se de soroban. O
candidato deverá informar, o seu nome, o número do documento de identidade (RG), cargo
e Municipio, ou efetuar o protocolo no Sistema Prático da Prefeitura Municipal, situado no
Paço Municipal, Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160, Vila Serra,
Jaboticabal/SP (atendimento das 09 horas às 15 horas).

3.6

O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções
constantes deste Edital ficará impedido de impetrar recurso em favor de sua situação, bem
como não terá sua prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.

3.7

Após o prazo de inscrição fica proibida qualquer inclusão de candidato na lista específica de
portadores de necessidades especiais.

3.8

A publicação do resultado final do Concurso Público será feita da seguinte forma: pontuação
de todos os candidatos, inclusive a dos Portadores de Necessidades Especiais e
Afrodecendentes, e somente a pontuação destes últimos.
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3.9

Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá submeter-se a
exame médico e psicológico por profiisional credenciado pela Prefeitura, que terá
decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau
de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de
portadores de deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição
não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral.

3.10 Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a
concessão de aposentadoria por invalidez permanente.
IV - DA RESERVA DE VAGAS A AFRODESCENDENTES:
4.1

Das vagas oferecidas neste Edital e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade
deste Concurso Público, 20% (vinte por cento) por cargo serão destinadas aos candidatos
Afrodescendentes, conforme Lei Municipal Nº 3.134 de 20 de maio de 2003.

4.2

O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser Afrodecendente, especificando-o na
Ficha - Formulário eletrônico de Inscrição:

4.3

Os candidatos afrodescendente participarão deste Concurso Público em igualdade de
condições com os demais candidatos no que diz respeito ao conteúdo e a avaliação das
provas.

4.4

A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo na
primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos afrodecendentes, e na segunda
somente a pontuação destes últimos.

4.5

A falsa declaração da auto definição de etnia sujeitará o candidato a perda do beneficio, sem
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
V - DAS PROVAS
O Concurso Público constará de provas da seguinte forma:

5.1

Prova escrita, sendo Eliminatória e Classificatória, sob a forma de 40 (quarenta) questões de
múltipla escolha, com um peso de 2.5 (dois pontos e meio) cada questão.

5.2

A prova será apresentada sob forma de testes de múltipla escolha, com 04 (quatro)
alternativas em conformidade com o Programa de Provas constante no Anexo I deste Edital.

5.3

O Quadro II apresenta a relação dos cargos/funções e o respectivo número de questões
relacionadas aos conhecimentos específicos, Conhecimentos Gerais, bem como de português
e matemática.

QUADRO II – Provas e questões por Cargos/Função
Cargo/Função
Ajudante de Serviços
Gerais

Provas
Língua Portuguesa
Matemática
Total

N° questões
20
20
40
10
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Coveiro

Servente

Cozinheiro

Operador de Máquinas
Pesadas I

Operador de Máquinas
Pesadas II

Padeiro

Telefonista

Agente de Trânsito

Atendente de Farmácia

Bombeiro Municipal 3ª
Classe

Inspetor de Alunos
Técnico Municipal de

Língua Portuguesa
Matemática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Total
Língua Portuguesa

20
20
40
20
20
40
10
10
10
10
40
10
10
10
10
40
10
10
10
10
40
10
10
10
10
40
15
15
10
40
10
10
10
10
40
10
10
10
10
40
15
15
10
40
15
15
10
40
10
11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO
Nível Médio – Segurança
do Trabalho

Professor de Educação
Básica I

Professor de Educação
Básica II – Português

Professor de Educação
Básica II – Matemática

Professor de Educação
Básica II – História

Professor de Educação
Básica II – Geografia

Professor de Educação
Básica II – Ciências

Professor de Educação
Básica II – Inglês

Professor de Educação
Básica II – Artes

Professor de Educação
Básica II – Educação
Física
Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Agente Cultural
Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Agente de Saneamento
Técnico Municipal de

Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa

10
10
10
40
10
10
10
10
40
10
30
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
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Nível Superior A –
Arquitetura

Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Educador Social
Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Fiscalização Tributária
Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Fisioterapia
Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Fonoaudiologia
Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Nutrição
Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Psicologia
Técnico Municipal de
Nível Superior A –
Terapia Ocupacional
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Auditoria
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Cardiologia
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Cirurgia Vascular
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Clinico Geral
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Dermatologia
Técnico Municipal de

Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos

10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
10
20
40
10
30
40
10
30
40
10
30

Total

40

Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa

10
30
40
10
13
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Nível Superior C –
Endocrinologia
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Gastroenterologia
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Ginecologia
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Medicina do Trabalho
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Medico Plantonista
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Neurologia
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Oftalmologia
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Pediatria
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Psiquiatria
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Urologia
Técnico Municipal de
Nível Superior C –
Ultrassonografia

Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total

30
40
10
30
40
10
30
40
10
30
40
10
30
40
10
30
40
10
30
40
10
30
40
10
30
40
10
30
40
10
30
40

5.4

O tempo de duração das provas escritas será de 02 (duas) horas, contadas a partir da
autorização do fiscal para o início.

5.5

As provas realizar-se-ão nesta cidade de Jaboticabal nos horários abaixo especificados,
em data e local a serem oportunamente divulgados.
Às 09h00min

Ajudante de Serviços Gerais
Coveiro
Servente
Operador de Máquinas Pesadas I
Padeiro
Telefonista
Agente de Trânsito
Técnico Municipal de Nível Médio – Segurança do
Trabalho
Professor de Educação Básica II – Português

Às 14h00min
Cozinheiro
Operador de Máquinas Pesadas II
Atendente de Farmácia
Bombeiro Municipal 3ª Classe
Inspetor de Alunos
Professor de Educação Básica I
Professor de Educação Básica II – Geografia
Professor de Educação Básica II – Ciências
Professor de Educação Básica II – Inglês
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Professor de Educação Básica II – Matemática
Professor de Educação Básica II – História
Técnico Municipal de Nível Superior A – Agente
Cultural
Técnico Municipal de Nível Superior A –
Fiscalização Tributária
Técnico Municipal de Nível Superior A –
Fonoaudiologia
Técnico Municipal de Nível Superior A – Psicologia
Técnico Municipal de Nível Superior C – Auditoria

Professor de Educação Básica II – Artes
Professor de Educação Básica II – Educação Física
Técnico Municipal de Nível Superior A – Agente de
Saneamento
Técnico Municipal de Nível Superior A – Arquitetura
Técnico Municipal de Nível Superior A – Educador
Social
Técnico Municipal de Nível Superior A – Fisioterapia
Técnico Municipal de Nível Superior A – Nutrição
Técnico Municipal de Nível Superior A – Terapia
Ocupacional
Técnico Municipal de Nível Superior C – Cardiologia
Técnico Municipal de Nível Superior C – Cirurgia
Vascular
Técnico Municipal de Nível Superior C – Clinico
Geral
Técnico Municipal de Nível Superior C –
Dermatologia
Técnico Municipal de Nível Superior C –
Endocrinologia
Técnico Municipal de Nível Superior C –
Gastroenterologia
Técnico Municipal de Nível Superior C – Ginecologia
Técnico Municipal de Nível Superior C – Medicina do
Trabalho
Técnico Municipal de Nível Superior C – Medico
Plantonista
Técnico Municipal de Nível Superior C – Neurologia
Técnico Municipal de Nível Superior C –
Oftalmologia
Técnico Municipal de Nível Superior C – Pediatria
Técnico Municipal de Nível Superior C – Psiquiatria
Técnico Municipal de Nível Superior C – Urologia
Técnico Municipal de Nível Superior C –
Ultrassonografia

5.6

Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com 60 (sessenta) minutos de
antecedência, munidos dos documentos originais (Cédula Oficial de Identidade ou Carteira
expedida por Órgão ou Conselho de Classe ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social
ou de Certificado de Reservista, ou Carteira Nacional de Habilitação modelo com foto),
caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha; Somente será admitido na sala de provas,
o candidato que estiver munido de Protocolo de inscrição e Cédula Oficial de Identidade ou
de Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos Profissionais que tenham força de documento
de identificação com foto ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de Certificado
de Reservista. Como o documento não ficará retido será exigido a apresentação do
ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.
a) Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a
identificação do candidato;
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b) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins; Boletim de Ocorrência,
Protocolos, Certidão de Nascimento ou Casamento, Titulo Eleitoral, Carteira Nacional de
Habilitação (emitida anteriormente à Lei n° 9.503/97 ou fora de sua validade), Carteira de
Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada.
5.7

Autorizar-se-á ao candidato ausentar-se do recinto das provas durante a sua realização
somente em condições especiais e acompanhados por um fiscal;

5.8

O candidato poderá fazer uso de sanitários acompanhado de um fiscal, somente durante a
realização da prova, não sendo permitido o uso após o termino de sua prova;

5.9

Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude do
afastamento, por qualquer motivo, do candidato da sala de prova;

5.10 O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão de Respostas (Gabarito), com caneta de
tinta preta ou azul, assinando-o. O preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) é de
total responsabilidade do candidato;
5.11 Não serão computadas questões não assinaladas ou assinaladas a lápis ou que contenham
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível, sendo atribuída nota 0 (zero) à
questão. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas (Gabarito) por erro
do candidato;
5.12 O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá fazer junto ao fiscal de
sala, que anotará na folha de ocorrência para posterior análise.
5.13 O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação levando consigo o caderno
de provas a partir dos últimos 30 (trinta) minutos do tempo destinado a realização de
Exame. O Cartão de Resposta (Gabarito) será obrigatoriamente devolvido pelo candidato. O
preenchimento deverá ser feito de acordo com as instruções do cartão resposta. Não
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois
qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do
candidato. O candidato assumirá total responsabilidade pelo preenchimento do cartão
resposta. Em nenhuma hipótese o caderno de questões será considerado para correção e
respectiva pontuação;
5.14 O candidato deverá permanecer em prova pelo tempo mínimo de 30 (trinta) minutos;
5.15 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, revisão de provas ou de resultados, em
quaisquer das formas de avaliação, nas diferentes fases do concurso público, seja qual for o
motivo alegado. O não comparecimento à prova excluirá o candidato automaticamente do
Concurso Público.
5.16 Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os
candidatos, independentemente da formulação de recursos.
5.17 No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o INDEC procederá à
inclusão do referido candidato, antes do início das provas, fornecendo Folha de Respostas e
Caderno de Provas, mediante a apresentação do comprovante de sua inscrição.

16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO
5.18 A inclusão de que trata o item 5.17 será realizada de forma condicional, e será confirmada
pelo INDEC, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a
pertinência da referida inscrição.
5.19 Considerada a impertinência da inscrição de que trata o item 5.17 a mesma será
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
5.20 Não será admitida, em nenhuma hipótese, a entrada de retardatários no local da prova.
5.21 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá
levar um acompanhante, sendo este indicação de sua inteira responsabilidade. O
acompanhante deverá possuir maioridade legal e permanecer em sala reservada para essa
finalidade, sendo responsável pela guarda da criança e observar os seguintes aspectos;
• Durante o período em que a candidata estiver amamentando, ela deverá permanecer no local
designado pela Coordenação para este fim e, ainda, na presença de um fiscal, respeitando
todas as demais normas estabelecidas neste Edital;
• O acompanhante, que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local
designado pela Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital,
inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular, bem como deverá
apresentar um dos documentos previstos no item 4.3. para acessar e permanecer no local
designado;
• A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará as provas;
• Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
5.22 DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO DAS PROVAS
Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
5.23

Apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
Não apresentar o documento de identidade exigido;
Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrido o
tempo mínimo estabelecido para permanência na sala;
For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou
impressos não permitidos;
Estiver portando ou fizer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico e/ou de
comunicação como telefone celular, pager, máquina calculadora ou qualquer outro meio;
Lançar mão de meios ilícitos para execução da prova;
Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
Não devolver integralmente o material recebido;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
Agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com qualquer
membro da equipe encarregada de aplicação de provas;
Estiver fazendo uso de boné ou chapéu na sala de aula durante a realização das provas.
DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

5.23.1 Os candidatos ao cargo de Bombeiro Municipal 3ª Classe, habilitados na prova objetiva
serão convocados para serem submetidos ao Teste de Aptidão física (TAF) de caráter
eliminatório, (APTO ou INAPTO).
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5.23.2 Os candidatos convocados para realizar o Teste de Aptidão Física – TAF deverão apresentar
exame médico atualizado, realizado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da
realização do teste, atestando estar apto para a prestação do TAF e conter data, assinatura,
carimbo do profissional e CRM.
5.23.3 Os candidatos que não apresentarem o atestado medico serão impedidos de realizarem o
(TAF) e automaticamente eliminados do concurso.
5.23.4 O Teste de Aptidão Física – TAF será de caráter eliminatório, composto por 04 (quatro)
testes.
5.23.5 O candidato que não atingir o mínimo previsto em cada teste estará eliminado do presente
Concurso Público.
5.23.6 O Teste de Aptidão Física será composto por uma bateria de provas, que visa determinar o
perfil de aptidão física do candidato ao cargo de Bombeiro Municipal 3ª Classe, obedecendo
a critérios científicos de validade e objetividade.
5.23.7 As variáveis mensuradas serão analisadas através de 04 (quatro) provas, que envolvem as
seguintes habilidades motoras, com suas respectivas conceituações:
a. Agilidade - Capacidade de mudar de direção no menor tempo possível, com alteração
de seu centro de gravidade, em determinado ritmo e coordenação de segmentos.
b. Equilíbrio e Ritmo - Capacidade de executar movimentos sem alteração da
performance, mesmo com mudança do centro de gravidade em determinada velocidade.
c. Força e Potência Muscular - Capacidade de produzir tensão, resultado da contração
muscular, executado em determinado tempo, levando ao movimento corporal.
d.
Potência Anaeróbica Analítica - Capacidade de produzir energia e movimentos em
curta e curtíssima duração.
Prova 1 - Flexão de Braço: consiste no movimento de flexão de extensão do cotovelo. O candidato
começa com a articulação do cotovelo em extensão, devendo as mãos estarem posicionadas sobre o
chão na linha dos ombros. A flexão será efetuada até que o tórax toque o chão, devendo os
cotovelos abduzir em relação ao tronco conforme a flexão do cotovelo for desenvolvida. Para
mulheres, o movimento sofre uma modificação quanto ao posicionamento dos joelhos – os joelhos
apoiados ao chão e os pés suspensos e cruzados. Músculos avaliados: peitorais / tríceps / braquial /
deltóide anterior. Embasados em RASCH, BURNE, 1977 e WIRHED, 1984.

Marcas Mínimas – Bombeiro Municipal 3ª Classe
Flexão de Braço - Masculino
IDADE
MARCA MINIMA
Até 29 anos
26
Até 39 anos
19
Até 49 anos
15
Até 59 anos
12
Até 69 anos
09

Flexão de Braço - Feminino
IDADE
MARCA MINIMA
Até 29 anos
16
Até 39 anos
13
Até 49 anos
11
Até 59 anos
08
Até 69 anos
06

Prova 2 - abdominal: consiste no movimento de flexão anterior do tronco na posição decúbito
dorsal. As plantas dos pés deverão estar sobre o chão com os calcanhares unidos a uma distância de
30 a 45 cm das nádegas. Flexionando o abdômen em direção as pernas flexionadas e voltando a
posição inicial. Músculos avaliados: abdominais / flexores do quadril. Embasados em RASCH,
BURNE, 1977 e
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WIRHED, 1984.
Marcas Mínimas – Bombeiro Municipal 3ª Classe
Abdominal - Masculino
Abdominal - Feminino
IDADE
MARCA MINIMA
IDADE
MARCA MINIMA
Até 29 anos
34
Até 29 anos
27
Até 39 anos
27
Até 39 anos
22
Até 49 anos
22
Até 49 anos
17
Até 59 anos
18
Até 59 anos
10
Até 69 anos
13
Até 69 anos
07

Prova 3 - teste de corrida - 50 (cinqüenta) metros: O candidato deverá percorrer a distância de 50
metros em linha reta no menor tempo possível, em terreno demarcado e plano, anotando o resultado
em segundos (tempo). A posição de saída será em afastamento antero-posterior das pernas e com o
pé da frente o mais próximo possível da marca de largada. Deverá ser ininterrupto, não sendo
permitido o repouso ou pausa até o término do teste.
Marcas Mínimas – Bombeiro Municipal 3ª Classe
Corrida 50 metros - Masculino
Corrida 50 metros - Feminino
IDADE
MARCA MINIMA
IDADE
MARCA MINIMA
Até 29 anos
09 segundos
Até 29 anos
10 segundos
Até 39 anos
10 segundos
Até 39 anos
11 segundos
Até 49 anos
11 segundos
Até 49 anos
12 segundos
Até 59 anos
12 segundos
Até 59 anos
13 segundos
Até 69 anos
13 segundos
Até 69 anos
14 segundos

Prova 4 - corrida - 12 (doze) minutos.
O teste deverá ser realizado em terreno plano, com demarcações de 100 em 100 (cem) metros. O
candidato se posicionará atrás da linha de largada, aguardando o sinal de partida. Ao sinal do
avaliador, o candidato iniciará o teste, estabelecendo um ritmo apropriado de corrida, objetivando
percorrer a maior distância possível em metros, dentro do limite de tempo de 12 (doze) minutos,
que será anotada pelo avaliador ao término do teste. O teste iniciar-se-á com a voz de comando do
avaliador. "ATENÇÃO!!!", "JÁ!!!". Ao comando "JÁ!!!" o avaliador acionará o cronômetro. Aos
10 (dez) minutos, será dado um apito para ciência dos candidatos, sendo o final do teste sinalizado
com 2 (dois) silvos longos, momento em que o candidato deverá interromper o esforço e aguardar
na pista até que o avaliador constate e faça a anotação de sua marca. O candidato não deve
interromper a realização do teste, permanecendo, no mínimo, ao ritmo de uma caminhada leve.

