PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
SERRA NEGRA
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013
A Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, Estado de São Paulo, torna público que
realizará, na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados providos
pelo Regime Celetista. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento
elaborado de conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e pertinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CONSESP –
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda.
1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de Serra Negra - SP.
1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Referência - Vencimentos - Taxa Inscrição - Exigências
1.2.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
C/H
Vagas
semanal

Nomenclatura
Auxiliar
de
Serviços
(Limpeza)
Coletor de Lixo
Faxineira
Gari
Agente de Serviço Escolar
(Merendeira)
Motorista
Pintor
Serviços Diversos

Ref.

Venc.
(R$)

Taxa de
Insc. (R$)

Exigências complementares no
ato da posse

44

03

E – 01

695,42

22,00

-

44
44
44

01
02
03

E – 03
E – 01
E – 01

695,42
695,42
695,42

22,00
22,00
22,00

-

44

06

E – 01

695,42

22,00

-

44
44
44

03
02
02

E – 12
E – 07
E – 01

946,10
787,74
695,42

22,00
22,00
22,00

C.N.H. “D” ou superior
-

1.2.2 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
C/H
Vagas
semanal

Nomenclatura

Motorista de Ambulância

12/36

06

Ref.

Venc.
(R$)

Taxa de
Insc. (R$)

Exigências complementares no
ato da posse

E – 12

946,10

22,00

C.N.H. “C” ou superior e Certificado
de conclusão de curso específico
para condução de veículos de
emergência

Ref.

Venc.
(R$)

Taxa de
Insc. (R$)

Exigências complementares no
ato da posse

1.2.3 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
C/H
Vagas
semanal

Nomenclatura
Agente
Comunitário
Saúde
Agente de Controle
Endemias (ACE)
Atendente
Auxiliar Administrativo

de

44

03

E – 01

695,42

34,00

-

40

02

E – 01

695,42

34,00

-

44
44

10
02

E – 01
E – 11

695,42
904,94

34,00
34,00

Auxiliar de Farmácia

44

02

E – 05

695,42

34,00

Padeiro

44

01

E – 12

946,10

34,00

Professor de Informática

24

01

E – 08

822,69

34,00

Recepcionista

44

03

E – 04

695,42

34,00

Técnico de Enfermagem

40

05

E – 14

1.026,32

34,00

Conhecimento em informática
Certificado de conclusão de Ensino
Médio (antigo 2º grau) e ensino
profissionalizante em auxiliar de
farmácia fornecido por instituição de
ensino
Habilitação específica em informática
– Ensino Médio
Conhecimento em informática
Ensino profissionalizante (técnico)
com registro ativo no COREN
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1.2.4 NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO
C/H
Vagas
semanal

Nomenclatura

Ref.

Venc.
(R$)

Taxa de
Insc. (R$)

Assistente Social

30

02

E – 16

1.680,35

55,00

Enfermeiro

44

03

E – 16

1.680,35

55,00

Farmacêutico

44

04

E – 17

2.050,55

55,00

Fisioterapeuta

30

01

E – 16

1.680,35

55,00

Fonoaudiólogo

30

01

E – 16

1.680,35

55,00

Médico Clínica Geral

20

02

E – 18

2.669,66

55,00

Médico
Especialista
em
Ginecologia e Obstetrícia

20

01

E – 18

2.669,66

55,00

Médico
Especialista
Psiquiatria

20

01

E – 18

2.669,66

55,00

24

02

E – 08

822,69

55,00

24

01

E – 08

822,69

55,00

Psicopedagogo

40

01

E – 16

1.680,35

55,00

Terapeuta Ocupacional

30

01

E – 16

1.680,35

55,00

em

Professor
de
Educação
Infantil e Fundamental I
Professor Especialista de
Inglês

1.3 2.

Exigências complementares no
ato da posse
Diploma de curso de graduação de
nível superior em Serviço Social,
fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério
da Educação; e registro no
respectivo órgão de classe.
Graduação em Enfermagem;
Registro profissional ativo
no Conselho da Categoria.
Diploma de conclusão de curso de
graduação de nível superior em
Farmácia, devidamente registrado,
fornecido por instituição de ensino
superior reconhecido pelo Ministério
da Educação; e registro no
respectivo órgão de classe.
Graduação em Fisioterapia; Registro
profissional ativo no Conselho da
Categoria.
Graduação em Fonoaudiologia;
Registro profissional ativo no
Conselho da Categoria.
Graduação em medicina; Registro
profissional ativo no Conselho da
Categoria.
Graduação em medicina na
especialidade; Registro profissional
ativo no Conselho da Categoria.
Graduação em medicina na
especialidade; Registro profissional
ativo no Conselho da Categoria.
Licenciatura Plena em Pedagogia ou
Normal Superior
Graduação em língua estrangeira,
Inglês ou Letras – Ensino Superior
Ensino Superior Completo com
Graduação em Psicopedagogia ou
pedagogia com especialização em
Psicopedagogia ou Psicologia com
especialização em Psicopedagogia e
inscrição no respectivo conselho de
classe para as profissões
regulamentadas
Diploma, devidamente registrado, de
conclusão de Curso de nível superior
em bacharelado em Terapia
Ocupacional e Registro profissional
ativo no Conselho da Categoria.

As atribuições são as constantes do anexo I do presente Edital.

DAS INSCRIÇÕES

2.1 -

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br no período de 28 de
setembro a 13 de outubro de 2013, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma:
a) Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se inscrever.
b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar.
c) Escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.
d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, clique em
CONCORDO E EFETIVAR INSCRIÇÃO.
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e) Na sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer
banco. Não serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por
agendamento.
f) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das
inscrições, entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e
respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob
pena de a inscrição não ser processada e recebida.
g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via sedex
o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova,
caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para
CONSESP, situada na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP.
h) A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a
mesma de inteira e total responsabilidade do candidato.
2.1.1 - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação.
2.1.2 - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
2.1.3 - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição
efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o
candidato deverá entrar em contato com a CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar o ocorrido.
2.1.4 - Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em
seguida, selecione o Concurso correspondente à inscrição desejada, após isso clique em imprimir comprovante
de inscrição.
2.1.5 - A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência
de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma.
2.1.6 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela
própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo.
2.1.7 - Os candidatos poderão inscrever-se para até dois cargos, desde que haja compatibilidade de horário de provas,
conforme dispõe o presente Edital, devendo, para tanto, proceder duas inscrições.
2.1.8 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado.
2.1.9 - O candidato que não tiver acesso próprio a internet poderá efetuar sua inscrição no período
determinado no item 2.1, nos dias úteis, na Secretaria de Educação e Acessa São Paulo (Mercado
Cultural) de Serra Negra, ambos localizados na Praça XV de novembro, s/nº - Centro - Serra Negra - SP,
das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00, respeitando-se para fins de recolhimento da taxa, o horário
bancário.
2.2 - São condições para a inscrição:
2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal.
2.2.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos
direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.
2.2.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.
2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão
transitada em julgado em qualquer esfera governamental.
2.2.5 - Para os candidatos ao cargo de Motorista de Ambulância, possuir habilitação na categoria “C” ou superior e,
para os candidatos ao cargo de Motorista, possuir habilitação na categoria “D” ou superior. Serão
condicionadas até a data das provas práticas eventuais inscrições cujas categorias sejam inferiores às exigidas,
ou o prazo de validade estiver vencido na data da inscrição. O Candidato deve estar ciente que somente será
autorizado a se submeter à prova prática se portar a carteira de habilitação original na categoria exigida, com
validade na data da realização das mesmas, pois de conformidade com o CTB - Código de Trânsito Brasileiro nenhum condutor poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo documento de habilitação na via
original e da classe correspondente ao veículo dirigido.
2.3 - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá apresentar, além dos
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documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas
últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de
Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos 3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado,
exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e demais necessários que lhe
forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 -

Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, cujas
atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei Nº 7.853/89.

3.2 -

Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89,
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo,
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso.

3.2.1- Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará
formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga
ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número
de vagas para o cargo ou função.
3.3 -

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

3.4 -

As pessoas com 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.

3.5 -

Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal Nº 3.298/99, deverão ser requeridos por
escrito, durante o período das inscrições. O candidato deverá encaminhar via sedex para a CONSESP, situada
na Rua Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 17900-000 - Dracena - SP, postando até o último dia de inscrição:
a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do
município/concurso para o qual se inscreveu;
b) Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da
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 à prova;
c) Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa
de qualquer providência).

3.6 -

Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato com
deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar
recurso em favor de sua situação.

3.7 -

Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da
prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24.

3.8 -

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

3.9 -

Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão
preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.

3.10 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão considerados
como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados.
3.11 - Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou
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 pessoa com
deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo
constar apenas na lista de classificação geral.
3.12 - Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de
readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.
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4. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS
4.1 -

O Concurso Público será de provas com valoração de títulos para os cargos Professor de Educação Infantil
e Fundamental I, Professor Especialista de Inglês e Psicopedagogo e, exclusivamente, de provas para os
demais cargos.

4.2 -

A duração da prova será de 3h (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.

4.3 -

O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de
caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:
- Cédula de Identidade - RG;
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
- Passaporte.

4.3.1- Os candidatos aos cargos de Motorista e Motorista de Ambulância, deverão portar e apresentar, por ocasião
da prova prática, sua Carteira de Habilitação, sem restrições na categoria exigida pelo Edital e dentro do prazo
de validade.
4.4 -

As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla escolha,
na forma estabelecida no presente Edital.

4.5 -

A prova prática objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato de forma teórica e por
meio de demonstração prática das atividades inerentes ao cargo ou função, respeitando-se o conteúdo
programático descrito no presente Edital.

4.6 -

Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do concurso: qualquer espécie de consultas
bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou anotações, máquina
calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, mp3, notebook,
palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o
uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares.

4.6.1- Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão guardados em sacos
plásticos fornecidos pela CONSESP, lacrados e colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se.
Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do
candidato. Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na
sala de provas portando qualquer dos pertences acima será excluído do concurso.
4.7 -

Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto,
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela
Coordenação do Concurso.