Marcas Mínimas – Bombeiro Municipal 3ª Classe
Corrida 12 minutos - Masculino
Corrida 12 minutos- Feminino
IDADE
MARCA MINIMA
IDADE
MARCA MINIMA
Até 29 anos
2100 metros
Até 29 anos
1850metros
Até 39 anos
1900 metros
Até 39 anos
1700 metros
Até 49 anos
1700 metros
Até 49 anos
1550 metros
Até 59 anos
1500 metros
Até 59 anos
1400 metros
Até 69 anos
1300 metros
Até 69 anos
1250metros
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5.23.8 O Teste de Aptidão Física terá caráter eliminatório, considerando-se eliminado do certame o
candidato que não obter a marca mínima, ou não comparecer a uma ou mais provas.
5.23.9 Avaliação Pratica - Natação estilo CRAW – 100 (cem) metros sem limite de tempo (o
candidato deve permanecer dentro da piscina, saindo a partir da borda. O teste é iniciado
com as palavras: "ATENÇÃO: JÁ!" e terminado com a conclusão dos 100 (cem) metros). O
candidato que colocar os pés ao fundo da piscina ou segurar na borda para apoiar-se, será
eliminado do certame.
5.23.10 Nos testes de aptidão física e de avaliação prática para bombeiro municipal 3ª Classe,
deverão ser acompanhados pelos Bombeiros Municipais.
VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
6.1

DA NOTA DA PROVA

6.1.1 As provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório serão avaliadas na escala de 0
(zero) a 100 (cem) pontos.
6.1.2 Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, no mínimo, a 50% (cinqüenta
por cento) de pontos na prova. O candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50%
(cinqüenta por cento) na prova será inabilitado.
6.1.3 A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: NP = (Na x 100)
Sendo:
Tq
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova
6.1.4 O candidato não aprovado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso.
6.1.5 A pontuação relativa à questão eventualmente anulada será atribuída a todos os candidatos
presentes à respectiva prova;
6.2

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

6.2.1

6.2.8

No caso de igualdade na Classificação Final, o desempate obedecerá, sucessivamente, aos
seguintes critérios:
Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 10.741/2003,
sendo que será dada a preferência ao de idade mais elevada;
O candidato que contar com maior idade;
Maior número de acertos em conhecimentos específicos;
Maior número de acertos em língua portuguesa;
Maior número de acertos em matemática;
Persistindo o empate, haverá sorteio juntamente com a Comissão Examinadora de Concurso
Público.
O ingresso no serviço público municipal obedecerá à ordem de classificação.

6.3

DOS TÍTULOS

6.3.1

O Concurso Público constará de provas objetivas e títulos somente para os cargos de
Professor de Educação Básica I, Professor de Educação Básica II – Artes, Professor de
Educação Básica II – Ciências, Professor de Educação Básica II – Educação Física,
Professor de Educação Básica II – Geografia, Professor de Educação Básica II –
História, Professor de Educação Básica II – Inglês, Professor de Educação Básica II –
Matemática e Professor de Educação Básica II – Português.

6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
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6.3.2

Nenhum documento para contagem de pontos, nos termos deste inciso, poderá ser anexado
ao processo após o encerramento das inscrições.

6.3.3

Será computado somente como título, Pós-Graduação – 2,5 pontos, Mestrado – 5,0 pontos e
Doutorado – 10,0 pontos.

6.3.4

A contagem dos títulos não poderá exceder a 10 (dez) pontos.

6.3.5

Será computado somente como título conforme quadro abaixo:

Títulos
Diploma de conclusão de Curso de Doutorado
Diploma de conclusão de Curso de Mestrado
Diploma de conclusão de Curso de Especialização (mínimo de
360 horas), em nível de pós-graduação, específico para a área na
qual concorre.
6.3.6

7

10,00
5,00

Nº. Máximo
de
Documentos
1
1

2,5

1

Pontuação
Atribuída

Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação com as
atribuições das funções do Concurso Público. Os cursos de Mestrado e Doutorado não
poderão ser contados cumulativamente.

Os candidatos que possuírem Títulos conforme preceitua o presente Edital, deverão enviar
Copia autenticada, via Sedex durante o período de inscrição, com nome completo,
numero de inscrição, RG, CPF, função a que concorre e município onde será realizado o
Concurso Público para o INDEC no seguinte endereço: Rua Bernardino de Campos, nº. 1108.
Cj. 02 - Ribeirão Preto – SP. CEP: 14.015-130 ou efetuar o protocolo no Sistema Prático da
Prefeitura Municipal, situado no Paço Municipal, Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues
Serra", 160, Vila Serra, Jaboticabal/SP (atendimento das 09 horas às 15 horas). Sendo
considerado para tanto a data da postagem. Não serão aceitos os Títulos postados após o
encerramento das inscrições. Sendo considerado para tanto a data de postagem ou efetuar o
protocolo no Sistema Prático da Prefeitura Municipal, situado no Paço Municipal, Esplanada
do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160, Vila Serra, Jaboticabal/SP (atendimento das 09 horas
às 15 horas).

7.2 Os pontos referentes aos títulos somente serão acrescidos na nota do candidato aprovado
na prova objetiva.
VII - DA CLASSIFICAÇÃO
7.1

DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
7.1.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final, em lista de
classificação por cargo/função, observado o código de inscrição do cargo.
7.1.2 Serão elaboradas tres listas de classificação: uma geral, com a relação de todos os
candidatos, inclusive os Portadores de Necessidades Especiais (PNE) e os Afrodecendentes,
e outras, apenas dos candidatos PNE e Afrodecendentes.
7.1.3 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação
no concurso público, valendo para esse fim, a homologação;
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7.1.4 O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço e telefones junto ao Instituto
INDEC, durante o período da realização do Concurso e, após a homologação do resultado
final do mesmo junto a Prefeitura Municipal de Jaboticabal.
VIII - DOS RECURSOS
Caberá recurso:
8.1

Do gabarito oficial da prova, dentro de dois (02) dias úteis, a contar da data da publicação;

8.2

Da classificação, dentro de dois (02) dias úteis, a contar da data da publicação do edital de
classificação, ou seja, do Resultado Final.

8.3

Os recursos - Modelo Anexo II - deverão ser devidamente fundamentados e enviados
via SEDEX exclusivamente, para o Instituto INDEC, situado a Rua Bernardino de
Campos n°. 1108 – Centro, Ribeirão Preto/SP. CEP: 14.015-130, sendo considerado
para tanto a data da postagem ou efetuar o protocolo no Sistema Prático da Prefeitura
Municipal, situado no Paço Municipal, Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160,
Vila Serra, Jaboticabal/SP (atendimento das 09 horas às 15 horas).

8.4

O recurso interposto fora do prazo previsto nos itens 8.1 e 8.2 deste Capítulo não serão
conhecidos.

8.5

Não serão aceitos recursos sem embasamento.

8.6

No caso de deferimento de recurso interposto poderá ser alterada, eventualmente, a
nota/classificação obtida pelo candidato e, consequentemente, alterações nas listas de
classificação final;

8.7

Será indeferido o recurso interposto fora do Modelo (Anexo II) e dos prazos estipulados
neste edital;

8.8

A interposição dos recursos não interfere o andamento regular do cronograma do Concurso;

8.9

A Comissão constitui a última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
IX - DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO

9.1

A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente de
classificação final por cargo, far-se-á pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal, obedecido o
limite de vagas existentes, das que vagarem ou forem criadas, bem como disponibilidade
orçamentária, dentro do prazo de validade deste Concurso Público.

9.2

Após a convocação, no prazo de 03 (três) dias, ou de acordo com agendamento do
Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura, os candidatos aprovados
deverão se submeter à perícia médica para verificação de sua saúde física e mental para o
exercício das atribuições do cargo, não cabendo qualquer recurso da decisão proferida pelo
órgão médico designado pelo Município.

9.3

No caso de deficiente físico no prazo de 03 (três) dias após a convocação, ou de acordo com
o agendamento do Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura, os
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candidatos aprovados deverão submeter-se a exame médico oficial para verificação da
compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo, não cabendo
qualquer recurso da decisão proferida pelo órgão médico designado pelo Município.
9.4

A perícia será realizada no órgão médico a ser indicado pelo Município, preferencialmente,
por especialista na área de deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser proferido no
prazo de 03 (três) dias contados do respectivo exame.

9.5

O candidato, cuja deficiência não ficar configurada, ou quando esta for considerada
incompatível com o cargo a ser desempenhado, será desclassificado, não cabendo qualquer
recurso da decisão proferida pelo órgão médico designado pelo Município.

9.6

O candidato, ou seu procurador terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da
data da convocação, o que precederá a nomeação para manifestar seu interesse em assumir o
cargo para o qual será designado. A omissão ou negação do candidato ou seu procurador,
será entendido como desistência da contratação. Em caso de desistência o mesmo deverá
assinar o termo de desistência, sendo excluído do referido Concurso Público.

9.7

A aprovação no Concurso Público não gera ao candidato, aprovado, o direito à contratação,
ficando reservada a Prefeitura Municipal de Jaboticabal o direito de aproveitamento destes
conforme critérios de necessidade e conveniência da Prefeitura como, por exemplo, em
decorrência de condições técnicas de trabalho e de disponibilidade orçamentária.

9.8

Da mesma forma, a aprovação não gera ao candidato o direito de escolha de seu local de
trabalho;

9.9

Será automaticamente eliminado do concurso o candidato classificado que, ao ser
convocado, não apresentar os documentos exigidos no ato da admissão, sendo declarada
nula a sua inscrição e todos os atos dela decorrentes;
X - DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO

10.1

As condições para admissão exigirão do candidato:
a) Ser Brasileiro, nato ou naturalizado, cidadão português a quem foi deferida a igualdade
nas condições previstas pelo Decreto Federal 70.436/72, ou ser naturalizado brasileiro na
forma da lei, de acordo com o artigo 37, I, da Constituição Federal;
b) Ter 18 (dezoito) anos completos no mínimo, na data da nomeação. Não poderá argüir a
emancipação;
c) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital;
d) Estar quites com o serviço militar, quando do sexo masculino;
e) Estar quites com a Justiça Eleitoral;
f) Estar em gozo de seus direitos políticos e civis;
g) Não registrar antecedentes criminais;
h) Gozar de boa saúde física e mental;
i) Não ter sofrido, no exercício do cargo público, penalidade por prática de atos
desabonadores;
j) Possuir, na data de admissão habilitação para o cargo a que concorre;
k) Não ter outro vínculo trabalhista que seja conflitante com sua função/horário;

10.2

O candidato não poderá ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para a
mesma função, e nem estar com idade de aposentadoria compulsória; não poderá estar com
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vínculo na Administração Direta ou Fundacional, que impossibilite acumulação de funções,
salvo nos casos do dispositivo do artigo 37, inciso XVI letras A, B, C da Constituição
Federal.
XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1

Caberá ao Prefeito Municipal de Jaboticabal, a homologação do Concurso Público.

11.2

O candidato aprovado e convocado, pelo regime estatutário, deverá prestar serviços dentro
do horário estabelecido pela Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de
semanas, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho.

11.3

A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a
qualquer tempo, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

11.4

As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não
efetivado o fato respectivo, através da publicação do Edital correspondente.

11.5

Todos os atos relativos a este concurso público serão publicados no endereço eletrônico
www.institutoindec.com.br;

11.6

O Candidato aprovado que vier a ser admitido fica ciente de que consta no Edital somente
um Resumo do cargo/função a que está concorrendo e, portanto, estará sujeito a
desempenhar todas as atividades que sejam inerentes ao seu cargo, nos termos do Plano de
Cargos, Carreiras e Salários;

11.7

Para efeito deste concurso, considerar-se-á a legislação vigente até a data do término das
inscrições, portanto, alterações posteriores não serão consideradas;

11.8

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora de Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, em conjunto com o INDEC – Instituto Nacional
de Desenvolvimento Educacional e Capacitação.

11.9

Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é
expedido o presente Edital, que vai afixado no lugar de costume e publicado no endereço
eletrônico www.institutoindec.com.br.
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, em 01 de abril de 2016.