4.8 -

O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto para o
início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões e
respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que
tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada.

4.9 -

Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o verso das folhas
de respostas e, na sala da coordenação, assinar o lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o
fiscal e coordenador, sendo liberados quando todos as tiverem concluído.

5. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA)
COLETOR DE LIXO
FAXINEIRA
GARI
SERVIÇOS DIVERSOS
Língua Portuguesa
Matemática
15
15

Conhecimentos Gerais
10
5
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AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR (MERENDEIRA)
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
10
10
PINTOR
Língua Portuguesa
10
MOTORISTA
Conhecimentos Específicos
10

Matemática
10

Matemática
10

Língua Portuguesa
10

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
10
10

Conhecimentos Gerais
10

Conhecimentos Gerais
10

Prática
SIM

Matemática
10

Conhecimentos Gerais
10

Prática
SIM

Matemática
10

Conhecimentos Gerais
10

Prática
SIM

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS (ACE)
ATENDENTE
AUXILIAR DE FARMÁCIA
PROFESSOR DE INFORMÁTICA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
10
10

Matemática
10

Conhecimentos Gerais
10

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RECEPCIONISTA
Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Gerais

10

10

10

PADEIRO
Conhecimentos Específicos
10

Língua Portuguesa
10

Matemática
10

Conhecimentos Básicos
de Informática
10

Conhecimentos Gerais
10

Prática
SIM

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO
ASSISTENTE SOCIAL
ENFERMEIRO
FARMACÊUTICO
FISIOTERAPEUTA
FONOAUDIÓLOGO
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Conhecimentos Específicos

Língua Portuguesa

Conhecimentos Gerais

20

10

10

MÉDICO CLÍNICA GERAL
Conhecimentos Específicos
20

Língua Portuguesa
10

MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Área de Atuação
Clínica Geral
10
10
10
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Matemática
10
10
10

Conhecimentos Básicos
de Informática
10

Conhecimentos Gerais Saúde Pública
10

Conhecimentos Gerais Saúde Pública
10

Conhecimentos Educacionais
10

6

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
SERRA NEGRA
ESTADO DE SÃO PAULO
PROFESSOR ESPECIALISTA DE INGLÊS
PSICOPEDAGOGO
Conhecimentos Específicos

Língua Portuguesa

20

10

Conhecimentos Básicos
de Informática
10

Conhecimentos Educacionais
10

5.1 - A classificação final obedecerá a ordem decrescente de notas ou média.
5.2 -

Serão convocados para as provas práticas para os quais prevê o Edital, candidatos aprovados e classificados
na proporção citada a seguir, aplicando-se em caso de igualdade de notas, os critérios de desempate previstos
no presente Edital.

Cargos
Motorista
Motorista de Ambulância
Padeiro
Pintor

Quantidade de candidatos que serão convocados para prova prática
Os (50) cinquenta primeiros candidatos classificados
Os (50) cinquenta primeiros candidatos classificados
Os (30) trinta primeiros candidatos classificados
Os (30) trinta primeiros candidatos classificados

6. DAS MATÉRIAS
6.1 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo II do
presente Edital.
7. DOS TÍTULOS
7.1 - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos para os cargos Professor de Educação Infantil
e Fundamental I, Professor Especialista de Inglês e Psicopedagogo e, exclusivamente, de provas para os
demais cargos.
Para os cargos Professor de Educação Infantil e Fundamental I, Professor Especialista de Inglês, serão
considerados os seguintes Títulos:
ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS
Doutorado
Mestrado
Pós-Graduação latu sensu

VALOR
20 (vinte) pontos - máximo um título
15 (quinze) pontos - máximo um título
10 (dez) pontos - máximo um título

Para o cargo Psicopedagogo, serão considerados os seguintes Títulos:
ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS
Doutorado
Mestrado

VALOR
20 (vinte) pontos - máximo um título
15 (quinze) pontos - máximo um título

7.1.1- O candidato que se inscrever para mais de um cargo deverá entregar os títulos em envelopes separados, não
sendo considerados, em hipótese alguma, os títulos apresentados para cargo diferente daquele descrito no
envelope.
7.2 - Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo assinatura e
identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a conclusão total do curso e
aprovação e entrega do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso.
7.3 - A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “20 (vinte) pontos”.
7.4 - Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a classificação final.
7.5 - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.
7.6 - Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o encerramento das
mesmas, em salas especialmente designadas, CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA DE EVENTUAIS
TÍTULOS que possuam, conforme o item 7.1 do presente Edital. Não serão considerados os títulos
apresentados, por qualquer forma, fora do dia e horário acima determinados e estes deverão ser apresentados e
entregues em envelope identificado com nome, cargo e número de inscrição do candidato, conforme o
modelo abaixo, que após conferência, será fechado, emitindo-se comprovante de recebimento.
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7.7 - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão ser
autenticadas em cartório.
7.8 - Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do
candidato que não os apresentar no dia e horário determinados.
7.9 - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados se o
candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva.
7.10 - Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 365 dias corridos, contado da data da
divulgação oficial do resultado final do Concurso.
7.11 - Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito. Quando o
título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação deverá ser apresentada, sob pena de ser
considerado pré-requisito e não título.
8. DAS NORMAS
8.1 -

LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 10 de novembro de 2013, nos horários descritos
abaixo, em locais a serem divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da
Prefeitura, por meio de jornal com circulação no município e do site www.consesp.com.br, com antecedência
mínima de 3 (três) dias. As provas práticas serão realizadas em data, locais e horários a serem divulgados por
meio do Edital que publicará o resultado das provas objetivas (escritas).
9h00
Agente Comunitário de Saúde
Agente de Serviço Escolar (Merendeira)
Assistente Social
Atendente
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Farmácia
Auxiliar de Serviços (Limpeza)
Coletor de Lixo
Farmacêutico
Fonoaudiólogo
Médico Clínica Geral
Professor de Informática
Terapeuta Ocupacional
Motorista de Ambulância
Padeiro
Pintor
Técnico de Enfermagem

14h30
Agente de Controle às Endemias (ACE)
Enfermeiro
Faxineira
Fisioterapeuta
Gari
Médico Especialista em Ginecologia e Obstetrícia
Médico Especialista em Psiquiatria
Motorista
Professor de Educação Infantil e Fundamental
Professor Especialista de Inglês
Psicopedagogo
Recepcionista
Serviços Diversos

8.1.1- Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CONSESP e a
Prefeitura poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma
data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e por meio do site
www.consesp.com.br
8.2 - Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o cartão de
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo.
8.3 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato,
nem a utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se ao Coordenador
do Concurso Público designado pela CONSESP e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante
das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas
saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da provas.
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8.4 - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança.
8.5 - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os candidatos
deverão comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, pois, no referido horário,
os portões serão fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.
8.6 -

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados
referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso da Prefeitura,
devendo, ainda, manter atualizado seu endereço.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 - Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência
os seguintes:
a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais,
dando-se preferência ao de idade mais elevada.
b) maior idade.
9.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará
por meio de sorteio.
9.1.2- O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número
de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da
Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes
critérios:
a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem
será a crescente;
b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.
10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
10.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e
classificatório.
10.2 - A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:
NPO =

100
xNAP
TQP

ONDE:
NPO = Nota da prova objetiva
TQP = Total de questões da prova
NAP = Número de acertos na prova
10.3 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos.
10.4 - O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do
Concurso Público.
11. DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
11.1 - A aplicação e a avaliação da prova prática busca aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do
candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. Ela constituir-se-á na execução de tarefas,
previamente elaboradas pelo Examinador, a serem realizadas individualmente pelo candidato com a avaliação
por meio de planilhas, tomando-se por base as atribuições dos cargos.
11.2 - A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a
"Capacidade Técnica" que vale de “0” (zero) a “50” (cinquenta) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale de “0”
(zero) a “50” (cinquenta) pontos.
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11.3 - A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas.
11.4 - A Agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas,
sendo estas extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital.
11.5 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova prática.
11.6 - O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será desclassificado do
Concurso Público.
12. DO RESULTADO FINAL
12.1-

Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado final será a nota
obtida com o número de pontos auferidos na prova, acrescido da soma dos títulos, se houver.

12.2-

Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e prática, a nota final será a média aritmética
obtida com a soma das notas nas provas objetivas e práticas, acrescido da soma dos títulos, se houver, cuja
fórmula é a seguinte:
NPO + NPP
2
ONDE:
NF =

NF = Nota Final
NPO = Nota na Prova Objetiva
NPP = Nota na Prova Prática
13. DOS RECURSOS
13.1 - Para recorrer o candidato deverá:
- acessar o site www.consesp.com.br
- em seguida clicar em CONCURSOS EM ANDAMENTO e buscar a cidade para qual se inscreveu.
- fazer o download RECURSO, preencher o formulário e finalizar clicando em AVANÇAR.
- na sequência fazer a confirmação do recurso, clicar em FINALIZAR e clicar em IMPRIMIR para adquirir seu
comprovante de envio.
13.1.1- Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação oficial, excluindo-se o
dia da divulgação para efeito da contagem do prazo:
a) da homologação das inscrições;
b) dos gabaritos; (divulgação no site)
c) do resultado do concurso em todas as suas fases.
13.1.2- Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal ou via fax.
13.2-

Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo gabarito,
com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias úteis. Caberá à
CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. decidir sobre a anulação de
questões julgadas irregulares.

13.2.1- Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.
13.3 - Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de
questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.
13.4 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A
Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso
adicional pelo mesmo motivo.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do Concurso
Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.
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14.2 - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.
14.3 - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos,
textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso.
14.4 - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de vigência da transição, serão aceitas como
corretas as duas normas ortográficas.
14.5 - O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no site
www.consesp.com.br, entre as 13h e as 18h da segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova e
permanecerão no site pelo prazo de 2 (dois) dias.
14.6 - A folha de respostas do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado final no site
www.consesp.com.br, em data a ser informada no boletim de lousa durante a realização da prova.
14.7 - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco
anos.
14.8 - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após o
resultado final.
14.9 - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos resultados,
podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração.
14.10- A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação,
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão
chamados conforme as necessidades locais, a critério da Administração.
14.11- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por
médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal e apresentação de documentos legais que lhe
forem exigidos.
14.12- Para os cargos Professor de Educação Infantil e Fundamental I e Professor Especialista de Inglês, a classificação
do presente concurso valerá e será respeitada sua ordem, para fins de substituições eventuais que se
façam necessárias durante seu prazo de validade.
14.13- Ao número de vagas estabelecidas neste edital, poderão ser acrescidas novas vagas que vierem ser criadas,
visando a contratação dos classificados obedecendo-se a ordem de classificação e observada a disponibilidade
financeira e orçamentária da Prefeitura Municipal de Serra Negra.
14.14- Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de
acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.
14.15- Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CONSESP –
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos
1.591 a 1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida,
e se verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas
administrativas e judiciais cabíveis.
14.16- Não obstante as penalidades cabíveis, a CONSESP poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do
candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades na prova.
14.17- Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura por meio de Comissão
Fiscalizadora especialmente constituída pela Portaria nº 120, de 28 de agosto de 2013 e CONSESP –
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda.
14.18- A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de cargos
constantes do presente Edital, a critério da Administração.
14.19- A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público.
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14.20- Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Serra Negra – SP, 26 de setembro de 2013.