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal
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ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO:
AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes,
Adjetivos, Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo,
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba,
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo,
medidas de: massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário
Nacional: (Real).
COVEIRO:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes,
Adjetivos, Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo,
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba,
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo,
medidas de: massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário
Nacional: (Real).
SERVENTE:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes,
Adjetivos, Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo,
Acentuação e sinais gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba,
dezena, centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo,
medidas de: massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário
Nacional: (Real).
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:
COZINHEIRO:
PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do
hífen, Ortografia, Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e
nominal, Emprego e Colocação, Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo,
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Concordância nominal e verbal, Crase, Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e
classificação das orações.
MATEMÁTICA: Conjunto numérico R, N, Inteiro, Potenciação, Radiciação, Equação e
inequação do 1º grau, Equação do 2º grau, Fatoração, Porcentagem, Juros simples e compostos,
Relações e Funções, Área, Perímetro, Volume e Densidade, Áreas das figuras planas, Sistema
decimal de medidas, Razões e Proporções.
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de
Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil República, Descobrimento do Brasil, Capitanias
Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil,
Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos,
Independência do Brasil,Imigração no Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia do Brasil Mapas do Brasil, Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,
Relevo Brasileiro, Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Os alimentos; Noções de higiene; Proteção dos
alimentos; Cuidados pessoais no trabalho; Objetivos da merenda; Direitos e deveres do funcionário
público municipal.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS I:
PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do
hífen, Ortografia, Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e
nominal, Emprego e Colocação, Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo,
Concordância nominal e verbal, Crase, Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e
classificação das orações.
MATEMÁTICA: Conjunto numérico R, N, Inteiro, Potenciação, Radiciação, Equação e
inequação do 1º grau, Equação do 2º grau, Fatoração, Porcentagem, Juros simples e compostos,
Relações e Funções, Área, Perímetro, Volume e Densidade, Áreas das figuras planas, Sistema
decimal de medidas, Razões e Proporções.
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de
Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil República, Descobrimento do Brasil, Capitanias
Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil,
Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos,
Independência do Brasil,Imigração no Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia do Brasil Mapas do Brasil, Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,
Relevo Brasileiro, Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Trânsito Brasileiro; Regras de
circulação; Sinalização de trânsito; Normas de segurança; Normas de segurança veicular;
Conhecimentos básicos de máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS II:
PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do
hífen, Ortografia, Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e
nominal, Emprego e Colocação, Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo,
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Concordância nominal e verbal, Crase, Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e
classificação das orações.
MATEMÁTICA: Conjunto numérico R, N, Inteiro, Potenciação, Radiciação, Equação e
inequação do 1º grau, Equação do 2º grau, Fatoração, Porcentagem, Juros simples e compostos,
Relações e Funções, Área, Perímetro, Volume e Densidade, Áreas das figuras planas, Sistema
decimal de medidas, Razões e Proporções.
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de
Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil República, Descobrimento do Brasil, Capitanias
Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil,
Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos,
Independência do Brasil,Imigração no Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia do Brasil Mapas do Brasil, Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,
Relevo Brasileiro, Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Trânsito Brasileiro; Regras de
circulação; Sinalização de trânsito; Normas de segurança; Normas de segurança veicular;
Conhecimentos básicos de máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas.
PADEIRO:
PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do
hífen, Ortografia, Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e
nominal, Emprego e Colocação, Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo,
Concordância nominal e verbal, Crase, Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e
classificação das orações.
MATEMÁTICA: Conjunto numérico R, N, Inteiro, Potenciação, Radiciação, Equação e
inequação do 1º grau, Equação do 2º grau, Fatoração, Porcentagem, Juros simples e compostos,
Relações e Funções, Área, Perímetro, Volume e Densidade, Áreas das figuras planas, Sistema
decimal de medidas, Razões e Proporções.
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de
Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil República, Descobrimento do Brasil, Capitanias
Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil,
Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos,
Independência do Brasil,Imigração no Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia do Brasil Mapas do Brasil, Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,
Relevo Brasileiro, Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Tipos de pães; Massa; Utensílios e Aparelhos
usados; Ingredientes das massas; Medidas de farinha e sal; Fermentos diversos; Conhecimentos
básicos da função; Confeitos; Enfeites; Bolos e outras massas; Higiene dos ingredientes;
Higienização e Limpeza dos equipamentos, aparelhos e instalações; Asseio pessoal; Vestuário
adequado; Noções de operação de tempo; Processo de Fermentação; Equivalência de Medidas;
Qualidades Nutricionais; Receitas mais comuns de pães salgados e doces; Controle de desperdício;
Controle de estoque; AIPESP; ABIP; Métodos para desmoldar massas de assadeiras e formas;
Produtos usados e comuns na limpeza e conservação das formas e assadeiras com revestimentos;
Dia do Panificador.
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TELEFONISTA:
PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia, Divisão Silábica, Acentuação gráfica, Emprego do
hífen, Ortografia, Pontuação, Estruturas das palavras, Classes Gramaticais, Flexão verbal e
nominal, Emprego e Colocação, Pronomes: Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo,
Concordância nominal e verbal, Crase, Interpretação de texto, Analise Sintática: termos da oração e
classificação das orações.
MATEMÁTICA: Conjunto numérico R, N, Inteiro, Potenciação, Radiciação, Equação e
inequação do 1º grau, Equação do 2º grau, Fatoração, Porcentagem, Juros simples e compostos,
Relações e Funções, Área, Perímetro, Volume e Densidade, Áreas das figuras planas, Sistema
decimal de medidas, Razões e Proporções.
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de
Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil República, Descobrimento do Brasil, Capitanias
Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil,
Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos,
Independência do Brasil,Imigração no Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia do Brasil Mapas do Brasil, Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos,
Relevo Brasileiro, Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.
ENSINO MÉDIO COMPLETO:
AGENTE DE TRÂNSITO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações,
Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do
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Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo
de Energia e Minerais Metálicos.
do Brasil, Mapas do Brasil, Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados
geográficos, Relevo Brasileiro, Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.
ATUALIDADES: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia,
sociedade, educação, segurança, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento
sustentável, responsabilidade socioambiental e ecologia, e suas vinculações históricas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Trânsito Brasileiro; Sinalização de Trânsito;
Normas de Segurança; Normas de Segurança veicular; Equipamentos obrigatórios; Regras de
circulação; Legislação de Trânsito.
ATENDENTE DE FARMÁCIA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações,
Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL - Industrialização Brasileira,
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil,
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos, Relevo Brasileiro,
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia,
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e
ecologia, e suas vinculações históricas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Funções; Noções de hierarquia; Normas de
conduta; Interpretação de guias dos medicamentos; Leitura de receitas; Reconhecimento e
localização dos medicamentos; Noções básicas de farmácia.
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BOMBEIRO MUNICIPAL 3ª CLASSE:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações,
Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL - Industrialização Brasileira,
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil,
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos, Relevo Brasileiro,
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia,
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e
ecologia, e suas vinculações históricas.
INSPETOR DE ALUNOS:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
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e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações,
Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do
Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL - Industrialização Brasileira,
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil,
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos, Relevo Brasileiro,
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia,
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e
ecologia, e suas vinculações históricas.
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – SEGURANÇA DO TRABALHO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações,
Personagens Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O
Renascimento Cultural Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A
Revolução Francesa, A Primeira Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra
Mundial. Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil
República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da
Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos
Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do Brasil,Imigração no
Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral - Hidrografia, Mapas, África, América do
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Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica, Geografia Física, Produção e Consumo
de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL - Industrialização Brasileira,
Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil, Mapas do Brasil,
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos, Relevo Brasileiro,
Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos relevantes e
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança, tecnologia,
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental e
ecologia, e suas vinculações históricas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Sistema de segurança do trabalho; Riscos e causas
de acidentes; Prevenção de acidentes de trabalho; Fatores de riscos de acidentes; Normas e
dispositivos de segurança; Fatores inseguros; Inspeção em postos de combate a incêndios,
mangueiras, hidrantes, extintores e outros; Desenvolvimento da mentalidade prevencionista dos
servidores; Instruções e orientação na elaboração e cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes;
Legislação; Principais causas e motivos de acidente do trabalho; Fatores que influenciam o
triângulo do fogo; Tipos de extintores; CIPA - SIPAT; Mapeamento de risco; Tipos de
Treinamentos.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO:
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230.
(227 a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
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Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz
e Terra, 1997.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre:
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Reflexões sobre alfabetização; Concepções de
linguagem e escrita; As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula; A Metodologia nas
áreas do conhecimento; A importância do jogo na educação; Análise e interpretação de textos; A
leitura, A Literatura Infantil – 1ª A 4ª série; O comportamento infantil – 7 a 10 anos; A criança e as
normas escolares; Planejamento, Currículo, Conteúdos; Estatuto da Criança e do Adolescente; Leis
e Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Proposta Construtivista; Avaliação e Progressão
Continuada e Plano Nacional de Educação; Curso Letra e Vida/Ler e Escrever; Estratégias de
Leitura. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: LIBÂNEO, J. Carlos: Didática. São Paulo: Ed. Cortez,
1.994. FREIRE, Paulo: Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. Ed. Paz
e Terra. HOFFMANN, Jussara: Avaliação Mediadora. Educação e Realidade. MAIA, Eny.
OYAFUSO, Akiko: Plano Escolar: caminho para a autonomia. São Paulo. CTE – Cooperativa
Técnica Educacional. 1.998. LUCKESI, C.C.: Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e
proposições. São Paulo. Ed. Cortez. 1.996. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília. MEC/SEF.
1.997. CENPEC. Raízes e Asas – volumes de 1 a 8. São Paulo. S.E. 1.994. São Paulo. Secretaria da
Educação – CENP: Escola de Cara Nova: sala ambiente. Escola em movimento. Planejamento.
LEGISLAÇÃO E OU DOCUMENTOS: Emenda Constitucional 14/96. Leis Federais 9394/96 e
9424/96. Estatuto da Criança e do Adolescente. AZANHA, José M. P.. Autonomia da Escola, Um
Reexame, São Paulo: FDE – série Idéias nº 16, 1993. Deliberação CEE nº 05/00 – Fixa normas para
a educação de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na educação básica do
sistema estadual de ensino. FERREIRO, Emília & TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua
Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas. FERREIRO, Emília. Alfabetização em Processo. São Paulo:
Cortez. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização. São Paulo: Cortez. Indicação CEE nº
08/01 – Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental. Indicação CEE nº 08/97 – Regime de
Progressão Continuada. Indicação CEE nº 12/99 – Fixa normas gerais para a Educação Especial no
sistema estadual de ensino. Indicação CEE nº 22/97 – Avaliação e Progressão Continuada. Parecer
CEB nº 4/98 – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB nº
11/200 – Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos. Parecer
CNE/CEB nº 17/2001 – Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica. Plano
Nacional de Educação. Estatuto da Criança e Adolescente.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PORTUGUÊS:
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230.
(227 a 229)
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Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz
e Terra, 1997.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre:
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FONÉTICA: Letra e Fonema; Encontros
vocálicos, consonantais e dígrafos; Sílaba; Acentuação Gráfica; II: MORFOLOGIA: Estrutura e
processos da formação de palavra; Classes de palavras: ; Substantivos: classificação, flexão e grau;
Adjetivo: classificação, flexão e grau; Pronomes: classificação, flexão e grau; Verbos: classificação,
conjugação, vozes; III: ANÁLISE SINTÁTICA: Frase, oração e período; Termos da oração; Tipos
de período; Orações coordenadas, subordinadas e reduzidas; Concordância verbal e nominal;
Regência verbal e nominal; IV: PRÁTICA DE LEITURA, PRODUÇÃO DE TEXTOS E
CONHECIMENTOS LINGÜÍSTICOS; V: LITERATURA: História literária; Teoria da literatura;
A literatura infantil e juvenil na escola; VI: O ensino da Língua Portuguesa no Ensino Fundamental.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: MATOS, G. e MEGALE, L.: Português 2o grau – Vol. 1, 2 e 3.
FTD.; CEGALLA, Domingos Paschoal: Novíssima gramática da Língua Portuguesa. São Paulo.
Ed. Nacional.; MESQUITA, Roberto Melo: Gramática da Língua Portuguesa. 6a ed. São Paulo. Ed.
Saraiva, 1.997.; TRAVAGLIA, Luiz Carlos: Gramática e Integração: uma proposta para o ensino
de gramática no 1o e 2o graus. São Paulo. Ed. Cortez. 1.996.; LAJOLO, Marisa: O que é literatura.
São Paulo: Ed. Brasiliense.; CÂMARA JR., J. Mattoso. História e Estrutura da Língua Portuguesa.
Rio de Janeiro. Ed. Padrão, 1.975.; BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. V.2.; FRANCHI, Carlos: Criatividade e
gramática. São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas
Pedagógicas. SE/CENP, 1988; SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Estado da Educação.
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Língua Portuguesa – 1o grau: 5a à 8a séries. São
Paulo: SE/CENP, 1.994. V. 1 e 2. (Prática Pedagógica). Proposta curricular para o ensino de Língua
Portuguesa: 1o grau 4a ed. São Paulo: SE/CENP, 1.993.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
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Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230.
(227 a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz
e Terra, 1997.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre:
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Campos numéricos;Variação de grandezas. Função
polinomial do 1o grau. Função polinomial do 2o grau; Sistemas lineares; Matrizes; Determinantes;
Estudo dos sistemas lineares; Polinômios; Equações polinomiais; Paralelismo; Perpendicularismo;
Projeções; Distâncias; Ângulos; Triângulos; Polígonos; Circunferência; Construções Geométricas
elementares; Congruência e semelhança; Sistema de coordenadas cartesianas; Distâncias entre dois
pontos; Ponto médio de um segmento; Alinhamento de três pontos; Coeficiente angular de uma
reta; Equações de reta (geral, segmentária, reduzida); Posições relativas entre retas; Distância de
ponto à reta; Pontos notáveis do triângulo; Equação da circunferência; Noções básicas de
estatística; Análise combinatória. Binômio de Newton; Eventos mutuamente exclusivos,
complementares e independentes; Probabilidade condicional; Noções básicas de Matemática
Financeira; Progressões Aritméticas e Geométricas; O ensino da Matemática no Ensino
Fundamental: - As reformas curriculares no Estado de São Paulo. - As atuais propostas curriculares
de matemática para o Ensino Fundamental. - Objetivos do ensino de Matemática e critério de
seleção de conteúdos. - Uso da sala - ambiente e de recursos no processo de ensino – aprendizagem
de matemática: (livros, calculadora, vídeo, computador, jornal, revista, jogos, outros materiais). Alguns caminhos para fazer Matemática na sala de aula: O recurso à resolução de problemas; O
recurso à história da Matemática. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: - REIS, Ismael: Fundamentos
da matemática – 5a à 8a séries. Ed. Moderna. - BIANCHINI, Edwaldo: matemática 5a à 8a séries.
Ed. Moderna. - IEZZI, Gelson e HAZZAN, Samuel: volumes 1, 2, 3, 4 e 5. Ed. Atual. -IMENES,
Luiz Márcio: coleção vivendo a matemática. São Paulo. Ed. Scipione. 1.991. - PIERRO NETTO.
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Scipione e outro: matemática 5a à 8a séries. Ed. Saraiva. - BEZERRA, Manoel Jairo: matemática 2o
grau – volume único. Ed. Scipione. - BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1.997. v.3. - SÃO PAULO (Estado). Secretaria da
Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta Curricular para o Ensino da
Matemática: 1o grau. São Paulo: SE/CENP. - SÃO PAULO ( Estado). Secretaria da Educação.
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta Curricular para o ensino da
Matemática: 2o grau. São Paulo: SE/CENP. 1.990. ......Experiências Matemáticas. São Paulo.
SE/CENP, 1.994.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTÓRIA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230.
(227 a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz
e Terra, 1997.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre:
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O MUNDO MODERNO: - A Conquista da
América: Formas, evolução e herança. A Formação dos Estados Modernos. Mercantilismo e o
Sistema Colonial. O Renascimento Cultural Europeu. A Reforma Protestante e Reação Católica.
Revolução Inglesa. Iluminismo e Depotismo Esclarecido. Revolução Industrial. Independência dos
Estados Unidos. O MUNDO CONTEMPORÂNEO: - Reflexo das Transformações da Idade
Média. A Revolução Francesa. O Cenário Mundial em 1.914. A Primeira Guerra Mundial. A
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Década do Pós-Guerra. A Década anterior a Guerra. A Segunda Guerra Mundial. O Mundo
contemporâneo. BRASIL COLÔNIA: - A Superação dos Limites Europeus pelo Comércio.
Desenvolvimento Comercial e Marítimo Português. A Descoberta do Brasil. Os Homens que
Cabral Encontrou. O Período Pré-Colonial. Os Fundamentos da Colonização. BRASIL
MONÁRQUICO: - O Reino do Brasil e a Independência. O Império Brasileiro. A Queda do
Império. BRASIL REPÚBLICA: - A Instalação e consolidação da República no Brasil. A
república Oligárquica: Panorama Econômico. As rebeliões da República Velha. A Era Vargas.
Período Democrático. Ditadura Militar. O Brasil Contemporâneo. O ENSINO DA HISTÓRIA
NO ENSINO FUNDAMENTAL: BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: - COTRIM, Gilberto: História
e Consciência do Mundo. Ed. Saraiva. - HUBERMAN, Leo: História da Riqueza do Homem. Ed.
Guanabara. - ROMANO, Ruggiero: Os Mecanismos da Conquista Colonial. Ed. Perspectiva. THONSON, David: Pequena História do Mundo Contemporâneo. - MENDES JUNIOR, Antônio.
RONCARI, L. e MARANHÃO, Ricardo: Brasil História – Texto – Colônia. Volume 1. Ed.
Brasiliense. - COSTA, Cruz: Pequena História da República. Ed. Liv. Brasileira. - LACOMBE,
Américo Jacobina: Resumo de História do Brasil. Ed. Nacional. - FERRO, Marc.: História das
colonizações – Das conquistas às independências – séculos XIII a XIX. Trad. Rosa Freire
D’Aguiar. São Paulo. Ed. Companhia das Letras, 1.996. - FREITAS, Marcos Cezar de (org):
Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo. Ed. Contexto, 1.998. - FARIA, R. M. –
MARQUES, A . M. – BERUTTI, F. C.: História, v.1 e 2 Ed.. Lê. - BRASIL. Secretaria de
Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1.997. v.5 - SÃO
PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas.
Proposta Curricular para o ensino de História – 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.992. SKIDMORE, T. E. Brasil: de Getúlio a Castelo Branco: 1.930 – 1.914. 10a ed. Rio de Janeiro. Paz e
Terra, 1.996. .......Brasil: de Castelo Branco a Tancredo. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1.988. SUZIGAN, W.: Indústria Brasileira: origem e desenvolvimento. São Paulo. Brasiliense, 1.980.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230.
(227 a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana
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FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz
e Terra, 1997.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre:
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Tendências Teóricas – metodológicas da Geografia
e suas implicações no Ensino de 1o grau. As alterações da natureza por seus próprios mecanismos e
suas conseqüências na produção do espaço geográfico. As questões sociais, culturais, políticas e
econômicas e a produção do espaço geográfico. A sociedade e o meio ambiente. A representação do
espaço, a construção e a análise de mapas e gráficos no ensino da Geografia. O livro didático de
Geografia: análise e utilização. O ensino de Geografia no Ensino Fundamental. BIBLIOGRAFIA
SUGERIDA: ALMEIDA, Rosângela D. & PASSINI, Elza Y.: O Espaço Geográfico – Ensino e
Representação. São Paulo. Ed. Contexto. ANDRADE, M. C.: Geografia – Ciência da Sociedade.
São Paulo. Ed. Atlas. ......O Brasil e a América Latina. São Paulo. Ed. Contexto. ......O Brasil e a
África. São Paulo. Ed. Contexto. CARLOS, Ana Fani A .: Espaço e Indústria. São Paulo. Ed.
Contexto. CORRÊA, R. L. Regis e Organização Espacial. São Paulo. Ed. Ática. .....O Espaço
Urbano. São Paulo. Ed. Ática. COSTA, W. M.: O Estado e as Políticas Territoriais no Brasil. São
Paulo. Ed. Contexto. HAESBAERT, R.: Blocos Internacionais de Poder. São Paulo. Ed. Ática.
MAGNOLI, D.: O que é Geopolítica. São Paulo. Ed. Brasiliense. MORAES, A . C. R.: Geografia –
Pequena História Crítica. São Paulo. HUCTTEC. OLIVEIRA, A . U. et alli: Para Onde Vai o
Ensino da Geografia?. São Paulo. Ed. Contexto. ........Modo Capitalista de Produção e Agricultura.
São Paulo. Ed. Contexto. ROSS, J. L. S.: Geomorfologia – Ambiente e Planejamento. São Paulo.
Ed. Contexto. SPOSITO, M. E. B.: Capitalismo e Urbanização. São Paulo. Ed. Contexto.
VICENTINI, J.W.: Geografia, Natureza e Sociedade. São Paulo. Ed. Contexto. ......O Ensino da
Geografia em Questão. São Paulo. Ed. AGB/Marco Zero. ADAS, Melhen: Geografia 2o grau.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília:
MEC/CEF, 1.997. v.5. SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e
Normas Pedagógicas. Proposta curricular para o ensino de geografia: 1o grau 6a ed. São Paulo:
SE/CENP, 1.991.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230.
(227 a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
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Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz
e Terra, 1997.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre:
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MEIO AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS: Fatores Abióticos do Meio Ambiente: Ar, Água, Rochas e Solo; Os Recursos
Naturais e sua Utilização pelo Homem e demais Seres vivos; Noções de Ecologia; Meio Ambiente
e Qualidade de Vida; SERES VIVOS: Propriedades, Nomenclaturas e Classificação dos Seres
Vivos; Níveis de Organização dos Seres Vivos; Anatomia e Fisiologia dos Seres Vivos; Noções de
Evolução; CORPO HUMANO: Morfologia e Fisiologia dos Sistemas: Digestivo, Respiratório,
Circulatório, Excretor, Locomotor, Sensorial, Nervoso, Endócrino e reprodutor. Noções de
Embriologia e Hereditariedade. Etiologia e Prevenção das Doenças Epidêmicas e Endêmicas
existentes no Brasil, na atualidade, com ênfase na AIDS. Relação entre Hábitos Alimentares e
Comportamentais do Homem e sua saúde. QUÍMICA E FÍSICA: Constituição da Matéria.
Propriedades da Matéria. Estados Físicos da Matéria. Elementos Químicos, Substâncias e Misturas.
Ligações e Reações Químicas. Movimento e Trabalho. Formas de Energia e sua Utilização pelo
Homem e demais Seres Vivos. O ENSINO DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL: Desenvolvimento histórico e social da ciências e suas implicações para o ensino. - Relações entre
ciência, tecnologia, sociedade e educação. - Metodologia do Ensino de Ciências. - Critérios para
seleção dos conteúdos de ensino. - Planejamento de atividades de ensino. - Critérios para análise e
seleção de livros didáticos e outros recursos. - Procedimentos didáticos adequados.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: AMABIS, J. Mariano & MARTHO, G. Rodrigues: v.1 e 2. 2o
grau. Ed. Moderna. ASTOLFI, J. P. & DEVELAT, M. (1.990): A didática das Ciências. Campinas.
Ed. Papirus. CANIATO, R. (1989): Com ciência na educação. Campinas. Ed. Papirus.
CARVALHO, A . M. P. & PEREZ, D. G. (1993): Formação de professores de ciências:
tend6encias e inovações. São Paulo. Ed. Cortez. FRACALANZA, H. AMARAL, I.A . &
GOUVEIA, M. S. F. (1.986): O ensino de Ciências no 1o grau, 5a ed. São Paulo. Ed. Atual.
GOWDAK, D. & MATTOS, N. S. (1.991): Aprendendo Ciências. Volume de 5a à 8a séries. São
Paulo. Ed. FTD. KRASILCHIK, M. (1.987): O professor e o currículo das ciências. São Paulo.
EPU/EDUSP. MARQUES, J. L. & PORTO, D. P. (1.991): Ciências. Volume de 5a à 8a séries. São
Paulo. Ed. Scipione. SOARES, J. L. (1.992): Ciências. Volumes de 5a à 8a séries. São Paulo. Ed.
Moderna. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais.
Brasília: MEC/SEF. 1.997. SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de
Estudos e Normas Pedagógicas. Ciências na escola de 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.990.
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......Proposta Curricular para o Ensino da Ciências 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.992.
.....Ciências 1o grau: 5a a 8a séries. São Paulo: SE/CENP, 1.993. (Prática Pedagógica). SÃO PAULO
(Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Currículo e
Cidadania. 2a ed. São Paulo: SE/CENP, 1.994. (Argumento). DELIZOICOV, D 7 ANGOTTI, J. A .
(1.990): Metodologia do ensino de ci6encias. São Paulo. Ed. Cortez. GIORDAN, A . & VECCHI,
G. (1.986): As Origens do saber: das concepções dos aprendentes aos conceitos científicos. 2a ed.
Porto Alegre. Artes Médicas. ASTOLFI, J.P. & DEVELAT, M. (1.990): A didática das Ciências.
Campinas. Ed. Papirus.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230.
(227 a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz
e Terra, 1997.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre:
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: THE TEACHING OF ENGLISH AS A
FOREIGN LANGUAGE: The difference methods and approaches: - Grammar – translation Structural. - Notional – functional. - Communicative. - English for Specific Purpose (Reading). The skills: listening, splaking, writing and reading. - The Objectives of teaching English as a
foreign language in Brazilian Schools (1o grau). THE ENGLISH LANGUAGE: - Nouns and
Pronouns. - Verbs: regular, irregular, special finites, not-finites, tense, voice, mood. - Adjectives
40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO
and adverbs. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: LEECH, Geoffrey: Na A to Z of English Grammar
and Usage. London: Edward Arnold, 1.989.
MURPHI, Raymond: English Grammar in Use. Scotland: Cambridge University Press, 1.994.
RICHARDS, jack C. and RODGERS, Theodore S.: Approaches and Methods in Language
Teaching. New York: Cambridge. University Press, 1.986.
RIVERS, Wilga M.: A Metodologia do Ensino de Línguas Estrangeiras. São Paulo: Livraria
Pioneira Editora, 1.975. CELANI, M. A .A . 1.977: Ensino de Segunda Língua: Redescobrindo as
Origens. EDUC. SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e
Normas Pedagógicas. Língua estrangeira moderna – inglês: 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.993.
Volume 1 e 2. ......Língua estrangeira moderna – inglês: 2o grau. São Paulo:SE/CENP, 1.994 v.1 e
2. ........Proposta curricular de língua estrangeira moderna – inglês: 1o grau. São Paulo: SE/CENP,
1.992.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTES:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230.
(227 a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz
e Terra, 1997.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre:
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: HISTÓRIA GERAL DA ARTE: - Significados da
Arte; - A Arte na pré – História; - Renascimento, Barroco e Classicismo; - Arte Moderna – Sec.
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XX. - Arte Pós – Moderna e Contemporânea. HISTÓRIA DA ARTE NO BRASIL: - Arte Colonial.
- Arte Brasileira no Século XIX. - Arte Moderna no Século XX. - Arte Contemporânea no Brasil.
EXPRESSÃO PLÁSTICA: - Elementos Visuais e Ordenações Perspectivas nos Espaços Bi e
Tridimensionais. METODOLOGIA, TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: Fundamentos da Arte – Educação. - A Arte e o Desenvolvimento da Criatividade. - A Expressão
Individual. - Apreciação Estética. - Materiais e Técnicas de Expressão Plástica. - A Avaliação nas
Aulas de Educação Artística. O ENSINO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL: - O conhecimento Arte no currículo escolar: razão e finalidades. - A
metodologia do ensino de Arte. - O desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e
suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio – cultural do ser
humano. - As diferentes linguagens artísticas e a educação. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos: Teoria e Prática da Educação Artística. 14a ed. São Paulo.
Ed. Cultix, 1.995. ........A Imagem no Ensino da Arte. São Paulo, Porto Alegre: Perspectiva, 1.991.
CAMARGO, Luis (Org.): Arte – Educação: da Pré – Escola à Universidade. 2a ed. São Paulo: Ed.
Nobel, 1.994. CAVALCANTI, Zélia (Coord): Arte na sala de aula. Porto Alegre. Artes Médicas,
1.995. FERRAZ, Maria Heloisa Corrêa de Toledo. FUSARI, Maria F. de Rezende: Metodologia do
Ensino da Arte. São Paulo. Ed. Cortez, 1.993. FUSARI, Maria F. de Rezende. FERRAZ, Maria
Heloisa Corrêa de Toledo: Arte na Educação Escolar. São Paulo. Ed. Cortez, 1.993. BRASIL.
Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação
Fundamental – Brasília:MEC/SEF, 1.997. v.6. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação.
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta curricular para o ensino de Educação
Artística: 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.991. ......Proposta curricular para o ensino de Educação
Artística: 2o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.992.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230.
(227 a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais
para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz
e Terra, 1997.
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LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas
lógicas. Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre:
Artmed, 2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Contextualização sócio–política da Educação
Física. Esporte na escola (teoria e prática conscientizadora), A cultura popular, o lazer e a Educação
Física escolar na escola de Ensino Fundamental, O jogo: Característica sócio – afetivas, motoras e
cognitivas, Jogo cooperativo, O Ensino da Educação Física no Ensino Fundamental: Procedimentos
metodológicos, Seleção de conteúdos, VOLEIBOL: - Regras, sistema Operacional, Sistemas
Ofensivos, Regulamento, Competição, Histórico. BASQUETEBOL: - Regras e Regulamentos,
Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos, Histórico. HANDEBOL: - Regras,
Competições, Sistemas de ataque e defesa Histórico. ATLETISMO: - Regras, Provas: corridas,
saltos, arremessos, Competições: Jogos Regionais – Abertos – Olimpíadas, Materiais. NATAÇÃO:
- Regras, Estilos, Largadas, Viradas, Índices Técnicos, revezamento, Jogos Regionais – Abertos –
Competições – Olimpíadas. FUTEBOL DE SALÃO: - Regas, Regulamentos, Competições,
Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. FUTEBOL: - Regras, Competições, Regulamentos,
Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. DAMA E XADREZ: - Regras e Regulamentos,
Competições, Histórico. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: BRASIL. Secretaria de Educação
Fundamental. Parâmetros curriculares Nacionais. Secretaria de Educação fundamental – Brasília:
MEC/SEF,1.997. v.7. BROTTO, Fábio Otuzi, Jogos cooperativos: se o importante é competir o
fundamental é cooperar. São Paulo: Cepeusp, 1.995. CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física
no Brasil – a história que não se conta. Campinas: Papirus, 1.991. COLETIVO DE AUTORES:
Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1.991. FREIRE, João Batista.
Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo: Scipione, 1.989.
(Pensamento e Ação no Magistério – fundamentos para o Magistério). MARCELINO, Nelson
Carvalho. Laser e educação. Campinas: Papirus, 1.990. SÃO PAULO (Estado) Secretaria de
Educação Fundamental. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta curricular de
educação física – 1o grau. 4 ed. São Paulo: SE/CENP, 1.991. ..A prática pedagógica – Educação
Física – 1o grau – 5a a 8a séries. São Paulo: SE/CENP, 1.993. v.1.
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – AGENTE CULTURAL:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
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números racionais: operações, Expressões
simplificação, racionalização, propriedades