Dr Antônio Luigi Ítalo Franchi
Prefeito

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a
população adscrita a UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de
indivíduos e grupos sociais ou coletividade. Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a
microárea. Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da
saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe. Cadastrar todas as pessoas de sua
microárea e manter os cadastros atualizados. Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por
meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a
equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco. Acompanhar, por meio de visita domiciliar,
todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe. Cumprir
com as atribuições atualmente definidas para os Agentes Comunitários de Saúde em relação à prevenção e ao controle
da malária e da dengue. É permitido ao Agente Comunitário de Saúde desenvolver atividades das Unidades Básicas de
Saúde, desde que vinculadas às atribuições acima. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho,
e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade de Saúde, no domicílio e
nos demais espaços comunitários (escolas, associações, dentre outros), quando necessário. Realizar ações de atenção
integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da
gestão local. Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de
agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e
de vigilância à saúde. Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros
agravos e situações de importância local. Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as
ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo. Responsabilizar- se pela
população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços
do sistema de saúde. Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações das equipes, a partir da
utilização dos dados disponíveis. Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle
social. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob
coordenação da Secretaria Municipal da Saúde. Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais
de informação na Atenção Básica. Participar das atividades de educação permanente. Realizar outras ações e
atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. Participar e cooperar de todas as formas de
campanhas educativas e mutirões promovidos pela Municipalidade. Operar softwares que forem utilizados para
desenvolvimento de suas atribuições, tais como editores de textos e planilhas, gerenciador de bancos de dados etc..
Executar outras atividades afins, as descritas na Lei Federal n° 11.350/06 e as Portarias do Ministéri o da Saúde que
versem sobre atribuições de Agente Comunitário de Saúde. Conhecimento em informática.
AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS (ACE) Compete o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle
de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS
e sob-supervisão da Secretaria Municipal de Saúde. Compete também promover, quando determinado pela secretaria
municipal de saúde a pulverização de produtos que combatam ou previnam endemias. Conhecimento em informática.
AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR (MERENDEIRA) Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições,
observando o cardápio, quantidades estabelecidas e quantidade dos gêneros alimentícios; 2. Distribuir as refeições nos
horários estipulados; 3. Receber e armazenar os produtos, observando data de validade e quantidade dos gêneros
alimentícios, bem como a adequação do local reservado à estocagem, visando à perfeita qualidade da merenda; 4.
Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras
necessidades para atender a demanda. 5. Manter limpa e organizada a despensa e a cozinha, obedecendo as etapas
de higienização (Manual de Boas Práticas de manipulação) 6. Limpar e fazer a desinfecção de utensílios, equipamentos
e bancadas, evitando contaminação cruzada; 7. Manter a rigorosa higiene de todo o material utilizado na confecção das
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preparações, 8. Manipular os alimentos sobre recipientes adequados. 9.Manter o ambiente limpo e seco durante a
manipulação de alimentos; 10. Fazer a manipulação de alimentos de todas as etapas de preparo seguindo
rigorosamente todas as instruções contidas no Manual de Boas Práticas de Manipulação; 11. Coletar amostra de
alimento preparado seguindo orientações do Manual de Boas Práticas de Manipulação; 12. Cuidar da segurança do seu
ambiente de trabalho, mantendo portas fechadas, botijão de gás em ambiente próprio e desligado, quando não estiver
em uso; 13. Submeter-se ao exame médico anualmente. 14. Manter-se rigorosamente uniformizada, dentro do ambiente
de trabalho; 15. Higienizar as mãos com freqüência e no procedimento correto (Manual de Boas Práticas de
Manipulação);16. Fazer a limpeza do refrigerador e freezer obedecendo a freqüência do manual de Boas Práticas; 17.
Comparecer a todas as reuniões, treinamento e cursos, quando convocada; 18. Comunicar à direção quando houver
vestígio de organismo que possa ser patogênico para que sejam tomadas medidas necessárias; 19. Tratar o aluno com
respeito, contribuindo com a formação de valores, 20. Manter atitudes de cordialidade, boa - vontade e interesse em
atender aos alunos, firmeza no cumprimento de suas obrigações, bom senso e espírito colaborativo com a programação
da Unidade Escolar e vida comunitária local; 21. Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade,
executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza.
ASSISTENTE SOCIAL Desenvolver a triagem e orientação dos casos de plantão sob a orientação e supervisão do
Chefe de Setor do Serviço do Município; encaminhar a clientela atendida pelo Setor do Serviço Social do Município,
quando necessário aos recursos da comunidade; colaborar na execução da programação do Setor de Serviço Social do
Município; participar em programas e atividades realizadas no município, relacionadas com o seu bem estar e
desenvolvimento social; participar de treinamentos; executar outras tarefas correlatas, entre as quais, pode-se destacar,
sem prejuízo das demais atribuições atinentes à função; participar da definição da política de assistência social; do
planejamento das atividades; da administração e supervisão de projetos sociais, desenvolvidos pela Secretaria;
desenvolver atendimento social de casos, estudo, acompanhamento e registro de casos, visita domiciliar e institucional,
reuniões de grupo, planejamento, organização e execução de projetos e programas sociais na área de assistência
social, criança e adolescente, família, idoso, geração de trabalho e renda; organizar relatórios e registro de atividades;
acompanhamento das avaliações, efetividades e outras atividades específicas; realizar atividades de planejamento,
gestão e operacionalização das políticas públicas; planejar e operacionalizar planos, programas e projetos na área do
serviço social realizando as ações adequadas à solução de problemas, dificuldades surgidas em seu campo de atuação.
ATENDENTE 1.Cuidar de bebês e crianças, a partir de objetivos estabelecidos pela instituição especializada ou pelo
responsável direto, zelando pelo bem estar, saúde, alimentação, higiene pessoal educação, cultura, recreação e lazer
da pessoa assistida; 2. Desenvolver atividades que estimulem a aquisição de hábitos de higiene e saúde; 3. Executar,
orientar, acompanhar e complementar a higiene das crianças após defecação e micção; 4. Desenvolver, estimular e
orientar o desenvolvimento de atividades ao ar livre, atividades externas ou passeios (Desde que autorizadas pela
Diretora); 5. Acompanhar, orientar e completar o banho, a escovação de dentes, a troca de roupas, estimulando para
que, gradativamente, as crianças conquistem sua autonomia e passem a realizar essas atividades sozinhas; 6.
Acompanhar o sono/repouso das crianças permanecendo peio menos uma funcionária durante todo o período. 7.
Oferecer, acompanhar e cuidar da alimentação da criança, de acordo com as orientações; 8.Incentivar a criança a
alimentar-se sozinha, estimulando sua autonomia;9. Zelar pelo uso adequado do espaço, dos materiais e brinquedos;
10. Organizar com as crianças, a sala e os materiais necessários para o desenvolvimento das atividades; 11. Manter
através de relatórios a equipe técnica informada de todo trabalho em desenvolvimento no grupo de crianças; 12.
Facilitar o desenvolvimento integral da criança nos seus diversos aspectos e dimensões, através das ações de
cuidados, brincadeiras e aprendizagens organizadas, estabelecendo uma relação segura, estável a afetiva que
contribua para sua formação social, emocional e física, e também para a construção de uma auto-imagem positiva e
saudável; 13. Comparecer a todas as reuniões cursos, palestra, quando convocada ou comunicada pelo seu superior;
14. Desenvolver documentações pedagógicas: planejamento, semanário, portfólios e demais registros mediante a
orientação do Diretor e Professor.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Executar trabalhos administrativos de elaboração e redação de documentos, relatórios,
ofícios, memorandos etc. Realizar conferência e controle de documentos. Realizar cálculos, elaborar tabelas e gráficos.
Dar suporte administrativo ao superior imediato. Executar serviços de atendimento e orientação ao público. Executa
trabalhos de digitação, recepção, coleta, expedição, distribuição, organização e arquivamento de documentos. Realizar
atendimento telefônico em geral. Efetuar o controle de tramitação de processos. Transmitir documentos via fax.
Desenvolver pesquisa doutrinária e jurisprudencial. Efetuar acompanhamento processual judicial. Elaborar minutas de
ofícios diversos, supervisionados pela Coordenadoria. Fazer análise e manifestação em processos administrativos,
supervisionado pela Coordenadoria. Controlar entradas e saídas de processos. Controlar estoque de material de
consumo da unidade. Providenciar Pedido de Compra de material de consumo. Requisitar material de consumo.
Abastecer o serviço de reprografia e a copa com o material de consumo necessário. Programar o serviço de "moto-boy".
Fazer o arquivamento dos documentos da área. Efetuar o controle de tramitação de processos. Efetuar serviços de
entrega e recebimento de documentos internos. Receber, conferir, organizar e controlar a guarda e entrega de
materiais, insumos e equipamentos, preenchendo os formulários próprios. Separar e providenciar a saída de materiais.
Fazer a projeção de consumo: estoques mínimos e máximos. Promover o controle e organização do estoque. Controlar
a entrada de notas fiscais, requisições e devoluções. Providenciar a emissão de solicitação de compra. Efetuar
descrição detalhada de materiais. Fazer estimativa de custo. Promover controles informatizados. Organizar relatório de
recebimentos. Providenciar a solicitação de materiais, contratos. Manter a limpeza e arrumação da área. Fazer o
controle de qualidade e análise de amostras. Proceder periodicamente ao inventário dos itens em estoque. Recepcionar
e atender os usuários / fornecedores. Emitir e enviar despachos / informações e documentos em geral. Preparar
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requisições e correspondências internas. Manter a organização dos arquivos e almoxarifados sob sua responsabilidade
Participar em estudos de modificações de rotinas, normas, regulamentos e práticas de trabalho. Executar outras
atividades correlatas.
AUXILIAR DE FARMÁCIA Compreende o conjunto de atividades destinadas a separar medicamentos e produtos afins,
de acordo com a prescrição ou receita médica, sob orientação do profissional farmacêutico, como receber, conferir,
organizar e encaminhar medicamentos e produtos correlatos; entregar medicamentos diariamente e produtos afins nas
unidades de interação; controlar estoques, separar requisições e receitas; providenciar, através de microcomputadores,
a atualização de entradas e saída de medicamentos; fazer a transcrição em sistema informatizado da prescrição
médica; receber, conferir e classificar produtos farmacêuticos, efetuando controle físico e estatístico, dispondo- os nas
prateleiras da farmácia, para manter o controle e facilitar o manuseio dos mesmos; auxiliar na manutenção do estoque
da farmácia; opinar e/ou solicitar compra de medicamentos para manter o nível de estoque adequado; verificar e
controlar o prazo de validade dos produtos farmacêuticos, tirando de circulação os medicamentos vencidos; executar
serviços de carregamento e descarregamento de produtos; atender usuários, verificando e fornecendo os produtos
solicitados registrando a saída dos mesmos; proceder à recepção e conferência de medicamentos e análogos,
comparando a quantidade e especificação expressa na nota de entrega com os produtos recebidos; executar tarefas de
controle e manutenção dos produtos farmacêuticos conforme orientação superior
AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabelecimento, a fim de
mantê-lo em condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e
depositando-os de acordo com as determinações definidas; Percorrer as dependências do estabelecimento, abrindo e
fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos;
Preparar e servir café e chá à chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar copos, xícaras e cafeteiras, coadores e
demais utensílios de cozinha; 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; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade
de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos com boa aparência; Cumprir
e fazer cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento.
COLETOR DE LIXO Coletar resíduos de limpeza e conservação de áreas públicas, coletar resíduos domiciliares,
resíduos sólidos de serviço de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação de áreas públicas,
coletando o lixo e encaminhando para o aterro sanitário; trabalhar com segurança utilizando equipamento de proteção
individual.
ENFERMEIRO Participar das atividades diárias desenvolvidas nos vários níveis de atendimento do sistema público de
saúde do município, aplicando técnicas de enfermagem nas esferas da promoção da saúde, prevenção de doenças,
assistência e reabilitação do indivíduo; organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e
auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; exercer atividades pertinentes a sua área de atuação, em todos
os níveis da assistência à saúde pública e em rotina aprovada pela distribuição de saúde; sistematizar assistência de
enfermagem, planejamento, organizando, coordenando, executando e avaliando os serviços de assistência de
enfermagem; executar cuidados de enfermagem de maior complexidade e que exigem conhecimentos científicos
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; participar do planejamento, execução e programas e projetos da
Secretaria Municipal de Saúde; executar programas de saúde no Município, articulados aos do Estado e do governo
Federal; participar de ações educacionais de saúde; executar procedimentos específicos da área de enfermagem,
conforme determinação do COREN; elaborar e atualizar manual de enfermagem (normas, rotinas e procedimentos) que
visa a melhora da assistência de enfermagem, definir e avaliar a previsão e distribuição dos recursos humanos,
materiais e custos necessários à assistência de enfermagem; realizar consultoria, auditoria e emissão de pareceres
técnicos administrativos sobre matéria de enfermagem; aplicar o processo de enfermagem individual e comunitário
segundo os passos da consulta de enfermagem; realizar avaliação da complexidade das atividades de enfermagem
delegando-as sob sua supervisão; participar do programa de higiene e segurança do trabalho; participar dos
procedimentos relativos a vigilância epidemiológica e sanitária em todas as suas etapas; fazer parte, como membro
efetivo, da comissão de controle das infecções hospitalares e participar na prevenção e controle sistemático da infecção
hospitalar; participar em projetos de construção e reforma das Unidades de Saúde; participar da equipe da comissão de
ética em saúde; são atribuições e responsabilidades do referido profissional, aquelas atividades definidas pelo Conselho
Regional de Enfermagem e demais normas legais pertinentes ao exercício profissional; executar demais atividades
correlatas, determinadas pelo superior imediato.
FARMACÊUTICO Conferir as notas fiscais para os produtos que chegam ao almoxarifado para evitar erros de
recebimentos, conferindo com os documentos da licitação realizada; controlar lançamentos de entrada e saída, em livro
próprio, os psicotrópicos e outros medicamentos controlados; supervisionar o setor de farmácia das UBS para verificar o
armazenamento e controle de receituário para psicotrópicos e outros medicamentos; executar lançamentos de entradas,
saídas de produtos farmacêuticos, sanitários e materiais para as UBS para controle do estoque, com especial atenção
aos prazos de validade dos medicamentos; conferir documentos necessários para aquisição e dispensa de
medicamentos de alto custo para os pacientes controlando o tratamento indicado; operar softwares de edição de texto,
planilha de cálculo e gerenciador de banco de dados; efetuar atividades definidas pelo órgão de classe; executar outras
atividades correlatas, sempre que necessário.
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FAXINEIRA 1. Efetuar a limpeza do prédio, pátios, salas, banheiros, vestiários e outros locais, varrendo e limpando os
recintos e acessórios dos mesmos, lavando vidraças e instalações, arrumando armários e estantes. 2. Executar a
higienização e desinfecção em salas, móveis, objetos e outros equipamentos. 3. Coletar e acondicionar o lixo. 4. Prestar
excepcionalmente serviços de mensageiros. 5. Executar outras tarefas relacionadas com área de atuação.
FISIOTERAPEUTA Supervisionar e avaliar os aparelhos utilizados na área a fim de garantir controle e segurança;
coordenar reuniões com a equipe de profissionais para melhor desempenho no desenvolvimento de programas da área;
ensinar exercícios de reabilitação conforme cada caso para melhoria das funções físicas dos pacientes; orientar os
pacientes promovendo diálogo para dirimir duvida e garantir a sua participação na evolução dos procedimentos de
fisioterapia recomendada; ministrar palestras, participar de ações educativas, mutirões, etc promovidos pela
municipalidade; efetuar atividades definidas pelo órgão de classe; responsabilizar-se pelos equipamentos e materiais
colocados à sua disposição; executar outras atividades similares quando necessário.
FONOAUDIÓLOGO Diagnosticar, prevenir distúrbios da comunicação; Desenvolver técnicas terapêuticas individual e
grupal em nível ambulatorial e / ou domiciliar; Atender alunos da rede escolar; Trabalhar na prevenção de distúrbios de
comunicação em crianças em creches e Emeis; Treinar e assessorar funcionários da unidade de ensino, Aplicar testes
audíométricos; Participar de equipes multiprofissionais; Planejar terapias; Realizar anamneses e avaliações; Orientar
pais, alunos e responsáveis; Elaborar relatórios referentes às suas atividades; Adaptar, avaliar e acompanhar o
processo de adaptação de aparelhos auditivos em crianças, adolescentes e ou população adulta; Desempenhar outras
atividades correlatas e afins.
GARI Coletar resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas coleta resíduos domiciliares, resíduos sólidos de
serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. Preservar as vias
públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o
aterro sanitário. Conservar as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas e etc. Zelar pela
segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. Trabalhar com segurança, utilizando
equipamento de proteção individual e promovendo a segurança individual e da equipe.
MÉDICO CLÍNICA GERAL
MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA
Ambulatório de consultas – realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutico (clínica) e seguimento dos pacientes
dentro da área de atuação de especialidade definida pelo CRM; Interconsulta e atendimento em pacientes internados na
Unidade Hospitalar; Cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria de
Saúde e Unidade Hospitalar; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.
MOTORISTA Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores. Realizar verificações e manutenções
básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de
navegação e outros. Efetuar pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades
comunicativas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores. Realizar
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização
sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuar pagamentos e recebimentos e, no desempenho das
atividades, utilizar-se de capacidades comunicativas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e
proteção ao meio ambiente.
PADEIRO Planejar a produção e preparar massas de pão, macarrão e similares; Fazer pães, bolachas e biscoitos e
fabricar macarrão; Elaborar caldas de sorvete e produzir compotas; Confeitar doces, preparar recheios e confeccionar
salgados; Redigir documentos tais como requisição de materiais registros de saída de materiais e relatórios de
produção; Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade segurança, higiene, saúde e
preservação ambiental. Compete ao Padeiro e ao Confeiteiro operar as máquinas e fornos necessários à fabricação do
pão, além das seguintes atribuições: ligar as máquinas e fornos; manusear os produtos necessários à fabricação do
pão, bolos, roscas, bolachas, doces e outros, nas Suas respectivas etapas de produção; controlar a temperatura
ambiente necessária ao crescimento e maturação da massa, pesar e medir os ingredientes necessários, utilizando
balança e outros medidores apropriados para obter a quantidade necessária ao preparo dos produtos; fazer limpeza nas
máquinas e utensílios - todas as vezes que proceder a fabricação de uma remessa de pão e outros produtos; zelar pela
higiene e a boa qualidade do produto processado; arrumar e manter a ordem e limpeza no ambiente de trabalho;
PINTOR Executar trabalhos de acabamento em superfícies internas e externas que requeiram pintura de diferentes
formas com diferentes matérias-primas; Preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas quantidades
adequadas; Efetuar pintura à mão, a revolver ou com outras técnicas; Levantar os materiais a serem utilizados nos
diversos serviços providenciando os itens faltantes, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços; Zelar pela
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços;
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem
como do local de trabalho; Executar tratamento e descarte de resíduos provenientes do seu local de trabalho; Executar
outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I 1. Elaborar o plano de aula, selecionando o assunto, o
material didático a ser utilizado, com base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino; 2. Elaborar e
executar a programação referente à regência de classe e atividades afins; 3. Estabelecer estratégias de recuperação
para os alunos de menor rendimento; 4. Executar atividade de recuperação e reforço dos alunos com baixo rendimento;
5.Estimular, nos seus alunos, o desenvolvimento de atitudes e valores orientados para a cidadania, numa perspectiva
ética e humanista; 6. Cuidar para que os alunos não deixem de participar das atividades escolares em razão de
qualquer carência material; 7. Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia
de seu aprendizado; 8. Valorizar a experiência extra escolar dos alunos, respeitando os saberes dos educandos; 9.
Planejar atividades nas quais os alunos possam confrontar suas hipóteses espontâneas convencionais; 10. Estabelecer
um clima de confiança para que os alunos se sintam seguros e construam uma auto imagem positiva;11. Preparar
diariamente o ambiente para receber os alunos, compartilhando com eles o registro da rotina (pauta) para que possam
se organizar no tempo e no espaço; 12. Coordenar rodas de conversa, nas quais se privilegia a voz das crianças, para
que se expressem e aprendam a ouvir umas às outras; 13. Favorecer atividades para a construção de conhecimentos
sobre o auto cuidado, o cuidado com o outro e do ambiente em relação à higiene, conforto, proteção e segurança
individual e coletiva; 14. Zelar pela aprendizagem dos alunos; 15. Ministrar os dias letivos e horas- aulas estabelecidas;
16. Participar integralmente dos períodos dedicados ao Planejamento e avaliação; 17. Participar das horas de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC). 18.Participar de orientação técnicas, treinamentos, cursos; 19. Analisar, sistematicamente,
os resultados das avaliações internas e externas da escola; 20. Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e
pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza; 21. Entregar os documentos solicitados pela
direção ou coordenação nos dias estipulados (Planejamento, cronograma semanal, relatórios, modelos de avaliações,
ficha acompanhamento individual, etc); 22.Considerar os princípios psicopedagógico, realidade socioeconômica da
clientela escolar as diretrizes da política educacional na escolha a utilização de materiais, executar atividades correlatas
a sua disciplina.
PROFESSOR DE INFORMÁTICA 1. Elaborar o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser
utilizado, com base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino; 2. Elaborar e executar a
programação referente à regência de classe e atividades afins; 3. Estabelecer estratégias de recuperação para os
alunos de menor rendimento; 4. Executar atividade de recuperação e reforço dos alunos com baixo rendimento;
5.Estimular, nos seus alunos, o desenvolvimento de atitudes e valores orientados para a cidadania, numa perspectiva
ética e humanista; 6. Cuidar para que os alunos não deixem de participar das atividades escolares em razão de
qualquer carência material; 7. Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia
de seu aprendizado; 8. Valorizar a experiência extra escolar dos alunos, respeitando os saberes dos educandos; 9.
Planejar atividades nas quais os alunos possam confrontar suas hipóteses espontâneas convencionais; 10. Estabelecer
um clima de confiança para que os alunos se sintam seguros e construam uma auto imagem positiva;11. Preparar
diariamente o ambiente para receber os alunos, compartilhando com eles o registro da rotina (pauta) para que possam
se organizar no tempo e no espaço; 12. Coordenar rodas de conversa, nas quais se privilegia a voz das crianças, para
que se expressem e aprendam a ouvir umas às outras; 13. Favorecer atividades para a construção de conhecimentos
sobre o auto cuidado, o cuidado com o outro e do ambiente em relação à higiene, conforto, proteção e segurança
individual e coletiva; 14. Zelar pela aprendizagem dos alunos; 15. Ministrar os dias letivos e horas- aulas estabelecidas;