algébricas:

operações,

Radicais:

operações,

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: SETOR DE CULTURA DO GOVERNO
FEDERAL. 1. O setor de cultura na Constituição Federal. 2. Estruturas organizacionais e
competência do Ministério da Cultura e de suas entidades vinculadas. 3. Políticas, programas e
ações do Ministério da Cultura. 4. O Plano Nacional de Cultura (Lei nº 12.343, de 2/12/2010). 5. O
Sistema Nacional de Cultura. (Emenda Constitucional nº71, de 29 de novembro de 2012) 6. O
Programa Nacional de Apoio a Cultura – PRONAC (Lei Rouanet – Lei nº 8.313, de 23/12/1991;
Decreto nº 5.761/2006; IN RFB nº 1.131/2011) 6.1. Mecanismos de fomento à atividade
audiovisual (MP nº 2228-1, de 6/9/2001). 7. Preservação e proteção ao patrimônio cultural
brasileiro. 8. Cultura e inclusão social. 9. Economia da cultura. 9.1 Industria cultural. 9.2 Ativos
culturais. 10. Cultura e o desenvolvimento cultural sustentável. ATUALIDADES: Tópicos
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade
socioambiental e ecologia, e suas vinculações históricas. Atualidades científicas, econômicas,
políticas, sociais, culturais, religiosas, esportivas do Brasil e do mundo.
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – AGENTE DE SANEAMENTO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos básicos sobre as principais
zoonoses doenças emergentes transmitidas por animais silvestres: dengue, raiva animal.
Leptospirose, leishmaniose e febre maculosa. Controle de roedores, animais sinantrópicos, abelhas,
animais peçonhentos e manejo de pombos. Manejo e utilização adequada de produtos químicos.
Contenção de animais domésticos e manejo de criadouros. Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90;
Sistema Único de Saúde - diretrizes e competências;
Sistema Único de Saúde - Artigo 6º, parágrafo 1º, itens I, II (atribuições da Vigilância Sanitária);
Vigilância Sanitária: conceito, abrangência das ações, ações desenvolvidas por área de abrangência;
Orientação em ambientes de trabalho e saúde do trabalhador.
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – ARQUITETURA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
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da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O mundo antigo (Egito); Arquitetura Grega;
Arquitetura Romana; Arquitetura Gótica; Arquitetura Renascentista; Arquitetura Barroca;
Arquitetura Neoclássica; Arquitetura e a Primeira Revolução Industrial; Arquitetura e a Segunda
Revolução Industrial; Renovação e Inovações da Arquitetura do século XIX; Movimentos
internacionais do século XX; A Arquitetura de: a)Le Corbusier; b) Oscar Niemeyer; c) Vilanova
Artigas; d) Lúcio Costa; Arquitetura Contemporânea; Acondicionamento térmico natural aplicado
na Arquitetura; Alicerces, Madeiramento e Cobertura; Instalação hidráulica e elétrica. Planejamento
Territorial Urbano e Rural (meio ambiente, equipamentos públicos e comunitários, sistema viário,
infra-estrutura urbana, topografia, drenagem, zoneamento); Patrimônio Ambiental e Cultural
Urbano (conhecimentos gerais, preservação, tombamento); Habitação Popular (urbanização de
favelas, intervenções em áreas de ocupações, conjuntos habitacionais); princípios do desenho
universal tendo com referências básicas as normas técnicas de acessibilidade (ABNT 9050/04) e
legislação específica (Decreto Federal 5.296/04); além das seguintes legislações urbanísticas e
edilícias:
- Lei Federal n°6766/79 alterada pela Lei Federal n°9785/99 (Dispõe sobre o Parcelamento do
Solo);
- Lei Federal n°10257/01 (Estatuto de Cidade);
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – EDUCADOR SOCIAL:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Teoria do Serviço Social, Princípios básicos do
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Serviço Social, Serviço Social na área de saúde mental, Serviço Social junto à família, Serviço
Social em Serviço de Saúde de urgência e emergência. Metodologia do Serviço Social, Atuação do
Serviço Social com crianças e adolescentes, Ética Profissional – Código de Ética Profissional,
Equipe multiprofissional, L.O .A .S., Metodologia do Planejamento, Lei 8.662/93 – Lei que
regulamenta a profissão de Assistente Social, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do
Idoso.Lei Maria da Penha. Planejamento Familiar. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142 –
Ministério da Saúde, Brasília 1990. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde; Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais; Sistema único de Assistência Social-SUAS; Política
Nacional de Assistência Social-PNAS; Norma Operacional Básica-NOB/SUAS e, Lei Orgânica de
Segurança Alimentar e Nutricional-LOSAN.
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Administração: características básicas das
organizações formais: tipos de estrutura organizacional; natureza, finalidade e critérios de
departamentalização. 1.1. Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e
avaliação. 1.2. Comportamento organizacional: motivação, liderança e desempenho. 1.3. Princípios
e sistemas de administração. 1.4. Estrutura e funcionamento do serviço público no Brasil. 2.
Conhecimentos básicos de Finanças Públicas: contas públicas; Lei de Responsabilidade Fiscal (LC
101/2000); elaboração das peças orçamentárias e execução do orçamento; gestão tributária. 3.
Direito Constitucional: 3.1. princípios fundamentais da Constituição Federal; 3.2. direitos e
garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; 3.3. direitos sociais; competência
da União, dos Estados e do Distrito Federal, municípios e territórios; 3.4. organização dos Estados;
administração pública; 3.5. organização dos poderes: poder legislativo (processo legislativo); 3.6.
poder executivo; poder judiciário – declaração de inconstitucionalidade das leis. Constituição – leis
constitucionais e leis complementares. Hierarquia das leis. Inconstitucionalidade e seu controle. 4.
Direito Administrativo: 4.1. Poderes da administração: poder hierárquico, poder disciplinar, poder
regulamentar, poder de polícia. 4.2. Administração direta e indireta. 4.3. Ato Administrativo:
conceito, classificação, requisitos, revogação, vícios, invalidade, anulação. 4.4. Atos legislativos;
atos judiciais; reparação do dano; ação regressiva; controle jurisdicional de legalidade dos atos
administrativos. 4.5. Servidores públicos; regime jurídico; tratamento constitucional, serviços
públicos; prestação de serviços. 4.6. Responsabilidade civil do estado: fundamentos,
responsabilidade sem culpa, responsabilidade por ato do funcionário; crimes contra a administração
pública. 5. Direito Tributário: 5.1. Tributo: conceito e classificação. 5.2. Limitações constitucionais
do poder de tributar. 5.3. Tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
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Municípios. 5.4. Obrigação
tributária. 5.6. Sujeição ativa
Crédito tributário: conceito
lançamento. 5.11. Hipóteses
crédito tributário.

tributária principal e acessória. 5.5. Fato gerador da obrigação
e passiva. 5.7. Capacidade tributária. 5.8. Domicílio tributário. 5.9.
e constituição. 5.10. Lançamento: conceito e modalidades de
de alteração do lançamento. 5.12. Suspensão da exigibilidade do

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – FISIOTERAPIA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia, Fisiologia, Neurologia, Ortopedia,
Fundamentos de Fisioterapia, Cinesioterapia, Fisioterapia aplicada à Neurologia – Infantil – Adulto,
Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia,
Fisioterapia aplicada à Pneumologia.
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – FONOAUDIOLOGIA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Dislalia, Retardo da fala, Retardo de linguagem,
Fissura lábio palatina, Deglutinação atípica, Deficiente mental, Paralisia cerebral, Deficiente
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auditivo, Distúrbio articulatório, Gagueira, Distúrbio de leitura e escrita, Voz, Audiologia, Afasia,
Síndrome; Aleitamento materno; Disfagia; Motricidade Oral; Processamento Auditivo Central.
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – NUTRICÃO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação em Saúde: noções básicas, atribuições
do Nutricionista, Administração de Unidades de Alimentação, Dimensionamento de pessoal,
Capacitação de pessoal, Processo de trabalho, Estrutura física e equipamentos, Fluxograma, Custos
e curva ABC, Sistema de distribuição de refeições, Análise de Riscos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC), Avaliação de serviço, Avaliação Nutricional, Indicadores de consumo alimentar,
Indicadores sócio-econômicos e culturais do estado nutricional de coletividades, Indicadores
antropométricos, Educação Alimentar, Planejamento de programas de educação alimentar,
Avaliação de programas educativos, Nutrição, Recomendações Nutricionais, Macronutrientes,
Micronutrientes, Dietoterapia, Nutrição Infantil, Diabetes, Doenças Renais, Doenças Hepáticas,
Doenças Cardiovasculares, Neoplasias – tratamento, Suporte Nutricional, Nutrição e Imunidade.
Síndrome da Imuno-Deficiência Adquirida.
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – PSICOLOGIA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Atenção Integral à Saúde Mental, Desenvolvimento
e Psicopatologia, Clínica Ampliada: Atendimento Grupal, Psicoterapias, Acompanhamento
Terapêutico, Reabilitação Profissional, Educação em Saúde, organização da Atenção e da
Assistência em Saúde Mental, Atenção Integral à Família, Criança e Adolescente em situação de
vulnerabilidade psicossocial, A Reforma Psiquiátrica no Brasil: Política de Saúde Mental do SUS,
Atenção às urgências, Estratégia de atenção para transtornos associados ao consumo de álcool e
outras drogas, Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio, O processo de desinstitucionalização Centros de Atenção Psicossocial Centros de Convivência e Cultura Hospitais-dia.Os principais
desafios da Reforma Psiquiátrica, Política de Álcool e Outras Drogas, Política de Saúde Mental e
Intervenção na Cultura, Política de Saúde Mental para a infância e adolescência, Política Nacional
de Saúde Mental, Programa de Inclusão Social pelo Trabalho, Programa de Volta para Casa, Rede
de atenção de base comunitária, Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar, Residências
Terapêuticas, Saúde Mental da População Negra, Saúde Mental e Direitos Humanos, Saúde Mental
e Gênero, Saúde Mental e Inclusão social, Saúde mental na atenção básica: as Equipes Matriciais de
Referência. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990,
princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Politica do
Ministério da Saúde sobre NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Estatuto da Criança e
Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha. Portarias do Ministério da Saúde – área de
saúde mental – www.saude.gov.br
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR A – TERAPIA OCUPACIONAL:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; bcoordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Apresentação da Recreação e da Terapia
Ocupacional; Avaliação da Recreação; Terapia Ocupacional em Reabilitação; Métodos e meios de
Tratamento Pessoal; A finalidade da Terapia Ocupacional, Princípios Básicos de Tratamento e
campos de Ação; Princípios Básicos do Tratamento Físico; Introdução à Terapia Ocupacional
Física; Terapia Ocupacional para o membro superior; Terapia Ocupacional para Estados
Neurológicos. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990,
princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Politica do
Ministério da Saúde sobre NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Estatuto da Criança e
Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha. Portarias do Ministério da Saúde – área de
saúde mental – www.saude.gov.br.
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TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – AUDITORIA:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei Federal 4.320/64, Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações, Lei Complementar 101/2000 (LRF), noções da aplicação da Lei de Responsabilidade
Fiscal; Portaria MPS n.º 519, de 24 de agosto de 2011, Lei federal nº 9.717/98 e alterações,
Constituição Federal e Emendas Constitucionais, Lei Complementar n.º 95, de 26 de fevereiro de
1998; licitações e contratos Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores; Fundamentos técnicos e
acadêmicos de economia: noções básicas de economia; macroeconomia; microeconomia; política e
planejamento econômico; o plano de metas; desenvolvimento socioeconômico; fundamentos
técnicos e acadêmicos de contabilidade pública: conceito, campo de atuação; bens públicos,
entidades públicas, conceito e classificação; contabilidade aplicada aos regimes próprios de
previdência social; Teoria Geral do Direito Constitucional. Objeto e Conteúdo do Direito
Constitucional; Direito Tributário e Direito Ambiental.
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – CARDIOLOGIA:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Conceitos Básicos
de deontologia médica, fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do
sistema digestivo, neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Métodos complementares em
cardiologia. Arritmias cardíacas, síncope, morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento,
marcapassos. Hipertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale. Hipertensão
arterial: fisiopatologia, diagnóstico, terapia. Cardiopatias congênitas em adultos. Valvopatias.
Endocardite bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fisiopatologia, angina estável e instável,
infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos, doenças do pericárdio, doenças
da aorta. Avaliação pré- operatória. Acometimento cardíaco por doenças reumatológicas,
hematológicas, neurológicas. Gravidez e cardiopatia. Insuficiência Cardíaca: fisiologia, clínica,
tratamentos, Insuficiência Coronariana: Aguda, Crônica, Válvulo Patias, Cardiopatia Congênita.
Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e
diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e
emergência. Acolhimento com classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – CIRURGIA VASCULAR:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Epidemiologia,
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares:
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmiascardíacas, doenças reumáticas, aneurisma
de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque.
Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite agudae crônica, asma, doença pulmonar
obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, tromboembolismopulmonar, pneumopatia intersticial.
Gastrointestinais: neoplasias do sistema digestivo, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças
intestinais, inflamatórias, doença diverticular do cólon.Renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções
urinárias. Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito,
hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Reumatológicas: osteoartrose,
osteoporose, doença de Paget, doença reumatóide, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite
infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsias, acidente vascular
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, reações agudas ao stress. Infecto-contagiosas:
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sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose,
leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, febre maculosa,
dengue, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas:
escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções
bacterianas. Imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia.
Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama,
intercorrências no ciclo gravídico. Hematológicas: anemias, talassemias e neoplasias. Noções
básicas de urgência/emergência na prática médica. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142,
Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família,
Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de
risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – CLÍNICO GERAL:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Epidemiologia,
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares:
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmiascardíacas, doenças reumáticas, aneurisma
de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque.
Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite agudae crônica, asma, doença pulmonar
obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, tromboembolismopulmonar, pneumopatia intersticial.
Gastrointestinais: neoplasias do sistema digestivo, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças
intestinais, inflamatórias, doença diverticular do cólon.Renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções
urinárias. Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito,
hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Reumatológicas: osteoartrose,
osteoporose, doença de Paget, doença reumatóide, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite
infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsias, acidente vascular
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, reações agudas ao stress. Infecto-contagiosas:
sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose,
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leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, febre maculosa,
dengue, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas:
escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções
bacterianas. Imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia.
Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama,
intercorrências no ciclo gravídico. Hematológicas: anemias, talassemias e neoplasias. Noções
básicas de urgência/emergência na prática médica. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142,
Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família,
Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de
risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – DERMATOLOGIA:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Érupções: Eczematosas, Eritêmato – escamosas,
Pápulo – pruriginosas e Vésico-bulhosas; Afecções Ulcerosas; Hidroses; Tricoses; Onicoses;
Discromias; Lupus Eritematoso e Esclerodermias; Hanseníase e outros micobacterioses; Sífilis e
outras DST; Micoses profundas; Leishmanioses; Tumores benignos; Piodermites; Dermatoses
infantil e do idoso; Afecções do couro cabeludo; Dermatoses ocupacionais; Afecções Vasculares;
Terapêutica tópica e sistêmica em processos Dermatológicos.
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – ENDROCRINOLOGIA:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
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números racionais: operações, Expressões
simplificação, racionalização, propriedades.

algébricas:

operações,

Radicais:

operações,

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Conceitos Básicos
de deontologia médica, fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do
sistema digestivo, neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Epidemiologia, fisiopatologia,
diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das distúrbios endócrinos. Fisiologia Hormonal;
Histologia Endócrina; Anatomia Topográfica; Endocrinologia Ginecológica; Diabetes;
Osteoporose; Adeno e Neuro-Hipófise; Estrutura Bioquímica dos Hormônio; Tireóide; Atualidades
sobre Medicina Geral. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília
1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Política
nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de risco
(www.saude.gov.br/humanizasus).
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – GASTROENTEROLOGIA:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Conceitos Básicos
de deontologia médica, fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do
sistema digestivo, neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Epidemiologia, fisiopatologia,
diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção dos distúrbios do Aparelho digestivo; Traumatismos
abdominais; Peritonites; Megaesôfago; Esofagite de refluxo; Câncer do esôfago; Hérnia gástrica;
Gastrites; Úlceras gástricas e diodenais; Úlceras perfuradas; Câncer do estômago; Hepatites por
vírus; Cirrose hepática; Colecistite calculosa. Coledocolitíase; Pancreatite; Câncer do Pâncreas;
Cólon Irritável; Verminoes intestinais; Esquistossomose Manssoni; Amebíase; Hemorragias
digestivas; Obstrução intestinal crônica; Divertículos do tubo digestivo; Lesão ulcerativa
inespecífica; Tumores malígnos do intestino; Lesões pré-cancerosas dos cólons e reto; Afecções
proctológicas; Retite actínica. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde,
Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde,
Política nacional de urgência e emergência.
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – GINECOLOGIA:
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PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento àsvítimas de violência e suas famílias. Conceitos Básicos de
deontologia médica, fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do
sistema digestivo, neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Epidemiologia, fisiopatologia,
diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças ginecológicas. Abordagem clínica em
ginecologia, Função Ovariana, Fenômenos cíclicos e menstruação, Concepção, Gravidez e
modificações gravídicas, Função mamária e seus distúrbios, Anomalias e deformações dos sistemas
urogenital, Intersexualidade e assenxualidade, Aborto, Tumores Trofoblásticos, Prolápso genital,
Infecções pélvicas, Endometriose, Tumores (vulva, vagina, útero, ovário) benígnos e malígnos,
Amenorréias, Dismenorréias, Metrorrogias, Secreção vaginal e vulvovaginites, Condilomatose,
Esterilidade e subfertilidade, Terapêutica hormonal, Climatério e menopausa. Acompanhamento de
Pré-natal de baixo risco, identificação de gestação de alto risco. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080
e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da
Família, Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com
classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – MÉDICO DO TRABALHO:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1.Pneumopatias não tuberculosas: diagnóstico,
tratamento na urgência. 2.Toxicologia ocupacional, intoxicações exógenas, benzodiazepínicos,
etanol, defensivos agrícolas: diagnóstico e tratamento. 3.Perdas Auditivas Ocupacionais: causas,
classificação e diagnóstico. 4. Dermatoses Ocupacionais: classificação, diagnóstico, tratamento
específico. 5. Acidentes ofídicos: tratamento (soroterapia). 6. Profilaxia da raiva humana e animal:
indicação de vacinação e soro vacinação. 7. Dores abdominais: diagnóstico diferencial, tratamento
na urgência. 8. Crise hipertensiva: relação da hipertensão com o trabalho, diagnóstico, tratamento.
9. Distúrbios convulsivos: diagnóstico diferencial, tratamento na urgência. 10. Assistência médica
nos pacientes poli-traumatizados - planificação do primeiro atendimento. Segurança do Trabalho:
¨Dispositivos Legais referentes ao assunto: Constituição Federal; Lei N º 6514 de 22/12/77; Portaria
N º 3214 de 08/06/78 e alterações posteriores ¨ Responsabilidade civil e penal ¨ Metodologia de
formação em uma empresa (Palestras, Cursos, Semanas de Prevenção) ¨ Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho ¨ Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ¨
Proteção contra incêndio ¨Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - riscos físicos, químicos,
biológicos, ergonômicos e de acidentes ¨ Proteção coletiva e Proteção individual - Equipamentos de
Proteção Individual ¨Insalubridade ¨ Periculosidade “Acidentes do Trabalho: causas e
conseqüências - Comunicação do acidente de trabalho” Primeiros Socorros: queimaduras, fraturas,
envenenamentos.
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – MÉDICO PLANTONISTA:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Conceitos Básicos
de deontologia médica, fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do
sistema digestivo, neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Noções básicas de
urgência/emergência na prática médica. A abordagem inicial ao paciente traumatizado. Identificação
e tratamento do choque hemorrágico. Trauma cranioencefálico e raquimedular. Trauma de tórax.
Trauma abdominal. Trauma de extremidades. Reanimação cardiorrespiratória-cerebral. Urgência e
emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência
cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal
aguda. Urgências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia
digestiva. Síndromes diarréicas agudas. A abordagem ao paciente etilista crônico nas urgências.
Intoxicação alcoólica aguda. A abordagem ao paciente com abdome agudo. Ingestão de corpos
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estranhos. A abordagem ao paciente com descompensacão hepática aguda. Meningites virais e
bacterianas. Septicemias. Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular encefálico. A
abordagem ao paciente com crise convulsiva. Toxicologia: conduta geral nas intoxicações.
Acidentes por animais peçonhentos. Choque séptico. Acesso vascular: indicações e técnicas.
Distúrbios do equilíbrio ácido-básico: interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio
hidroeletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia,
profilaxia antitetânica e anti-rábica. Doenças infecto-contagiosas: DST e AIDS. Sinusites,
amigdalites, diagnóstico diferencial de hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular
subcutâneo: processos alérgicos agudos, abscessos. Avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias;
lombalgias. Urgências em psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência. Lei Orgânica de
Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS.
Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência.
Acolhimento com classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – NEUROLOGIA:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica,
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo,
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. NEUROANATOMIA E NEUROFISIOLOGIA
BÁSICAS: Estrutura do Sistema Nervoso Central. Estrutura do Sistema Nervoso Periférico.
Anatomia e fisiologia dos músculos esqueléticos e dos nervos. Neurônios e glia. Potenciais de ação
e potenciais póssinápticos. Transmissão sináptica. Neurotransmissão e neuromodulação.
Eletrogênese. Anatomia e fisiologia do sistema motor. Controle motor. Junção neuromuscular.
Sistema gama e fisiologia do tônus; fisiologia do movimento. Anatomia e fisiologia sômatosensitiva. Anatomia e fisiologia dos sistemas visual e auditivo. Organização anatômica e funcional
do córtex cerebral. Anatomia e fisiologia do ciclo vigília-sono. Mecanismos de consciência.
Semiologia Neurológica. NEUROLOGIA CLÍNICA: Neuropatologia básica. Síndrome piramidal.
Distúrbios do movimento. Síndromes medulares. Doenças do neurônio motor inferior.
Mononeuropatias, polineuropatias, plexopatias e radiculopatias. Comas. Síndrome demencial.
Epilepsia. Envolvimento dos pares cranianos. Doenças da junção neuromuscular. Doenças dos
músculos, placa degenerativa e da junção neuromuscular. Esclerose múltipla. Distúrbios do sono.
Cefaléias. Doenças do sistema nervoso periférico. Distúrbios da atividade nervosa superior.
Disgenesias do sistema nervoso, distúrbios do estado de consciência. Indicações e interpretações
de: eletroencefalograma, líquido cefalorraqueano, neuroimagem, potências evocados. Doenças
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vasculares do sistema nervoso. Doenças tóxicas e metabólicas. Manifestações neurológicas e das
doenças sistêmicas. Neurologia do trauma. Tumores do sistema nervoso, urgência em neurologia.
ELETRONEUROMIOGRAFIA (ENMG): Técnicas e achados normais em eletromiografia.
Neurocondução motora e sensitiva: técnicas e aplicações. Reflexo “H” e onda “F”: técnicas e
aplicações. Reflexo do piscamento, masseteriano e bulbocavernoso. ENMG nas doenças dos
motoneurônios, raízes e plexos. ENMG nas polineuropatias periféricas. ENMG nas
mononeuropatias e síndromes compressivas de nervos periféricos. ENMG na miastenia gravis e
outras patologias da transmissão neuromuscular. ENMG nas miopatias. ENMG nas doenças
musculares caracterizadas por atividade muscular anormal (miotonia, paralisias periódicas,
neuromiotonia, síndrome de Schwarts-Jampel, miokimia, hemiespasmo facial, tétano, síndrome do
homem rígido, cãibras e contraturas). Neuronopatias sensitivas. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080
e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da
Família, Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com
classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – OFTALMOLOGIA:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica,
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo,
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Retinopatias, Glaucoma, Sistema Vascular
Ocular, Sistema Nervoso Ocular, Motilidade Ocular, Lágrima e Docto Lacrimal, Óptica, Catarata,
Miopias, Hipermetropias, Astigmatismo, Traumatismo Ocular, Doenças Degenerativas, Processos
Inflamatórios e Infecciosos. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde,
Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde,
Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de risco
www.saude.gov.br/humanizasus).
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – PEDIATRIA:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
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Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica,
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo,
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. A consulta pediátrica, O recém-nascido,
Crescimento, desenvolvimento e seus problemas do RN à puberdade, Distúrbios nutritivos, Os
problemas neurológicos (e neuromusculares), Os problemas oftalmológicos na criança, Os
problemas do ouvido, nariz e garganta, Os distúrbios respiratórios, cardiológicos, Os problemas do
aparelho digestivo e da parede abdominal, A criança ictérica, Os problemas urinários, Os problemas
da região inguinoescrotal e dos órgãos genitais externos, Os problemas da pele e as doenças
exantemáticas e o edema, Os problemas do sistema osteoarticular e as colagenoses, Os problemas
hematológicos, Hepatoesplenomegalia e adenomegalia, A febre e as infecções na infância, Os
tumores na infância, Antibióticos e quimioterápicos em pediatria. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8
080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde
da Família, Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com
classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – PSIQUIATRIA:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica,
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo,
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Síndromes e Transtornos Mentais Orgânicos,
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Demências na senilidade e pré-senilidade, Transtornos Mentais Orgânicos induzidos por
substâncias psicoativas, Esquizofrenia, Transtorno delirante paranóico, Transtornos Psicóticos
S.O.E., Transtornos afetivos, Transtornos de Ansiedade, Transtornos Somatomorfos, Transtornos
Dissociativos, Transtornos Sexuais, Transtornos do Sono, Transtornos Factícios, Transtornos de
Personalidade, Transtornos da Alimentação, Psiquiatria Infantil, Psiquiatria Comunitária,
Psiquiatria Forense, Emergências psiquiátricas, Epidemiologia dos Transtornos Mentais, Testes
Laboratoriais e outros Testes, Psicofarmacoterapia e Terapias convulsivantes, Psicoterapias. Lei
Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes
do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Politica do Ministério da Saúde sobre
NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do
Idoso, Lei Maria da Penha. Portarias do Ministério da Saúde – área de saúde mental –
www.saude.gov.br. Acolhimento com classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – UROLOGIA:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Conceitos Básicos de deontologia médica,
fisiologia e fisiopatologia do sistema cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo,
neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Neoplasia de Rim, Tumores de Bexiga, Infecções
urinárias, Letiase urinária, Câncer de Próstata, DST. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142,
Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família,
Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com classificação de
risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR C – ULTRASSONOGRAFIA:

PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo,
nome, pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal,
Concordância nominal, Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal,
Formação de palavra: composição e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos
da oração; b- coordenação e subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal,
Sinonímia, antonímia, polissemia, denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem
figurada), Redação, Interpretação de textos.
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MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais,
Racionalização simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de
equações, Equações de 1o e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função
de 1o Grau, Funções, Função constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão
e proporção, Grandezas proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta,
Porcentagem, Juros (Simples e Composto), Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de
números racionais: operações, Expressões algébricas: operações, Radicais: operações,
simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Bases fisicas da ultra-sonografia; Producao do
ultra-som; Interacao ultra-som/materia; Trandutores, modalidade de imagens, efeitos biologicos;
Ultra-sonografia de partes superficiais. Estudo dos bocios. Nodulos glandulosalivares. Paratireoide.
Parede toracica, mamas, parede abdominal, bolsa escrotal. Articulacoes; Ultra-sonografia do
aparelho digestivo. Trauma. Doencas difusas e funcoes do figado. Tumores. Doenca inflamatoria
das vias biliares, calculos biliares e tumorais. Pancreatites, tumores pancreaticos. Doenca
inflamatoria e tumores do tubo digestivo; Ultra-sonografia do aparelho urinario. Malformacoes,
Litiase. Doenca inflamatoria. Tumores. Traumas; Ultra-sonografia dos vasos abdominais e
retroperitonio. Hipertensao porta.Aneurismas. Tumores; Ultra-sonografia em ginecologia.
Malformacoes. Alteracoes do ciclo menstrual. Doenca inflamatoria.Tumores; Ultra-sonografia
obstetrica.Gestacao normal. Sangramento no curso da gestacao. Crescimento intra-uterino anormal.
Malformacoes. Avaliacao do bem-estar fetal. Placenta. Liquido amniotico. Codigo de Etica,
Bioetica. Preenchimento da declaracao de obito. Sistema Unico de Saude: principios e diretrizes.
Estrategias de acoes de promocao, protecao e recuperacao da saúde, Lei Orgânica de Saúde – Lei 8
080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde
da Família, Pacto pela saúde, Politica do Ministério da Saúde sobre NASF – Núcleo de Apoio à
Saúde da Família, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha.
Portarias do Ministério da Saúde – área de saúde mental – www.saude.gov.br. Acolhimento com
classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
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ANEXO II – MODELO DE RECURSO
Ao
INDEC – Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação
Nome do Candidato:
_______________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________
Endereço:______________________________________________________________
Número do Documento de Identidade: _______________________________________
Cargo/Função:__________________________________________________________
N.ºquestão/Questionamento:________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Embasamento:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Data: ____________________
Assinatura: ______________________________________________________________
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ANEXO III – DESCRIÇÃO DOS CARGOS PERMANENTES
Classe: AGENTE DE TRANSITO
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a controlar e fiscalizar o transito
Atribuições típicas:
- executar tarefas referentes ao controle e fiscalização do trânsito urbano, dirigindo o tráfego e
fazendo cumprir o Código Nacional de Trânsito para reprimir infrações, garantir a ordem e evitar
acidentes;
- percorrer as vias sob sua responsabilidade, verificando se há, nas redondezas, telefones, prontosocorro, delegacia e farmácias, para serem acessados em casos de transtornos ou acidentes de
trânsito;
- verificar as condições do trânsito, examinando o estado de conservação dos semáforos,
cruzamentos, faixas de pedestres e locais de estacionamento proibido para solicitar conserto e tomar
outras medidas adequadas a cada caso;
- dirigir o trânsito, guiando-se pela sinalização do semáforo e valendo-se da gesticulação e apito,
para evitar congestionamentos e acidentes;
- observar a atuação dos motoristas em trânsito, atentando para o excesso de velocidade dos
veículos, ultrapassagem dos sinais e outras irregularidades, para evitar infrações;
- fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades administrativas aos motoristas e pedestres por infração
às normas estabelecidas no Código Nacional de Trânsito;
- efetuar desvios de tráfego em casos de acidentes ou outras perturbações, guiando-se pela sua
experiência ou seguindo esquemas determinados, para evitar a paralisação do tráfego;
- orientar transeuntes, motoristas e passageiros na prestação de primeiros socorros, em caso de
acidente;
- atender a casos de acidentes, promovendo a retirada ou rebocagem do veículo e a remoção dos
acidentados, para evitar congestionamento e socorrer as vítimas;
- fiscalizar o número de passageiros dentro dos veículos, a fim de evitar excesso de lotação;
- fiscalizar a utilização de cinto de segurança pelos passageiros dos veículos que circulam no
Município;
- executar outras atribuições afins.
Cargo: AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão,
tarefas braçais simples, que não exijam conhecimentos ou habilidades especiais.
Atribuições típicas:
- Executar os serviços gerais de apoio a profissionais da área operacional nas diversas equipes de
trabalho, que não exijam habilidades e conhecimentos específicos;
- Executar serviços de limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo,
coletando os detritos, removendo animais mortos, para manter os referidos locais em condições
de higiene, segurança e trânsito;
- Executar os serviços de conservação e manutenção de próprios municipais e áreas públicas;
- Executar carga e descarga de materiais e equipamentos;

63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO
- Carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados bem como
transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas, de acordo com
instruções recebidas;
- Executar outras atribuições afins.

Classe: BOMBEIRO MUNICIPAL 3ª CLASSE
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a resgate, salvamento e combate de
incêndio.
Atribuições típicas:
- realizam resgates e salvamentos;
- combatem incendios;
- previnem acidentes e sinistros;
- preparam-se para ocorrências;
- atendem ocorrências com produtos perigosos;
- trabalham conforme normas e procedimentos técnicos, de segurança e prevenção do amio
ambiente;
- estabelecem comuniccação triando e transmitindo informações, transmitindo e recebendo
mensagens;
- seguem orientações e procedimentos estabalecidos por normas próprias da corporação a que estão
vinculados;
- executam atividades administrativas aferidas ao desempenho de sua sfunções;
- ministram cursos, treinamentos, palestras, relativas ao desempenho de suas funções;
- participam de reuniões que visem propor normas de seguranaça;
- fiscalizam e vistoriam as instaalações de prédios públicos, comerciais, quanto ao cumprimento
das normas de segurança;
- executar outras atribuições afins.
Cargo: COVEIRO
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar serviços de
manutenção, limpeza e fiscalização de cemitérios, bem como os relativos aos
sepultamentos.
Atribuições típicas:
− controlar, segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamento,
exumação e localização de sepulturas;
− preparar sepulturas, abrindo covas e moldando lajes para tampá-las, bem como auxiliar na
confecção de carneiros e gavetas, entre outros;
− abrir sepulturas, com instrumentos e técnicas adequados, a fim de evitar danos aos mesmos;
− sepultar e exumar cadáveres, auxiliar no transporte de caixões, desenterrar restos humanos e
guardar ossadas, sob supervisão de autoridade competente;
− trasladar corpos e despojos;
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−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

abrir e fechar os portões do cemitério, bem como controlar o horário de visitas;
limpar, capinar e pintar o cemitério;
participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes e similares;
comunicar-se com o superior imediato e solicitar sua presença nos locais em que houver
problemas;
manter-se em dia quanto às medidas de segurança para a execução dos trabalhos, utilizar
adequadamente o equipamento protetor e usar as roupas que lhe forem determinadas pelos
supervisores e chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção e a daqueles com quem
trabalha;
propor medidas que visem melhorar a qualidade dos trabalhos e agilizar as operações;
controlar o material de consumo no cemitério, verificando o nível de estoque para,
oportunamente, solicitar reposição;
orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução dos trabalhos típicos da classe,
inclusive quanto a precauções e medidas de segurança;
cumprir normas de segurança, meio ambiente e saúde;
utilizar equipamentos de proteção definidos pela Prefeitura e de acordo com as normas de
segurança do trabalho;

− zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos
serviços típicos da classe, comunicando ao chefe imediato qualquer irregularidade ou avaria que
não possa ser reparada na própria oficina, a fim de que seja providenciado o conserto em tempo
hábil para não prejudicar os trabalhos;
− manter limpo e arrumado o local de trabalho;
− requisitar o material necessário à execução das atribuições típicas da classe;
− auxiliar, eventualmente, na execução de tarefas pertinentes às outras especialidades desta classe,
que não seja a sua, sob supervisão;
− zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução;
− executar outras atribuições afins.

Cargo: COZINHEIRO
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a preparar e distribuir
refeições para atender aos programas alimentares executados pela Prefeitura Municipal,
bem como executar serviços de limpeza e arrumação da sua área de trabalho.
Atribuições típicas:
− preparar refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando os alimentos, de
acordo com orientação recebida;
− verificar o estado de conservação dos alimentos, observando com atenção o a cor, o sabor e o
estado físico, separando os que não estejam em condições adequadas de utilização, a fim de
assegurar a qualidade das refeições preparadas;
− registrar, em formulários específicos, o número de refeições servidas, bem como a aceitabilidade
dos alimentos oferecidos, para efeito de controle;
− requisitar material e mantimentos, quando necessário;
− receber e armazenar os gêneros alimentícios, de acordo com normas e instruções estabelecidas, a
fim de atender aos requisitos de conservação e higiene;
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− dispor adequadamente os restos de comida e lixo da cozinha, de forma a evitar proliferação de
insetos;
− providenciar a limpeza e o descongelamento de geladeiras e freezer;
− zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos instrumentos e equipamentos que utiliza bem
como pela limpeza e arrumação das dependências e instalações da unidade de trabalho;
− distribuir as refeições preparadas, servindo-as conforme rotina predeterminada, para atender aos
comensais;
− zelar pelo cumprimento de normas de segurança;
− executar outras atribuições afins.
1. Cargo: INSPETOR DE ALUNOS
2. Descrição sintética: compreende os cargos que têm como atribuição acompanhar e orientar os
alunos e zelar pela ordem e manutenção das unidades escolares.
6. Atribuições típicas:
fiscalizar o cumprimento do horário de entrada e de saída dos alunos, bem como os horários
destinados ao recreio e a outras atividades, fazendo soar campainha nos horários determinados,
organizando a formação dos alunos e sua entrada em sala de aula;
orientar e fiscalizar a entrada e a saída dos alunos, verificando se há autorização para a retirada
da criança ou se a mesma pode sair da unidade escolar desacompanhada;
fiscalizar o cumprimento do horário de entrada e de saída dos alunos, bem como os horários
destinados ao recreio e a outras atividades, fazendo soar campainha nos horários determinados,
organizando a formação dos alunos e sua entrada em sala de aula;
orientar e fiscalizar a entrada e a saída dos alunos, verificando se há autorização para a retirada
da criança ou se a mesma pode sair da unidade escolar desacompanhada;
contatar, quando solicitado por superiores, pais de alunos, para recados ou comunicações;
acompanhar as atividades recreativas procurando evitar brigas e discussões entre alunos durante
os horários de recreio;
entregar pautas de presença, mensagens especiais, notas e bilhetes em sala de aula certificandose do recebimento pelo professor e recolhendo as pautas de presença antes que as aulas se
encerrem para devolvê-las à Secretaria;
supervisionar os horários de merenda para que esta se desenvolva em ambiente tranqüilo e
harmonioso;
acompanhar a distribuição da merenda escolar;
acompanhar alunos em atividades extracurriculares auxiliando os professores na manutenção da
disciplina e assegurando a segurança dos alunos;
acompanhar alunos em desfiles e solenidades que sejam organizadas pela escola;
observar a entrada e a saída de pessoas nas dependências da unidade escolar, prestando
informações e efetuando encaminhamentos, examinando autorizações, para garantir a segurança
do local;
zelar pela segurança de materiais e equipamentos postos sob sua responsabilidade;
comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas;
contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro;
percorrer sistematicamente as dependências da unidade escolar e áreas adjacentes, verificando
se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente e observando
pessoas que lhe pareçam suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas;
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orientar a execução de serviços de manutenção mobiliária e predial, tais como troca de
lâmpadas, fusíveis, tomadas e interruptores, conserto de mesas, carteiras escolares, cadeiras,
descargas, torneiras, pintura de paredes, grades, entre outros;
executar outras atribuições afins.
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS I
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a operar máquinas tais como motoniveladora , retro-escavadeira, pá carregadeira, patrol, trator de esteira, micro trator, trator
agrícola, rolo compactador, escavadeira hidráulica e outras máquinas montadas sobre rodas ou
esteiras e providas de implementos auxiliares que servem para nivelar, escavar, mexer ou carregar
terra, pedra, areia, cascalho e similares.
Atribuições típicas:
- operar moto-niveladora, retro-escavadeira, pá carregadeira, trator de esteira, trator agrícola,
rolo compactador, motoniveladoras, carregadeiras, escavadeira hidráulica e outros tratores e
reboques, para execução de serviços de carregamento e descarregamento de material,
escavação, terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação, desmatamento, retirada de
cascalhos, dragagens em rios e conservação de vias;
- conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e
direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço;
- operar mecanismo de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais
e alavancas de comando, para carregar ou descarrega terra, areia, cascalho, pedras e
materiais análogos;
- zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução;
- pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da
máquina, a fim de evitar possíveis acidentes;
- acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus
implementos e, após executados, efetuar os testes necessários;
- anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados,
consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia;
- executar outras atribuições afins.
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Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS II
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a operar trator de esteira, micro
trator, trator agrícola, providos de implementos auxiliares que servem para nivelar, escavar, mexer
ou carregar terra, pedra, areia, cascalho e similares.
Atribuições típicas:
operar tratores e reboques, para execução de serviços de carregamento e descarregamento de
material, roçada de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins;
retirar caçamba de lixo das ruas, levando-as para local pré-determinado pela Prefeitura;
conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e
direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço;
operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais
e alavancas de comando, para carregar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais
análogos;
zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução;
pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da
máquina, a fim de evitar possíveis acidentes;
limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do
fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessária;
efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom
funcionamento do equipamento;
acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos
e, após executados, efetuar os testes necessários;
anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados,
consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia;
executar outras atribuições afins.

Classe: PADEIRO
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar trabalhos de fabricação de
pães, doces e outros alimentos para abastecer centros comunitários, escolas e outros
estabelecimentos credenciados pela Prefeitura bem como, fornecer os alimentos produzidos à
população integrante dos programas de alimentação promovidos pelo Município.
Atribuições típicas:
preparar a massa misturando e amassando seus ingredientes, a fim de prepará-la para o cozimento;
separar os ingredientes da mistura, calculando as quantidades e qualidades necessárias, para
confeccionar a massa;
cortar ou enrolar a massa para dar-lhe a forma desejada;
cozinhar a massa, levando-a ao forno aquecido a uma temperatura determinada e observando o
tempo de permanência, para obter os pães, doces e outros alimentos na consistência desejada;

−
−
−
−

graduar o forno com a temperatura adequada para cada tipo de produto;
levar os produtos ao forno controlando o tempo de cozimento necessário para cada um;
dispor os produtos para esfriamento e ou servi-los imediatamente;
ensacar, embalar ou armazenar o produto, conforme indicação;
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−
−
−
−
−

fazer caldas, compotas, recheios e salgados;
confeitar bolos, biscoitos, pães doces e similares;
separar ingredientes destinados à produção de leite de soja, conforme a receita;
misturar os materiais na máquina própria controlando o tempo necessário para a mistura e o
desempenho da máquina;
efetuar a entrega de pão, leite e outros alimentos as entidades cadastradas nos projetos sociais da
Prefeitura;

−

elaborar relatório mensal de consumo e produção para controle dos órgãos sociais encarregados
dos programas de distribuição de pão e leite;
preencher formulários de controle de produção;
calcular o rendimento do pão, do doce e de outros alimentos e seu volume específico, para permitir
o controle do consumo de materiais;
supervisionar a distribuição dos alimentos produzidos;
verificar a existência de material e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao
superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso;
requisitar material e mantimentos, quando necessário;
comunicar, ao superior imediato, as irregularidades encontradas nas mercadorias e nas máquinas,
para evitar o consumo de gêneros deteriorados e assegurar o funcionamento das máquinas;

−
−

observar as normas de higiene no trabalho, utilizando uniformes, toucas para cobrir os cabelos,
luvas para preparo e manuseio de alimentos e calçado fechado e lavando as mãos antes e após o
preparo dos alimentos;
realizar a limpeza das máquinas retirando resíduos para perfeita higiene e manutenção da
qualidade dos produtos;

−

manter limpo e arrumado o local de trabalho e zelar pelo material sob sua guarda;
zelar pela conservação e limpeza dos instrumentos e das dependências que utiliza;

−
−

respeitar as normas de segurança no trabalho;

auxiliar a carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados;
treinar servidores da Prefeitura e terceiros, mediante autorização prévia, na confecção dos
alimentos produzidos;
executar outras atribuições afins.

Professor de Educação
Básica I

- Atuar na docência na
educação infantil e anos
iniciais
do
ensino
fundamental.

I - Atuar na docência na educação infantil,
modalidade de pré-escola, nos anos
iniciais do ensino fundamental, na
educação de jovens e adultos equivalentes
a esses anos e na educação especial;
II - Participar da elaboração da proposta
pedagógica da escola;
III - Elaborar e cumprir plano de trabalho
segundo a proposta pedagógica da escola;
IV - Zelar pela aprendizagem dos alunos;
V - Ministrar os dias letivos e horas aulas
estabelecidas;
VI - Participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e
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ao desenvolvimento profissional;
VII - Colaborar com as atividades de
articulação da escola com as famílias e a
comunidade;
VIII - Desincumbir-se das demais tarefas
indispensáveis ao cumprimento dos fins
educacionais da escola e ao processo de
ensino-aprendizagem

Professor de Educação
Básica II

- Atuar na docência nos
anos finais do ensino
fundamental e na educação
de jovens e adultos e em
projetos.

I - Atuar na docência dos anos finais do
ensino fundamental e na educação de
jovens e adultos;
II - Participar da elaboração da proposta
pedagógica da escola;
III - Elaborar e cumprir plano de trabalho
segundo a proposta pedagógica da escola;
IV - Zelar pela aprendizagem dos alunos;
V - Ministrar os dias letivos e horas aulas
estabelecidas;
VI - Participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e
ao desenvolvimento profissional;
VII - Colaborar com as atividades de
articulação da escola com as famílias e a
comunidade;
VIII - Desincumbir-se das demais tarefas
indispensáveis ao cumprimento dos fins
educacionais da escola e ao processo de
ensino-aprendizagem

Cargo: SERVENTE
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão,
os serviços rotineiros de limpeza em geral
Atribuições típicas:
- Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantêlos nas condições de asseio requeridas, realizando sua desinfecção, sempre que necessário, bem
como executar a limpeza das áreas externas, tais como pátios, jardins e quintais e manter
brinquedos limpos;
- Efetuar atividades auxiliares gerais em laboratórios, limpando, conservando e guardando
aparelhagem e utensílios;
- Varrer e lavar calçadas bem como molhar plantas e jardins, segundo orientação recebida;
- Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo
com as determinações definidas;
70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO
- Percorrer as dependências dos prédios municipais, abrindo e fechando janelas, portas e portões,
bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos;
- Executar serviços de coleta e entrega de correspondências, e serviços burocráticos simples,
quando solicitados pelo setor;
- Preparar e servir café, chá e lanches a visitantes e servidores da Prefeitura;
- Auxiliar no preparo de refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos, sob supervisão;
- Organizar fila e servir merenda bem como manter limpos os utensílios de copa e cozinha;
- Lavar e passar roupas simples, observando o estado de conservação das mesmas, bem como
proceder ao controle da entrada e saída das peças;
- Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu
trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso;
Manter arrumado o material sob sua guarda;
Recepcionar os equipamentos, materiais e utensílios necessários ao seu trabalho, recebendo,
conferindo, guardando-os;
- Solicitar equipamentos, materiais e utensílios necessários ao seu trabalho;
- Executar outras atribuições afins.