16. Participar integralmente dos períodos dedicados ao Planejamento e avaliação; 17. Participar das horas de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC). 18. Participar de orientação técnicas, treinamentos, cursos; 19. Analisar, sistematicamente,
os resultados das avaliações internas e externas da escola; 20. Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e
pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza; 21. Entregar os documentos solicitados pela
direção ou coordenação nos dias estipulados (Planejamento, cronograma semanal, relatórios, modelos de avaliações,
ficha acompanhamento individual, etc); 22.Considerar os princípios psicopedagógico, realidade socioeconômica da
clientela escolar as diretrizes da política educacional na escolha a utilização de materiais, executar atividades correlatas
a sua disciplina.
PROFESSOR ESPECIALISTA DE INGLÊS 1. Elaborar o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a
ser utilizado, com base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino; 2. Elaborar e executar a
programação referente à regência de classe e atividades afins; 3. Estabelecer estratégias de recuperação para os
alunos de menor rendimento; 4. Executar atividade de recuperação e reforço dos alunos com baixo rendimento;
5.Estimular, nos seus alunos, o desenvolvimento de atitudes e valores orientados para a cidadania, numa perspectiva
ética e humanista; 6. Cuidar para que os alunos não deixem de participar das atividades escolares em razão de
qualquer carência material; 7. Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia
de seu aprendizado; 8. Valorizar a experiência extra escolar dos alunos, respeitando os saberes dos educandos; 9.
Planejar atividades nas quais os alunos possam confrontar suas hipóteses espontâneas convencionais; 10. Estabelecer
um clima de confiança para que os alunos se sintam seguros e construam uma auto imagem positiva;11. Preparar
diariamente o ambiente para receber os alunos, compartilhando com eles o registro da rotina (pauta) para que possam
se organizar no tempo e no espaço; 12. Coordenar rodas de conversa, nas quais se privilegia a voz das crianças, para
que se expressem e aprendam a ouvir umas às outras; 13. Favorecer atividades para a construção de conhecimentos
sobre o auto cuidado, o cuidado com o outro e do ambiente em relação à higiene, conforto, proteção e segurança
individual e coletiva; 14. Zelar pela aprendizagem dos alunos; 15. Ministrar os dias letivos e horas- aulas estabelecidas;
16. Participar integralmente dos períodos dedicados ao Planejamento e avaliação; 17. Participar das horas de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC). 18.Participar de orientação técnicas, treinamentos, cursos; 19. Analisar, sistematicamente,
os resultados das avaliações internas e externas da escola; 20. Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e
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pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza; 21. Entregar os documentos solicitados pela
direção ou coordenação nos dias estipulados (Planejamento, cronograma semanal, relatórios, modelos de avaliações,
ficha acompanhamento individual, etc); 22.Considerar os princípios psicopedagógico, realidade socioeconômica da
clientela escolar as diretrizes da política educacional na escolha a utilização de materiais, executar atividades correlatas
a sua disciplina.
PSICOPEDAGOGO Facilitar a aprendizagem, no sentido de desencadear um processo ativo, de acordo com o ritmo de
desenvolvimento da criança ou jovem; Acompanhar e controlar a execução de programações relacionadas às atividades
escolares diferenciadas em atendimento às necessidades específicas do alunado; Prestar assistência técnica à equipe
de gestão e aos docentes; Entrevistar professores externos e pais, investigando a história escolar do aprendiz; Planejar
intervenções psicopedagógicas com aprendizes e orientar professores e coordenadores; Fazer encaminhamentos e
solicitações de avaliações médicas ou de outros especialistas; Participar de coordenações pedagógicas e técnicas com
os professores; Acompanhar processo de avaliação do aprendiz, e orientar a organização do plano individualizado;
Contribuir na organização de instrumentos, procedimentos e avaliações nas diferentes áreas
de
atendimento;
Participar da análise dos programas da Instituição; Participar das reuniões coletivas periódicas da Escola, e das
extraordinárias, sob convocação; participar de programas de cursos ou outras atividades com aprendizes, pais,
professores e funcionários, sob convocação, Gerar estatísticas de atendimentos e relatórios de atividades realizadas;
Realizar pesquisas no contexto da Instituição; Planejar e realizar intervenções preventivas com aprendizes e
professores; Orientar pais no acompanhamento acadêmico dos filhos; Supervisionar estagiários; Participar da
elaboração de projetos de estudos coletivos, a fim de ampliar o campo de conhecimento dos professores e
coordenadores; Participar de estudos de casos, quando necessário; Orientar aprendizes/famílias sobre a legislação que
ampara as pessoas com deficiência intelectual e múltipla; Gerar estatísticas de atendimentos e relatórios de atividades
realizadas; Disponibilizar informativos preventivos relativos ao seu domínio profissional; Integrar a Equipe
Multidisciplinar no atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino; Participar de equipe de diagnóstico, realizando
a avaliação psicopedagógica, dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais; Dominar as seguintes técnicas de
avaliação: Teste de Desempenho Escolar: Provas Operatórias Piagetianas; Entrevista Operativa Centrada na
Aprendizagem e outros; Estabelecer o plano de trabalho psicopedagógico; Realizar atendimento psicopedagógico
individual ou em grupo conforme indicação; Exercer suas atividades de acordo com o conselho de ética profissional;
Elaborar relatórios técnicos tanto individual quanto interdisciplinares; Emitir laudos e pareceres técnicos sobre assunto
da área; Fornecer dados estatísticos de sua atividade; Projetar, dirigir, ou efetuar pesquisas psicopedagógicas;
Participar, quando solicitado, da Equipe de Orientação e Planejamento Escolar, inserindo aspectos preventivos e
terapêuticos ligados a assuntos psicopedagógicos; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato; Possuir conhecimentos Básicos de Informática: Editores de Texto; Planilhas Eletrônicas e programas voltados
para apresentações em cursos, palestras e outros; Implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de
projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e
técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem; Atuar em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos
os níveis de ensino para atender as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais
Viabilizar o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos
educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas;
Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas; Atender crianças, identificar obstáculos do desenvolvimento
do processo de aprendizagem, aplicar e controlar diversas teorias, clínicas do campo psicopedagógico; Efetuar
trabalhos individuais com crianças que tenham problemas emocionais; Orientar sobre soluções para problemas
relacionados com a leitura e a fala das crianças; Efetuar trabalhos de psicoterapia em crianças problemáticas; Promover
cursos de orientação para os professores; Colaborar com a instituição familiar, escolar, educacional, sanitária; Identificar
os obstáculos no desenvolvimento do processo de aprendizagem através de técnicas específicas de análise institucional
e pedagógica, intervir, conscientizar dos conflitos de fragmentação de conhecimentos, informar sobre atitudes
pedagógicas com dificuldades de elaboração em todos os níveis; Implantar os recursos preventivos; Diagnosticar casos,
Manter atitude crítica de abertura e respeito em relação às diferentes versões e encaminhar os alunos a profissionais
habilitados e qualificados para os devidos atendimentos; Reelaborar a filosofia da escola, buscar sua operacionalização
para a ação efetiva junto aos especialistas, professores, alunos e familiares, bem como reelaborar os papéis
desempenhados pelos profissionais, tendo como critério a integração grupal efetiva, Revisar as atribuições e tarefas a
serem desempenhadas por cada elemento do grupo em sua globalidade; Colaborar na construção do conhecimento,
identificar obstáculos no processo de aprendizagem e conhecimento, executar outras atividades correlacionadas com as
tarefas acima descritas.
RECEPCIONISTA Recepcionar e prestar serviços de apoio a munícipes, pacientes e visitantes; prestar atendimento
telefônico e fornecer informações; marcar entrevistas ou consultas e receber munícipes ou visitantes; averiguar suas
necessidades e dirigir ao órgão municipal ou a pessoa procurada; agendar serviços, reservar (hotéis e passagens) e
indicar acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observar normas internas de segurança, conferindo
documentos e idoneidade dos munícipes e visitantes e notificando seguranças sobre presenças estranhas. Organizam
informações e planejam o trabalho do cotidiano
SERVIÇOS DIVERSOS Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria,
substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservar vidros e
fachadas, limpar recintos e acessórios. Trabalhar seguindo normas de segurança, Higiene, qualidade e proteção ao
meio ambiente.
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros
estabelecimentos de assistência médica; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde
ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar
tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao
cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas,
normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elabora relatórios técnicos; comunica-se com pacientes
e familiares e com a equipe de saúde.
TERAPEUTA OCUPACIONAL Prestar assistência terapeuta e recreacional, aplicando métodos e técnicas com a
finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente; Executar atividades técnicas
específicas de Terapeuta Ocupacional; Tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de
deficiências físicas ou psíquicas; Planejar e executar trabalhos criativos, manuais de mecanografia, horticultura e outros,
individuais ou em pequeno grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas; Programar as
atividades diárias do paciente - avds, orientando o mesmo na execução dessas atividades; Elaborar e aplicar testes
específicos para avaliar níveis de capacidade funcional e sua aplicação; Orientar a família do paciente e a comunidade
quanto às condutas terapêuticas a serem observadas para sua aceitação no meio social; Prestar orientação para fins de
adaptação ao uso de órtese e prótese; Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das
atividades próprias do cargo; Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão;
Elaborar diagnostico terapêutico ocupacional, compreendido como avaliação cineticaocupacional; Estabelecer
metodologia e técnicas terapêuticas ocupacionais;
Realizar estudos e analises das alterações psico-fisicoocupacionais, em todas as suas expressões e potencialidades, objetivando uma intervenção terapêutica especifica;
Prescrever, baseado no constatado na avaliação cinética- ocupacional, as condutas próprias da terapia ocupacional;
Ordenar todo o processo terapêutico, qualificando-o e quantificando-o; Induzir no paciente em nível individual ou grupo;
Dar altas nos serviços de terapia ocupacional; Realizar reavaliações sucessivas nos pacientes objetivando detectar
alterações que indiquem a necessidade da continuidade das praticas terapêuticas; Buscar informações que julgar
necessárias no acompanhamento evolutivo do tratamento do paciente sob sua responsabilidade, recorrendo a outros
profissionais da Equipe de Saúde, através da solicitação de laudos técnicos especializados acompanhados dos
resultados dos exames complementares a eles inerentes; Realizar atendimentos individuais, em Grupo e/ou Integrado;
Realizar a reabilitação de pessoas doentes ou com deficiências, que estão temporária ou permanentemente
incapacitadas no que respeita à sua capacidade; Encontrar soluções individuais e estratégias que promovam o maior
grau de independência possível e ajudem a manter a melhor qualidade de vida das pessoas doentes ou com
deficiência; Restabelecer o indivíduo dentro de suas potencialidades psicossociais e introduzi-lo ou reintroduzi-lo ao
seu meio como membro ativo e produtivo; Reabilitar aspectos motores, perceptivos e cognitivos por meio de atividades
pré-selecionadas e analisadas para promover o restabelecimento das funções lesadas ou deficitárias nas áreas
motoras, cognitivas e perceptivas; Realizar a avaliação, tratamento e habilitação de indivíduos com disfunção física,
mental, de desenvolvimento, social ou outras, utilizando técnicas terapêuticas integradas em atividades selecionadas
consoante o objetivo pretendido e enquadrados na relação terapeuta/paciente; Prevenir incapacidades através de
estratégias adequadas com vistas a proporcionar ao indivíduo o máximo de desempenho e autonomia nas suas funções
pessoais, sociais e profissionais e, se necessário, o estudo e desenvolvimento das respectivas ajudas técnicas, de
forma a contribuir para uma melhoria da qualidade de vida. Realizar atendimentos voltados à prevenção, habilitação e
reabilitação de pessoas utilizando procedimentos específicos de terapia ocupacional. Realizar diagnósticos específicos;