Cargo: TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Quando na área de segurança do trabalho:
inspecionar as áreas, instalações e equipamentos da Prefeitura, observando as condições de
segurança, inclusive as exigências legais próprias, para identificar riscos de acidentes;
recomendar, fiscalizar e controlar a distribuição e utilização dos equipamentos de proteção
individual;
instruir os servidores sobre normas de segurança, combate a incêndio e demais medidas de
prevenção de acidentes;
investigar e analisar acidentes para identificar suas causas e propor a adoção das providências
cabíveis;
vistoriar pontos de combate a incêndio, recomendando a manutenção, substituição e modificação
dos equipamentos, a fim de mantê-los em condições de utilização;
realizar levantamentos de áreas insalubres e de periculosidade, recomendando as providências
necessárias;
manter controle estatístico dos acidentes de trabalho ocorridos com os servidores municipais;
recomendar e controlar da distribuição e utilização de equipamentos de proteção coletiva,
acompanhar a elaboração do Programa de Prevenção de riscos Ambientais – PPRA, do Programa
de Controle Medico e Saúde Ocupacional – PCMSO e do Laudo Técnico das Condições do
Ambiente do Trabalho – LTCAT,
elaborar o mapa de riscos em todos os locais onde hajam tarefas de responsabilidade da Prefeitura,
identificar riscos e propor a eliminação das irregularidades existentes,
executar outras atribuições afins.
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Cargo: TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR

−
−
−

−
−
−

−

−
−
−
−

−
−
−
−

quando na área da arquitetura:
analisar propostas arquitetônicas, observando tipo, dimensões, estilo de edificação, bem como
custos estimados e materiais a serem empregados, duração e outros detalhes do empreendimento,
para determinar as características essenciais à elaboração do projeto;
planejar as plantas e edificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e
específicos, para integrar elementos estruturais, estéticos e funcionais dentro do espaço físico
determinado;
elaborar o projeto final, segundo sua imaginação e capacidade inventiva e obedecendo a normas,
regulamentos de construção vigentes e estilos arquitetônicos do local, para os trabalhos de
construção ou reforma de conjuntos urbanos, edificações, parques, jardins, áreas de lazer e outras
obras;
elaborar, executar e dirigir projetos de urbanização, planejando, orientando e controlando a
construção de áreas urbanas, parques de recreação e centros cívicos, para possibilitar a criação e o
desenvolvimento ordenado de zonas industriais, urbanas e rurais no Município;
preparar esboços de mapas urbanos, indicando a distribuição das zonas industriais, comerciais e
residenciais e das instalações de recreação, educação e outros serviços comunitários, para permitir a
visualização das ordenações atual e futura do Município;
elaborar, executar e dirigir projetos paisagísticos, analisando as condições e disposições dos
terrenos destinados a parques e outras zonas de lazer, zonas comerciais, industriais e residenciais,
edifícios públicos e outros, para garantir a ordenação estética e funcional da paisagem do
Município;
estudar as condições do local a ser implantado um projeto paisagístico, analisando o solo, as
condições climáticas, vegetação, configuração das rochas, drenagem e localização das edificações,
para indicar os tipos de vegetação mais adequados ao mesmo, conforme a vocação ambiental do
Município;
preparar previsões detalhadas das necessidades da execução dos projetos, especificando e
calculando materiais, mão-de-obra, custos, tempo de duração e outros elementos, para estabelecer
os recursos indispensáveis à implantação do mesmo;
orientar e fiscalizar a execução de projetos arquitetônicos;
realizar estudos e elaborar projetos, objetivando a preservação do patrimônio histórico do
Município;
desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
quando na área de fisioterapia:
realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e
movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades, para identificar o nível
de capacidade funcional dos membros afetados;
planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, seqüelas de acidentes
vasculares cerebrais, poliomielite, raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de
nervos periféricos, miopatias e outros;
atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a
movimentação ativa e independente do paciente;
ensinar aos pacientes exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções dos aparelhos
respiratório e cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais a fim de
promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação sangüínea;
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− proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas
psíquicos, treinando-os sistematicamente, para promover a descarga ou a liberação da agressividade
e estimular a sociabilidade;
− efetuar aplicação de ondas curtas, ultra-som, infravermelho, laser, micro-ondas, forno de Bier,
eletroterapia, estimulação e contração muscular, crio e outros similares nos pacientes, conforme a
enfermidade, para aliviar ou eliminar a dor;
− aplicar massagens terapêuticas;
− promover ações terapêuticas preventivas à instalação de processos que levem à incapacidade
funcional;
− realizar atividades na área de saúde do trabalhador, participando da elaboração e execução de
atividades relacionadas a esta área;
− integrar a equipe do Programa da Saúde da Família, atuando com profissional da área;
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

quando na área de fonoaudiologia:
planejar, organizar, orientar, supervisionar e avaliar a assistência prestada em fonoaudiologia;
observar a clientela no que se refere ao desenvolvimento de linguagem oral, escrita, fala,
articulação e audição;
realizar triagem, avaliação, orientação acompanhamento fonoaudiológico, no que se refere a
linguagem oral, escrita, fala, articulação e audição;
realizar avaliação audiológica;
realizar terapia fonoaudiológica individual ou em grupo conforme indicação;
solicitar, durante consulta fonoaudiológica a realização de exames complementares;
propiciar a complementação do atendimento, sempre que necessário, por meio de encaminhamento
a outros profissionais ou modalidades de atendimento disponíveis na comunidade;
realizar assessoria fonoaudiológica a profissionais de saúde e educação;
desenvolver atividades educativas de promoção de saúde individual e coletiva, enfocando o
desenvolvimento de linguagem oral, escrita, voz, fala, articulação e audição;
realizar visitas a pacientes em hospitais, escolas, domicílios, sempre que necessário;
identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de
avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo de dicção e outros, para possibilitar o
aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala.
avaliar as deficiências do paciente realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria,
gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico;
promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais;
emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica,
elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico;
trabalhar em parceria com escolas, hospitais, e outras equipes multidisciplinares, estudando casos e
contribuindo na sua área de atuação, preventiva e corretivamente;
elaborar relatórios individuais sobre as intervenções efetuadas, para fins de registro, intercâmbio
com outros profissionais, avaliação e planejamento de ações coletivas;
conhecer e ensinar, entre outras atividades, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS aos portadores
de deficiência auditiva;
desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
quando na área da medicina:
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− efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica dentro de sua especialização;
− analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico;
− manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito
e a evolução da doença;
− realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes;
− realizar pequenas cirurgias;
− efetuar a notificação compulsória de doenças;
− prestar atendimento em urgências clínicas;
− encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
− assessorar a elaboração e participar de campanhas educativas no campo da saúde pública e
medicina preventiva;
− proceder à perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e
laudos previstos em normas e regulamentos;
− realizar reuniões com familiares de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a
doença e o tratamento a ser realizado;
− participar de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes
específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os
pacientes;
− realizar diagnóstico da comunidade;
− participar de reuniões comunitárias em espaços públicos ou nas comunidades visando a divulgação
de fatores de risco que favorecem a enfermidade;
− acompanhar pacientes que estão em internação domiciliar;
− encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário;
− promover reuniões com profissionais da área para discutir qual a melhor conduta a ser tomada em
casos clínicos mais complexos;
− levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde
implementadas pela equipe sobre a melhoria na saúde da população;
− participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados a população;
− participar do planejamento das ações na área da saúde;
− participar da organização dos serviços de saúde;
− realizar auditorias e sindicâncias médicas;
− atuar em funções cujas atividades referem-se à saúde e serviços sociais, ensino e pesquisa;
− atuar em equipe multidisciplinar do Programa de Saúde da Família (PSF);
− prescrever através de nomenclatura genérica conforme determinação legal;
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
atividades de medicina do trabalho:
− executar exames periódicos de todos os trabalhadores e em especial daqueles expostos a maior risco
de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais, fazendo o exame clínico e interpretando
resultados de exames complementares, para controlar as condições de saúde dos mesmos e
assegurar a continuidade operacional e a produtividade;
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− executar exames médicos especiais em trabalhadores do sexo feminino, menores, idosos ou
portadores de subanomalidades, fazendo anamnese, exame clínico e outros procedimentos, para
detectar possíveis danos à saúde decorrente dos trabalhos executado;
− fazer tratamento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas da saúde, para
prevenir conseqüências mais graves ao trabalhador;
− avaliar, juntamente com outros profissionais, condições de insegurança, visitando periodicamente
os locais de trabalho, para sugerir medidas destinadas a remover ou atenuar os riscos existentes;
− participar, juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de
proteção à saúde dos trabalhadores, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os
fatores de insalubridade, de fadiga e outros, para obter a redução de absenteísmo e a renovação da
mão-de-obra, bem como para a emissão de laudos para subsidiar processos;
− participar das atividades de prevenção de acidentes, proferindo palestras, comparecendo a reuniões
e assessorando em estudos e programas, para reduzir as ocorrências de acidentes de trabalho;
− proceder aos exames médicos destinados à seleção ou orientação de candidatos, para possibilitar o
aproveitamento dos considerados aptos;
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

quando na área de auditoria médica:
participar das atividades de planejamento da Prefeitura, principalmente às relacionadas com
orçamento na área de saúde, assessorando a elaboração das propostas orçamentárias anuais, dos
planos plurianuais de investimentos e de programas, projetos e ações voltados para a área;
acompanhar a execução do orçamento anual, verificando dotações, analisando empenhos e
acompanhando os processos de despesa até sua liquidação;
participar das atividades da auditoria interna da Prefeitura, no âmbito da saúde, verificando as
despesas, sua legalidade, sugerindo alternativas e analisando as aplicações previstas na legislação;
assessorar o gestor do Fundo Municipal de Saúde em suas atribuições, participando do
planejamento e da gestão do Fundo, orientando, analisando e sugerindo ações para a melhor
utilização dos recursos orçamentários e financeiros da área da saúde;
estabelecer procedimento padrão, no âmbito de sua atuação e ouvidos os especialistas e técnicos da
área, para pacientes em tratamento ambulatorial ou internado, bem como para a realização de
exames complementares;
levantar procedimentos médicos e custos de tratamento em entidades congêneres;
analisar prontuários, averiguar a coerência dos registros de atendimento com as patologias
apresentadas pelos pacientes, avaliar irregularidades relativas à assistência prestada registrando os
dados e levantamentos realizados;
confrontar situação dos dados com as informações de legislação e de procedimentos padrão,
levantar e apontar divergências, sugerir correções e elaborar relatórios e documentos;
analisar faturas apresentadas de serviços terceirizados, confrontar dispêndios e procedimentos com
as normas e padrões estabelecidos pela Prefeitura e com os termos de convênios e contratos
firmados, apontar discrepâncias, sugerir correções e alternativas, elaborar relatórios;
visitar pacientes, levantar patologias e procedimentos em curso, analisar procedimentos adotados,
apontar divergências e elaborar relatórios;
autorizar a aplicação de procedimentos especiais;
orientar servidores da área da saúde para apuração de todos os procedimentos executados no âmbito
de sua atuação, avaliando a apuração dos resultados e orientando o lançamento para efeito de
registro e cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados;
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− conferir faturamento do SUS ou de outros órgãos conveniados com procedimentos médicos e
intervenções da área de saúde realizadas, verificando normas e legislação, apontando divergências e
realizando auditagens nos diversos setores para conferência de procedimentos e dados de cobrança;
− arquivar ou coordenar ou arquivos de prontuários e documentos médicos, fazendo cumprir as
normas de sigilo das informações;
− realizar perícias, auditorias e sindicâncias médicas examinando documentos, vistoriando
equipamentos e instalações, formulando ou respondendo a quesitos periciais, prestando e colhendo
depoimentos;
− coordenar planos, programas e ações em saúde selecionando, treinando e gerenciando recursos
humanos, financeiros e materiais, especificando insumos e produtos, montando escalas de serviço e
supervisionando técnica e administrativamente equipes de saúde;
− participar da normatização de atividades médicas e de comissões médico-hospitalares;
− treinar pessoal auxiliar e profissionais da área de saúde procedendo a palestras e seminários,
demonstrando e descrevendo ações e procedimentos de auditoria na área da saúde;
− identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos na área da saúde
e propor medidas para a captação destes recursos bem como acompanhar e/ou participar da
execução dos programas e projetos, supervisionando e controlando a aplicação dos recursos;
− participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
− participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município;
− realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
quando na área de nutrição:
1. atividades de alimentação coletiva:
1.1. em unidades de alimentação e nutrição
− planejar cardápios de acordo com as necessidades de sua clientela;
− planejar, coordenar e supervisionar as atividades de seleção, compra e armazenamento de
alimentos;
− planejar, implementar, coordenar e supervisionar atividades de preparo e distribuição de alimentos
em cozinhas comunitárias;
− coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições/preparações
culinárias;
− planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição de
refeições e/ou preparações culinárias.
− avaliar tecnicamente preparações culinárias;
− planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, veículos
de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios;
− estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade de alimentos, de acordo com a
legislação vigente;
− coordenar, supervisionar e executar programas de treinamento e reciclagem de recursos humanos;
− programar e realizar orientações, cursos e treinamentos na área de segurança alimentar e
nutricional;
− coordenar, supervisionar e executar as atividades referentes a informações nutricionais e técnicas de
atendimento direto aos clientes;
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− promover programas de educação alimentar para clientes;
− desenvolver pesquisas e estudos relacionados à sua área de atuação;
− colaborar na formação de profissionais na área de saúde, orientando estágios e participando de
programas de treinamento.
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
1.2. em creches e escolas
− promover avaliação nutricional e do consumo alimentar das crianças;
− promover adequação alimentar considerando necessidades específicas da faixa etária atendida;
− promover, programas de educação alimentar e nutricional, visando crianças, pais, professores,
funcionários e diretoria;
− efetuar testes de aceitabilidade de novos produtos alimentares, conforme exigência da FNDE;
− apoiar a Comissão de Licitação quanto às descrições específicas dos produtos;
− analisar as amostras e emitir parecer técnico;
− executar o controle de nº de refeições /dia e enviar para o FNDE;
− integrar a equipe multidisciplinar com participação plena na atenção prestada à população;
− integrar a equipe e participar das Ações do Conselho de Alimentação Escolar (CEA);
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
2. atividades de nutrição clínica:
2.1. em ambulatórios
− avaliar o estado nutricional do cliente, a partir do diagnóstico clínico, exames laboratoriais,
anamnese alimentar e exames antropométricos;
− estabelecer a dieta do cliente, fazendo as adequações necessárias;
− solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução nutricional do cliente, quando
necessário;
− prescrever complementos nutricionais, quando necessário;
− registrar em prontuário do cliente a prescrição dietoterápica, a evolução nutricional, as
intercorrências e alta em nutrição;
− promover orientação e educação alimentar e nutricional para clientes e familiares;
− avaliar os hábitos e as condições alimentares da família , com vistas ao apoio dietoterápico , em
função de disponibilidade de alimentos , condições, procedimentos e comportamentos em relação
ao preparo, conservação, armazenamento, higiene e administração da dieta;
− desenvolver e fornecer receituário de preparações culinárias;
− elaborar e/ou controlar programas e projetos específicos de assistência alimentar a grupos
vulneráveis da população;
− integrar a equipe multidisciplinar, com participação plena na atenção prestada ao cliente.
− participar do planejamento e execução de treinamento, orientação, supervisão e avaliação de
pessoal técnico e auxiliar;
− desenvolver estudos e pesquisas relacionadas à sua área de atuação;
− colaborar na formação de profissionais na área da saúde, orientando estágios e participando de
programas de treinamento;
− efetuar controle periódico dos trabalhos executados;
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO
3. atividades de saúde coletiva:
3.1. em vigilância sanitária
− integrar a equipe de Vigilância Sanitária;
− cumprir e fazer cumprir a legislação de vigilância sanitária;
− integrar comissões técnicas de regulamentação e procedimentos relativos a alimentos;
− realizar visitas técnicas a estabelecimentos comerciais, hospitais, escolas para verificação do
cumprimento da Legislação Sanitária Municipal;
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
quando na área da psicologia:
1. atividades de psicologia clínica
− estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento
social, utilizando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e
tratamento;
− proceder ao atendimento psicoterápico de crianças, adolescentes e adultos, individual e em grupo,
encaminhando para outros profissionais, quando necessário;
− articular-se com profissionais de serviço social para elaboração e execução de programas de
assistência e apoio a grupos específicos;
− atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas
adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico/psicológico;
− prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os
adequadamente para situações resultantes de enfermidades;
− articular-se com a área de educação visando parcerias em programas voltados à prevenção das
DST/AIDS, drogas, orientação sexual e qualquer outro assunto que se julgue importante para
contribuir no processo do desenvolvimento infantil e adolescente;
− reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos
médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades;
− articular-se com a área de assistência social visando parcerias com programas que possam otimizar
a reinserção social e familiar do paciente portador de sofrimento psíquico;
− reunir informações a respeito de usuários, contribuindo quando necessário com a equipe de saúde
para a elaboração de projeto terapêutico interdisciplinar;
− realizar visita domiciliar (V.D.) sempre que necessário, para obter uma ampla visão da realidade
psicossocial à qual está inserido o indivíduo;
− articular-se interdisciplinariamente e intersetorialmente com outros profissionais para elaboração e
execução de programas de prevenção, assistência, apoio, educação em saúde e reinserção social
para usuários;
− desenvolver atividades psicoterápicas nos programas de saúde coletiva, tais como hanseníase,
diabetes, hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis – DST/AIDS, entre outros, visando
através de técnicas psicológicas adequadas, individuais ou grupais, a contribuição no processo de
prevenção/acompanhamento ao portador de qualquer uma dessas patologias;
− prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, no âmbito ambulatorial ou hospitalar, aos
familiares de pacientes portadores de patologias incapacitantes/crônicas, inclusive pacientes em
fase terminal;
− participar, articulando-se ao Programa de Saúde da Família (PSF), da execução de atividades
envolvidas com questões de saúde mental, inclusive participando do treinamento das equipes do
PSF através de reuniões de supervisão, processos de educação continuada, entre outras formas;
− exercer atividades de interconsulta com equipe multidisciplinar em unidades de saúde;
78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO
− desenvolver trabalhos utilizando técnicas psicoterápicas com equipe multidisciplinar que atue em
unidade hospitalares, visando um maior entrosamento entre equipes, preparando-as adequadamente
para situações emergentes, no âmbito da equipe ou paciente - familiar;
− prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, ao paciente infantil ou adulto, que se
encontre hospitalizado, em fase terminal, inclusive em estado de pré ou pós cirúrgico, bem como
gestantes, dentre outros;
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
2. atividades de psicologia do trabalho
− participar do processo de recrutamento e seleção, empregando métodos e técnicas da psicologia
aplicada ao trabalho;
− exercer atividades relacionadas com capacitação e desenvolvimento de pessoal, participando da
elaboração, da execução, do acompanhamento e da avaliação de programas;
− estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional e, estabelecendo os
requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao desempenho das tarefas das diversas
classes pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura;
− realizar pesquisas nas diversas unidades da Prefeitura, visando a identificação das fontes de
dificuldades no ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo
medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes;
− estudar e propor soluções, juntamente com outros profissionais da área de saúde ocupacional, para
a melhoria das condições ambientais, materiais e locais do trabalho;
− apresentar, quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram para maior
eficiência da aprendizagem no trabalho e controle do seu rendimento;
− acompanhar o processo demissional, voluntário ou não, de servidores;
− assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação, reabilitação ou outras dificuldades que
interfiram no desempenho profissional por diminuição da capacidade de trabalho, inclusive
orientando-os sobre suas relações empregatícias;
− receber e orientar os servidores recém-ingressos na Prefeitura, acompanhando a sua integração à
função que irá exercer e ao seu grupo de trabalho;
− participar e acompanhar o processo de Avaliação de Desempenho dos servidores do quadro efetivo
da Prefeitura;
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
3. atividades de psicologia educacional
− proceder ao atendimento psicoterápico de escolares e ao apoio aos professores e pedagogos, quando
necessário;
− aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e
emocional do indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia;
− proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldade
escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a psicologia da
personalidade, bem como no psicodiagnóstico;
− estudar sistemas de motivação da aprendizagem, objetivando auxiliar na elaboração de
procedimentos educacionais diferenciados capazes de atender as necessidades individuais;
− analisar as características de indivíduos supra e infradotados e portadores de necessidades especiais,
utilizando métodos de observação e pesquisa, para recomendar programas especiais de ensino
compostos de currículos e técnicas adequadas às diferentes qualidades de inteligência;
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− identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios sensoriais
ou neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos psicológicos, para
aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo
para tratamento com outros especialistas;
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
4. atividades de psicologia social
− atuar em equipes multiprofissionais, diagnosticando, planejando e executando programas no âmbito
social para ajudar os indivíduos e suas famílias a resolver seus problemas e superar suas
dificuldades;
− estudar e avaliar os processos intra e interpessoal visando a aplicação de técnicas psicológicas que
contribuam para a melhoria da convivência familiar e comunitária;
− reunir informações a respeito dos usuários da política de assistência social, contribuindo para a
elaboração de programas e projetos que removam barreiras e/ou bloqueios psicológicos;
− prestar assistência psicológica a crianças, adolescentes e famílias expostos a situações de risco
pessoal e social;
− participar de estudos de caso, em equipe multi-disciplinar, visando a atenção integral ao usuário;
− participar do planejamento, desenvolvimento e avaliação de serviços, programas, projetos e
benefícios sócio-assistenciais, priorizando os elementos psicológicos a serem potencializados e/ou
superados a partir da realidade;
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
5. atividades de psicologia da saúde
− desenvolver atividades psicoterápicas nos programas de saúde coletiva, tais como hanseníase,
diabetes, hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis – DST/AIDS, entre outros, visando
através de técnicas psicológicas adequadas, individuais ou grupais, a contribuição no processo de
prevenção/acompanhamento ao portador de qualquer uma dessas patologias;
− prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, no âmbito ambulatorial ou hospitalar, aos
familiares de pacientes portadores de patologias incapacitantes/crônicas, inclusive pacientes em
fase terminal;
− realizar referência e contra-referência seguindo as normas técnicas definidas para este processo;
− prestar assistência ao usuário de ambulatório de referência em DST/AIDS e saúde mental que esteja
hospitalizado;
− elaborar e participar de campanhas de prevenção na área da saúde em geral, em articulação com os
programas de saúde coletiva;
− participar, articulando-se ao Programa de Saúde da Família (PSF), da execução de atividades
envolvidas com questões de saúde mental, inclusive participando do treinamento das equipes do
PSF através de reuniões de supervisão, processos de educação continuada, entre outras formas;
− exercer atividades de interconsulta com equipe multidisciplinar em unidade de saúde;
− realizar visita domiciliar (V.D.) sempre que necessário, para ampliar a visão da realidade psicosocial à qual está inserido o usuário;
− articular-se interdisciplinariamente e intersetorialmente com outros profissionais para elaboração e
execução de programas de prevenção, assistência, apoio, educação em saúde e reinserção social
para usuários;
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
quando na área de serviço social:
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planejar, organizar, administrar a execução de benefícios e serviços sociais;
participar do planejamento e gestão das políticas sociais;
coordenar a execução de programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela Municipalidade;
elaborar campanhas de prevenção na área da assistência social, em articulação com as áreas de
saúde, educação, habitação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda;
elaborar e executar projetos comunitários para atendimento de demandas específicas de idosos,
mulheres e associações comunitárias entre outros segmentos;
compor e participar de equipes multidisciplinares para a elaboração, coordenação e execução de
programas, projetos e serviços nas áreas da saúde, educação, assistência social, habitação,
saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda entre outros;
desenvolver e participar, junto com profissionais das outras áreas, da elaboração e execução de
programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas;
participar da elaboração, coordenação e execução de campanhas educativas no campo da saúde
pública, higiene, saneamento, educação e assistência social;
coordenar e realizar levantamento de dados para identificar e conhecer os indicadores sociais,
promovendo o diagnóstico social do Município;
desenvolver ações educativas e sócio educativas nas unidades de saúde, unidades de educação e
unidades de assistência social, visando a busca de solução de problemas identificados pelo
diagnóstico social;
realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios e benefícios, e
de emissão de laudos técnicos que identifiquem a elegibilidade frente às necessidades sociais;
organizar e manter atualizadas as referências sobre as características sócio-econômicas dos usuários
nas unidades de assistência social da Prefeitura;
promover o atendimento ao usuário da assistência social em Rede de Proteção e Inclusão Social,
com vistas ao atendimento integral;
realizar visita domiciliar (V.D.) sempre que se faça necessário, visando dotar uma ampla visão da
realidade bio-psico-social à qual está inserido o indivíduo;
motivar a comunidade a participar das atividades, dos programas e projetos desenvolvidos pela
Prefeitura;
coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas e serviço sócio-assistencial,
desenvolvendo atividades de caráter educativo ou recreativo para proporcionar a melhoria da
qualidade de vida pessoal e familiar dos usuários das políticas públicas;
orientar os usuários inclusive aqueles com problemas referentes à readaptação ou reabilitação
profissional e social por diminuição da capacidade de trabalho, orientando-os sobre suas relações
empregatícias;
estudar e propor soluções para a melhoria de condições materiais, ambientais e sociais do trabalho;
apoiar a área de Defesa Civil da Prefeitura no planejamento das ações em situações de calamidade e
emergência;
prestar orientação social, realizar visitas, identificar recursos e meios de acesso para atendimento ou
defesa de direitos junto a indivíduos, grupos e segmentos populacionais;
realizar visitas domiciliares para constatar a situação do servidor afastado por invalidez ou afastado
por motivo de doença;
elaborar, coordenar e executar programas e projetos de reabilitação comunitária para pessoas com
deficiência;
divulgar as políticas sociais utilizando os meios de comunicação, participando de eventos e
elaborando material educativo;
formular projetos para captação de recursos;
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− articular com outras unidades da Prefeitura, com entidades governamentais e não governamentais ,
com universidades e outras instituições, a formação de parcerias para o desenvolvimento de ações
voltadas para a comunidade;
− representar, quando designado, a Secretaria Municipal em que está lotado, em Conselhos,
Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais e em outros eventos;
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

quando na área de terapia ocupacional:
preparar e executar os programas ocupacionais destinados a pacientes internados em hospitais ou
outras instituições, baseando-se nos casos a serem tratados, para propiciar a esses pacientes uma
terapêutica que possa desenvolver e aproveitar seu interesse por determinados trabalhos;
planejar e desenvolver trabalhos individuais ou em pequenos grupos, tais como: trabalhos criativos,
manuais, de mecanografia, horticultura e outros, para possibilitar a redução ou a cura das
deficiências do paciente bem como desenvolver as capacidades remanescentes e melhorar seu
estado bio-psico-social;
orientar e supervisionar a execução de trabalhos terapêuticos, supervisionando os pacientes na
execução das tarefas prescritas, para ajudar o desenvolvimento dos programas e propiciar a
reabilitação do mesmo;
articular-se com profissionais de serviço social, psicologia e outros, para elaboração e execução de
programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas;
atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas terapêuticas
adequadas, para contribuir no processo de tratamento;
orientar, individualmente ou em grupo, os familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente
para as situações resultantes de enfermidades;
reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados para fornecer subsídios para
diagnóstico e tratamento de enfermidades;
assistir ao servidor e aos usuários da assistência social, com problemas referentes à readaptação ou
reabilitação profissional por diminuição da capacidade de trabalho e/ou dificuldades de convivência
social;
entrar em contato com unidades de serviços da rede de saúde, quando necessário;
encaminhar as pessoas atendidas para atividades culturais, sociais, artesanais na comunidade;
realizar visita domiciliar;
desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

quando na área de Fiscalização Tributária:
. Atribuições típicas:
− proceder o lançamento de ofício do crédito tributário, quando constatada a ocorrência do
descumprimento de obrigação legal relativa aos tributos e contribuições, aplicando a penalidade
cabível, e nos demais casos previstos na legislação tributária;
− autorizar o lançamento por emissão eletrônica sob sua responsabilidade e com sua chancela;
− homologar lançamentos e proceder à revisão de ofício dos lançamentos;
− executar procedimentos de auditoria, diligência, perícia e fiscalização, objetivando verificar o
cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relativos à busca e à apreensão de mercadorias, livros,
documentos e assemelhados, para exame de irregularidades constatadas;
− avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de informações, com vistas às atividades de
lançamento e controle dos tributos e contribuições municipais;
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− desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, nos termos
da lei;
− auditar a rede arrecadadora e propor a aplicação de penalidade decorrentes do descumprimento dos
contratos firmados com o Município;
− analisar, elaborar e prestar informações em processos administrativos-fiscais, inclusive os relativos
ao reconhecimento de direito creditório, à solicitação de retificação de declaração, à imunidade, à
isenção, à suspensão e à redução de tributos e contribuições;
− elaborar pareceres em processos de consultas tributárias;
− disseminar de informações ao sujeito passivo, visando à facilitação do cumprimento das obrigações
tributárias e a formalização de processos;
− orientar contribuintes, quanto à interpretação da legislação tributária e correlata;
− elaborar minuta de cálculo de exigência tributária alterada por decisão administrativa ou judicial;
− prestar assessoramento às autoridade superiores e prestar-lhes assistência especializada, com vista à
formulação e adequação da política tributária ao desenvolvimento econômico, envolvendo
planejamento, coordenação, controle, supervisão, orientação e treinamento à auxiliares;
− apresentar sugestões para o aperfeiçoamento do sistema tributário municipal;
− planejar, organizar e controlar as atividades desenvolvidas na sua área de atuação, acompanhando e
avaliando as ações desenvolvidas, elaborando relatórios e fornecendo subsídios que visem à
elaboração de novas políticas de ação ou o aperfeiçoamento e a extinção das existentes, para
assegurar o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos;
− participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
− elaborar pareceres, informes técnicos, relatórios e outros documentos relativos à sua área de
atuação;
− realizar estudos e sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação;
− participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizandoas em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
− participar como instrutor ou facilitador em programas de capacitação, de desenvolvimento e de
educação continuada;
− participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município;
− participar da formulação de políticas públicas e de planos de desenvolvimento;
− participar de atividades em equipes multidisciplinares;
− desenvolver atividades em parceria com os vários setores da Prefeitura visando ampliar o
acompanhamento dos programas executados pela mesma;
− gerenciar ações de pesquisa e de desenvolvimento, planejando, organizando e controlando os
programas e sua execução bem como avaliando resultados, para assegurar eficiência, eficácia e
efetividade dos serviços prestados aos usuários;
− acompanhar a execução de projetos executados por terceiros;
− desenvolver e propor novas tecnologias de trabalho;
− desenvolver atividades relacionadas à utilização eficaz de equipamentos, materiais e de pessoal,
planejando, organizando e controlando programas e sua execução de acordo com a política fixada,
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para assegurar o atendimento, a melhoria dos serviços, redução dos custos e, em conseqüência obter
maior eficiência, efetividade e eficácia dos serviços prestados à população;
exercer suas atividades conforme as normas e procedimentos técnicos estabelecidos;
manter a chefia informada sobre o andamento dos trabalhos e dos resultados alcançados;
zelar pela qualidade dos serviços prestados, identificando causas de problemas e orientando
tecnicamente sua equipe na resolução dos mesmos, para garantir o melhor atendimento aos
usuários;
participar das atividades de treinamento e capacitação desenvolvidas pela Prefeitura;
desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
quando na área de Agente de Saneamento:
Atribuições típicas:

−
−

−
−
−
−
−
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inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o cumprimento
das normas de higiene sanitária contidas na legislação em vigor;
proceder à fiscalização dos estabelecimentos de fabricação e/ou venda de gêneros alimentícios,
bebidas, embalagens, saneantes e demais produtos, inspecionando a qualidade, o estado de
conservação e as condições de armazenamento dos produtos oferecidos ao consumo,
observando a higiene das instalações; registro, licença e autorização dos órgãos competentes e
normas legais pertinentes;
proceder à fiscalização dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos,
inspecionando as condições de higiene das instalações, dos equipamentos e das pessoas que
manipulam os alimentos;
colher amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório, quando for o caso;
providenciar a interdição da venda de alimentos impróprios ao consumidor;
providenciar a interdição de locais com presença de animais, tais como pocilgas e galinheiros,
que estejam instalados em desacordo com as normas constantes do Código de Posturas do
Município;
inspecionar hospitais, clínicas em geral, casas de repouso, hotéis, restaurantes, laboratórios de
análises clínicas e/ou cosméticos, produtos de higiene, dietéticos e correlatos, farmácias,
consultórios médicos ou odontológicos, institutos de esteticismo, e estabelecimentos de
atividades afins, observando a higiene das instalações; registro, licença e autorização dos órgãos
competentes e normas legais pertinentes;
inspecionar estabelecimentos que utilizem serviços de Raio X, laboratórios de ótica, de prótese
dentária, de aparelhos ou materiais odontológicos, observando a higiene das instalações;
registro, licença e autorização dos órgãos competentes e normas legais pertinentes;
inspecionar todo e qualquer estabelecimento comercial que fabrique, manipule, embale, importe,
exporte, armazene, transporte, compre, venda ou use produtos que interessem à saúde pública
ou individual, observando a higiene das instalações, registro, licença, data de validade dos
alimentos e/ou produtos usados, formas de armazenagem, autorização dos órgãos competentes
e normas legais pertinentes,
comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de processos e proceder às devidas
autuações de interdições inerentes à função;
orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária;
atendimento à população pertinentes à residências que armazenam lixo, terrenos baldios, abates
clandestinos;
elaborar relatórios das inspeções realizadas;
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação;
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− participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal auxiliar, realizando-as em
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo
dos recursos humanos em sua área de atuação;
− participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo
trabalhos técnico-científicos, para contribuir na formulação de diretrizes, planos e programas de
trabalho afetos ao Município;
− realizar pesquisas, mantendo-se informado sobre novas tecnologias bem como propor soluções
que otimizem os serviços prestados pela Prefeitura;
− zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho;
− utilizar de equipamentos de proteção individual bem como pelas normas de segurança na
execução das tarefas;
− realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

Cargo: TELEFONISTA
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a operar mesa telefônica,
manuseando chaves, interruptores e outros dispositivos, para estabelecer comunicações
internas, locais e interurbanas.
Atribuições típicas:
− atender às chamadas telefônicas internas e externas;
− efetuar ligações locais e interurbanas, conforme solicitação, anotando os dados pertinentes;
− manter atualizada lista de ramais existentes na Prefeitura, correlacionando-os com as unidades e
seus servidores, bem como consultar lista telefônica, para auxiliar na operação da mesa e prestar
informações aos usuários internos e externos;
− atender com urbanidade a todas as chamadas telefônicas e prestar informações de caráter geral
aos interessados;
− anotar recados, na impossibilidade de transferir a ligação ao ramal solicitado, para
oportunamente transmiti-los aos seus respectivos destinatários;
− comunicar imediatamente à chefia imediata quaisquer defeitos verificados no equipamento, a
fim de que seja providenciado seu reparo;
− impedir aglomeração de pessoas junto à mesa telefônica, a fim de que as operações não sejam
perturbadas;
− zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;
− prestar informações aos usuários dos serviços prestados pela Prefeitura;
− executar outras atribuições afins.
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