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(verificar composição das provas no presente edital)

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Língua Portuguesa: Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão
Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa – Exclamativa – Afirmativa – Negativa;
Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de
Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos.
Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – resolução de problemas sobre as
quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo,
um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo –
transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de
quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas –
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última edição; Livros
diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.
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NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Língua Portuguesa: Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e Flexão das
Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome,
numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência
Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração
(Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.
Matemática: Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo),
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional
(Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Geometria Plana.
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas –
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos
sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos –
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição –
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência –
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação:
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual.
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º
grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução –
problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau
– função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem;
Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica –
operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade;
Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica;
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada;
Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas –
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos
sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO
Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos –
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição –
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência –
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação:
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual.
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas –
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos
sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de
Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook).
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Matemática: Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º
grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução –
problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau
– função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem;
Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica –
operações; Expressões fracionárias – operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos;
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade;
Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica;
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada;
Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.
Conhecimentos Educacionais:
BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União,
Brasília, seção I, 23 dez. 1996.
______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990.
______. Constituição da República Federativa do Brasil (art. 205 a 217). Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 05
out. 1988.
DELORS, Jacques et al. Educação: um tesouro a descobrir – relatório para a UNESCO da Comissão Internacional
sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 1998.
MACEDO, Lino. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos?. Porto Alegre: Artmed, 2005.
RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação?. São Paulo: Cortez, 2001.
RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar por uma docência de melhor qualidade. 5 ed. São Paulo: Cortez
Editora, 2001.
CAPOVILLA, C.Fernando , SEABRA, G. Alessandra. Alfabetização Método Fônico, 5 ed. Revisada e ampliada. Editora,
Memnon, edições científicas.
Conhecimentos Gerais Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República
Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde; Epidemiologia, história
natural e prevenção de doenças; Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde;
Indicadores de nível de saúde da população; Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde; Doenças de
notificação compulsória; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral; Saúde Pública;
Medicina Social e Preventiva; Código de Processo Ético.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (em ordem alfabética)
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. O trabalho do agente
comunitário de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia prático do
agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica – nº 12: Obesidade. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de Atenção
Básica – nº 13: Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de Atenção
Básica – nº 15: Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica – nº 16: Diabetes Mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica – nº 17: Saúde Bucal. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica – nº 18: HIV/Aids, hepatites e outras DST. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica – nº 19: Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Unicef. Cadernos de Atenção Básica – nº 20: Carências de Micronutrientes.
Bethsáida de Abreu Soares Schmitz. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica – nº 21: Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e
Tuberculose. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica – nº 23: Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação
complementar. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
BRASIL. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990.
BRASIL. Lei Federal nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União,
Brasília, seção I, 3 out. 2003.
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BRASIL. Lei Federal nº 11.350/06. Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de
pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional n.º 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 6 out. 2006.
BRASIL. Lei Federal nº 8.080/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 31 dez. 1990.
AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS (ACE)
BRASIL. Lei Federal nº 8.080/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 31 dez. 1990.
______. Manual integrado de vigilância, prevenção e controle de doenças transmitidas por alimentos. Brasília:
Ministério da Saúde, 2010.
______. A sociedade contra a dengue. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.
______. Cartilha sobre boas práticas para Serviços de Alimentação. Brasília: Ministério da Saúde/ANVISA, 2004.
______. Inspeção sanitária em abastecimento de água. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
SÃO PAULO. Lei Estadual nº 10.083/98. Dispõe sobre o Código Sanitário do Estado. Diário Oficial do Estado, São
Paulo, seção I, 24 set. 1998.
AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR (MERENDEIRA) Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no
trabalho – Segurança no trabalho; Da merenda escolar; Preparação dos alimentos; O gás de cozinha; Utilização e
manuseio dos eletrodomésticos; Elaboração dos pratos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor
aproveitamento de alimentos; Conservação e validade dos alimentos; Relacionamento interpessoal; Conservação de
alimentos e manipulação de carnes; Conservação e higiene; Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e
alimentos; Relação entre saúde e alimento; A classificação dos alimentos; Os nutrientes e sua atuação no organismo;
Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo dos alimentos; Cuidados ao compor frutas e verduras,
alimentos enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios.
ASSISTENTE SOCIAL
1) ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália Faller. Família: Redes, Laços e Políticas Públicas;
2) BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho. Economia Solidária como Política Pública, uma tendência de geração de
renda e ressignificação do trabalho no Brasil;
3) BARROSO, Maria Lúcia. Ética: Fundamentos sócio-históricos;
4) BRAGA, Lea; CABRAL, Maria do Socorro Reis. Serviço Social na Previdência;
5) COUTO, Berenice Rojas. Direito Social e Assistência Social na sociedade brasileira: uma equação possível?;
6) BISNETO, José Augusto. Serviço Social e Saúde Mental, uma análise institucional da prática;
7) GUERRA, Iolanda D. Instrumentalidade do Serviço Social. 6 ed;
8) IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche;
9) IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social na Contemporaneidade: Trabalho e Formação Profissional;
10) IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil;
11) MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e Linguagem: Relatórios, Laudos e Pareceres;
12) NETO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. Ed. Cortez;
13) PEIXOTO, Clarice Ehlers; CLAVAIROLLE, Francoise. Envelhecimento, políticas sociais e novas tecnologias,
Rio de Janeiro: FGV, 2005;
14) PEREIRA, Potyara. Política Social temas e questões;
15) PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e Serviço Social;
16) VASCONCELOS, Ana Maria de. Prática do Serviço Social: Cotidiano, Formação e Alternativas na Área da Saúde;
17) Revista Serviço Social e Sociedade. Editora Cortez - edições: nº 56- Assistência Social e Sociedade Civil, nº 57Temas Contemporâneos, nº 63- O enfrentamento da pobreza em questão, nº 71- Especial Família, nº 86- Espaço
Público e Direitos Sociais, nº 93- Trabalho e Trabalhadores, nº 95- Especial “Serviço Social: Memória e História”, nº 96Memória do Serviço Social. Políticas Públicas, nº 97- Serviço Social, História e Trabalho, nº 98- Mundialização do
Capital e Serviço Social, nº 99- Direitos, Ética e Serviço Social, nº 100- O congresso da Virada e os 30 anos da Revista,
nº 101- Fundamentos críticos para o exercício profissional, nº 102- Serviço Social e Saúde: múltiplas dimensões, nº
103- Formação e exercício profissional; nº 104 (especial)- Crise Social - Trabalho e Mediações Profissionais, nº 105Direitos Sociais e política pública, nº 106- Educação, trabalho e sociabilidade, nº 107- Condições de Trabalho/Saúde, nº
108 (Especial)- Serviço Social no Mundo.
18) Legislação: Lei nº 8.069 de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Comentários
Jurídicos e Sociais, 10ª edição, atualizado por Munir Cury, Malheiros Editores Ltda. Lei nº 8.742/93. Lei Orgânica da
Assistência Social; Lei nº 7.853. Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora de deficiência; Código de Ética
Profissional; Lei nº 8.662/93. Regulamenta a Profissão de Assistente Social; Constituição Federal (Os Direitos e
Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, Da Previdência Social, Da Assistência Social, Da Educação, Da
Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso); Lei nº 9.394 de 20/07/1996. Lei de
Diretrizes e Bases da Educação. Lei nº 10.741 de 01/10/2003. Estatuto do Idoso. Decreto nº 6.214 de 26/09/2007.
Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Lei Orgânica da saúde. NOB /
SUAS; NOB-RH / SUAS; NOB/SUS; 19) Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes.
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ATENDENTE Estatuto da Criança e do Adolescente; A Recreação, Os Brinquedos de Roda, Rodas Cantadas,
Pequenos Jogos, Contestes, Os Brinquedos, Finalidade da Recreação, As Brincadeiras; Conhecimentos Básicos de 1º
Socorros; Atividades musicais: rodas, cantos, cantigas, brinquedos cantados, danças; Noções de Higiene pessoal;
Noções de como alimentar crianças; Aptidão e Habilidades para lidar com criança.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Das compras; Controle de estoques; Estoques; Avaliação dos estoques; Ata – Ofício –
Memorando – Certidão – Atestado – Declaração – Curriculum Vitae – Procuração – Aviso – Comunicado – Circular –
Requerimento – Portaria – Edital – Decreto – Carta Comercial – Organograma – Fluxograma – Recebimento e Remessa
de Correspondência Oficial – Impostos e Taxas – Siglas e Abreviaturas – Formas de Tratamento em correspondências
oficiais – Tipos de Correspondência – Atendimento ao público – Noções de Protocolo – Arquivo e as Técnicas de
Arquivamento – Assiduidade – Disciplina na execução dos trabalhos – Relações Humanas no trabalho – Poderes
Legislativo e Executivo Municipal – Leis Ordinárias e Complementares – Constituição Federal Art. 6º a 11 –
Conhecimentos Básicos em Microsoft Office: Word e Excel – Uso do correio eletrônico e Internet.
AUXILIAR DE FARMÁCIA Noções de hierarquia; Normas de conduta; Leitura de receitas; Higiene e Segurança no
trabalho; Ética e trabalho; Trabalho em Equipe; Qualidade na prestação de serviço; Relações interpessoais e
atendimento ao público; Noções de organização e funcionamento de farmácia. Almoxarifado: controle de entrada e
saída de medicamentos. Cuidados a serem observados na estocagem. Dispensação de medicamentos.
Reconhecimento e localização dos medicamentos. Interpretação de guias dos medicamentos. Noções de farmacologia.
Noções de classificação de medicamentos quanto à classe terapêutica; Conceitos de medicamento, remédio, genérico,
similar; Noções de farmacotécnica. Conceitos de fórmulas farmacêuticas. Técnicas de manipulação de medicamentos
alopáticos, fitoterápicos. Vidraria utilizada em laboratório de manipulação: reconhecimento, manuseio e lavagem.
Manuseio de substâncias tóxicas e cáusticas. Pesos e medidas: conhecimento das unidades de massa e de volume.
Balanças usadas na farmácia. Mudanças de estado físico dos corpos. Misturas homogêneas e heterogêneas: processos
de separação. Processo de esterilização. Fórmula e nomenclatura de óxidos e ácidos. Descarte do lixo farmacêutico.
Resoluções ANVISA para a área farmacêutica. Noções de saúde pública. Preparação de fórmulas. Noções de higiene e
segurança. Portaria 344/98 – SVS/MS (12/05/1998). Noções de Anatomia e Fisiologia Humana.
AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) A prova versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.
COLETOR DE LIXO A prova versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.
ENFERMEIRO Enfermagem Geral: Técnicas Básicas – SSVV, higienização, administração de medicamentos,
preparação para exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética Profissional/Legislação:
Comportamento Social e de Trabalho, sigilo profissional, direitos e deveres do Enfermeiro, Código de Ética do
Profissional Enfermeiro. Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças
Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação compulsória, patologias
atendidas em saúde pública. Enfermagem Hospitalar: Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e
central de material, esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque,
hemorragias, ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações,
queimaduras, desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio,
politraumatismo. Pediatria: Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto,
alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em
Enfermagem.
FARMACÊUTICO Farmacologia: Farmacocinética – Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas;
Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos
medicamentos; Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais;
uso Racional de Medicamentos; Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de biossegurança
em farmácias; Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia
baseada em evidências. Seleção de Medicamentos: Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de
Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de
Farmácia e Terapêutica. Medicamentos Sujeitos a Controle Especial: Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e
antirretrovirais (Legislação e Dispensação); Portaria 344/98 e suas atualizações; Medicamentos de referência, similares
e genéricos. Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica: Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas
Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição,
Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de
Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. Controle de
Qualidade: Controle de Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físicoquímicos, biológicos e microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. Ética Profissional: Legislação
Sanitária aplicada à Farmácia. A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da profissão farmacêutica
no Brasil e no mundo. Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de Medicamentos. História da Saúde
Pública no Brasil. O SUS. Epidemiologia: Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos
Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Doenças de Notificação Compulsória. Gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde. Noções de controle de infecção hospitalar. Licitação e Aquisição de Produtos
Farmacêuticos: Administração de Farmácia dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de
medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos; Boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos;
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Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle e planejamento de Estoque de
Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal, Ponto de Requisição, Estoque Mínimo e Estoque
Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição e Dispensação de Medicamentos.
FAXINEIRA A prova versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.
FISIOTERAPEUTA Anatomia Humana; Fisiologia Humana; Cinesiologia; Cinesioterapia; Biomecânica; Neurofisiologia;
Métodos de Avaliação Clínica e Funcional; Fisioterapia Preventiva e do Trabalho; Fisioterapia na Saúde da Mulher;
Fisioterapia em Pneumologia; Fisioterapia em Neurologia; Fisioterapia em Gerontologia; Fisioterapia em Reumatologia;
Fisioterapia e, Ortopedia e Traumatologia; Fisioterapia em Cardiologia; Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia;
Fisioterapia Desportiva.
FONOAUDIÓLOGO Fonoaudiologia Escolar: distúrbios de aprendizagem (leitura e escrita, disgrafia, disortografia,
discalculia, orientação para escola e família); Fonoaudiologia em Neurologia (Síndromes e Demências); Patologias de
fala e linguagem (Deficiência Mental, Encefalopatia Crônica não Progressiva, Afasia, Gagueira, Fissura Labiopalatina,
Atraso de fala e linguagem, Distúrbio Articulatório); Voz (avaliação, diagnóstico e tratamento das Disfonias); Aleitamento
Materno; Exames Audiológicos e Processamento Auditivo Central; Prótese Auditiva (indicação e adaptação);
Fonoaudiologia em Saúde Pública; Desenvolvimento da criança normal e patológico (linguagem, motor e cognitivo);
Atualidades em Fonoaudiologia.
GARI A prova versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.
MÉDICO CLÍNICA GERAL Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e
prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário,
cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas,
neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas.
MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA Área de Atuação: Propedêutica Clínica ginecológica e
obstetrícia; Modificações do organismo materno determinadas pela gravidez; Pré-natal: aspectos clínicos durante a
gestação, nutrição, cuidados de higiene e estética; Nutrição e vacinação na gestante; Uso de drogas na gravidez e
lactação; Evolução do aparelho genital feminino e fisiologia de ciclo menstrual; Embriologia, Morfologia e Fisiologia
Placentária; Endocrinologia do ciclo grávido-puerperal; Prática Tocomática: bacia, feto e relação uterofetais; Prática
Tocomáticas, Mecanismo do Parto; Contratilidade uterina – avaliação clínica instrumental de seus parâmetros; Fases
clínicas do parto. Assistência ao Parto Normal; Puerpério Normal e Lactação; Anticoncepção; Hemorragia da gestação:
Nidação ovular; Aborto; Prenhez Ectópica; Neoplasias Trofoblásticas Gestacionais: Placenta Prévia; Descolamento da
placenta normalmente inserida: Rotura Uterina; Propedêutica da avaliação de unidade feto-placentária em gestação de
alto risco: Clínica e dosagens laboratoriais: Líquido Amniótico: Monitorização Pré e Intra Parto: Ultra-Sonografia em
Ginecologia e Obstetrícia; Gestação de alto risco - patologia da gestação: Trabalho de parto Prematuro: Gravidez
Prolongada: poli e Oligohidramnio: Amniorrexe: Morte fetal intra-útero; embolia Amniótica; Doenças Concomitantes com
a gravidez cardiopatia, hipertensão crônica, isoimunização; diabetes, tireoidopatias e infecções; Distócias; feto-anexial e
do trajeto (óssea e partes moles): Funcional; Prática Tocomática: Fórceps; vácuo extração; versões e extrações
pélvicas; Embriotomias; Operações cesarianas; Puerpério Patológico; Infecções e infestações com ginecologia e
obstetrícia; Fisiopatologia da Estática Pélvica e Incontinência Urinária de Esforços; Endocrinologia Ginecológica:
Alterações Menstruais; Propedêutica em Oncologia Ginecológica; Citopatologia em Ginecologia e Obstetrícia;
Patologias tumorais Benignas e Malignas do corpo uterino; Patologias tumorais benigna e malignas da vulva e da
vagina; Patologias benignas e malignas do colo uterino; Patologias tumorais benigna e maligna dos anexos uterinos.
Clínica Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma
Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios
Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia;
Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos
Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com
Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia;
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa.
MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA Área de Atuação: Síndromes e Transtornos Mentais Orgânicos;
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. Clínica Geral:
Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica;
Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios
Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências;
Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte
Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência
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Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas;
Doenças mais comuns na população idosa.
MOTORISTA Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação
e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania;
Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e
Decreto nº 2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR: Condução e operação veicular das diversas
espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos
do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo; Carregamento e
descarregamento de materiais, inclusive com basculamento.
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas
gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio
Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº
62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR: Condução e operação
veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e
uso dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo;
Carregamento e descarregamento de materiais, inclusive com basculamento.
PADEIRO (ESCRITA/PRÁTICA) 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.
PINTOR (PRÁTICA) Conhecimentos das ferramentas; Tipos de tintas e bases; Solventes; Normas de segurança;
Desintoxicação; Prática da função; Cores Canalizadas (NBR 6493 de Dez/80); Cores de Segurança (ABNT – NB/76 de
1959).
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I
Referências Bibliográficas:
ASSIS, Orly Zucatto Mantovani de. Uma Nova Metodologia de Educação Pré-Escolar. Porto Alegre: Artmed, 1993.
AZENHA, Maria da Graça. Construtivismo: De Piaget a Emilia Ferreiro. 7 ed. São Paulo: Editora Ática, 2000.
BUSQUETS, Maria Dolors et al.Temas Transversais e Educação. 4 ed. São Paulo: Editora Ática, 1993.
CAPOVILLA, C.Fernando, SEABRA, G. Alessandra. Alfabetização Método Fônico, 5 ed. Revisada e ampliada. Editora,
Memnon, edições científicas.
DAVIS, Claudia; OLIVEIRA, Ana. Psicologia na Educação. São Paulo: Cortez, 1991.
FERREIRA, Idalina Ladeira; CALDAS, Sarah P. Souza. Atividades na Pré-Escola. São Paulo: Editora Saraiva, 1982.
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de Ler. 42 ed. São Paulo: Cortez, 1992.
______. Educação como prática da Liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro. São Paulo: Ática, 2004.
GARCIA, Regina Leite. Revisitando a Pré-escola. São Paulo: Cortez, 1997.
HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A Organização do Currículo por projetos de trabalho. 5 ed. Porto
Alegre: Artmed, 1998.
HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora. Porto Alegre: Editora Mediação, 1995.
______. Avaliação na Pré-escola. Porto Alegre: Editora Mediação, 1999.
KAMII, Constance. A criança e o número. Campinas: Papirus, 1998.
______. Jogos em Grupo na Educação Infantil. São Paulo: Trajetória Cultural, 1991.
KAMII, Constance; DEVRIES, Rheta. Piaget para a educação pré-escolar. Porto Alegre: Artmed, 1991.
KAUFMAN, Ana Maria; RODRÍGUEZ, Maria Elena. Escola: leitura e produção de textos. Porto Alegre: Artmed, 1995.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.
LA TAILLE, Yves de. Piaget. Vygotsky. Wallon: teorias Psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus
Editorial, 1992.
LANDSMANN, Liliana Tolchinsky. Aprendizagem da Linguagem Escrita. São Paulo: Ática, 1998.
LERNER, Delia. Ler e Escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
LOPES, Antonia Osina et al. Repensando a Didática. 19 ed. Campinas: Papirus, 1991.
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar. 21 ed. São Paulo: Cortez, 2010.
MENEGOLLA, Maximiliano; SANT’ANNA, Ilza Martins. Por que Planejar? Como Planejar? São Paulo: Editora Vozes, 1999.
MIZUKAMI, Maria da Graça N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986.
MORAIS, Regis. Violência e Educação. Campinas: Papirus, 1995.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo, Cortez, 2002.
NIDELCOFF, Maria Tereza. Uma Escola para o povo. 19 ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.
OYAFUSO, Akiko; MAIA, Eny. Plano Escolar: caminho para a autonomia. São Paulo: CTE – Cooperativa Técnica
Educacional, 1998.
24

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
SERRA NEGRA
ESTADO DE SÃO PAULO
PAÍN, Sara. Diagnóstico e tratamento dos Problemas de Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 1992.
PIAGET, Jean; Inhelder, B. A Psicologia da Criança. Rio de Janeiro: Bertrand, 1990.
SALVADOR, César Coll. Aprendizagem Escolar e Construção do Conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 1994.
SEBER, Maria da Glória. Piaget: O diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio. São Paulo: Scipione, 1997.
SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como processo discursivo. 11
ed. São Paulo: Cortez, 2003.
THIESSEN, Maria Lucia; BEAL, Ana Rosa. Pré Escola, tempo de educar. São Paulo: Ática, 1998.
VIGOSTKI, Luria, A.R. et al. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. 11 ed. São Paulo: Ícone, 2010.
VINHA. Telma Pileggi. O educador e a moralidade infantil: uma visão construtivista. Campinas: Mercado de Letras, 2003.
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
______. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. vol. 1 a 3.
Brasília: MEC/SEF, 1998.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros nacionais de qualidade para a
educação infantil – Volume 1. MEC/SEB, 2006.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros nacionais de qualidade para a
educação infantil – Volume 2. MEC/SEB, 2006.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. vol. 1 a
10. Brasília: MEC/SEF, 1998.
PROFESSOR DE INFORMÁTICA
Arquitetura de computadores; Conhecimentos de instalação, configuração e manutenção de hardware de equipamentos
do tipo IBM-PC, incluindo seus periféricos; Obtenção e instalação de drivers de dispositivos; Conhecimentos sobre
configuração, uso e administração de sistemas operacionais Windows (XP e Vista) e Linux; Instalação e organização de
programas: direitos e licenças de programas; Manutenção de arquivos; Programas antivírus; Políticas de backup;
Conhecimentos sobre o pacote Microsoft Office versão 2003: Word, Excel, Power Point e Access; Conhecimentos
gerais sobre bancos de dados relacionais e linguagens SQL e PL/SQL; Conhecimentos sobre redes de computadores,
equipamentos e dispositivos de rede; Internet: conceitos de sites, navegação, correio eletrônico e protocolos.
PROFESSOR ESPECIALISTA DE INGLÊS Texto - Reading and Comprehension; General Vocabulary; Grammar;
Greetings; Wh – questions (What?, Who?, Where?, etc.); How much / many?; Possessive Adjectives and Pronouns;
Personal Pronouns; Objective Pronouns; Reflexive Pronouns; Demonstrative Pronouns; Indefinite / Definite Pronouns;
Interrogative Pronouns; Relative Pronouns; Verb Tenses; Regular and Irregular Verbs; Affirmative / Negative /
Interrogative Forms; Simple Present Tense; Simple Past Tense; Simple Future; Present / Past Continuous; Present /
Past Perfect Tenses; Conditional; going to – Future; Modal Auxiliary Verbs; Genitive Case; Degree of Adjectives; Saying
Time; Prepositions; Plural of nouns; Adverbs; Numerals; Quantitatives; Verb to be – Present tense; Articles; Colors;
Fruit; Vegetables; Family relationship; Animals; Party; Occupations; Transportation Means; Toys; School Materials;
Same & Different; Parts of the body; Parts of the house; Meals; If Clauses (1st Conditional – 2nd Conditional – 3rd
Conditional); Passive and Active Voice; Used To x Be Used To; Reported Speech (direct and indirect speech);
Opposites; Synonyms.
PSICOPEDAGOGO
Referências Bibliográficas:
ANTUNES, Celso. Trabalhando habilidades: construindo ideias. São Paulo: Scipione, 2001.
BEE, Hellen. A criança em desenvolvimento. 9 ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.
CARRAHER, Terezinha Nunes et al. Na vida dez, na escola zero. 11 ed. São Paulo: Cortez, 2001.
COSTA, Antonio Carlos Gomes da. A presença da pedagogia: teoria e prática da ação socioeducativa. São Paulo:
Global: Instituto Ayrton Senna, 2001.
FERREIRA, Márcia. Ação psicopedagógica na sala de aula: uma questão de inclusão. São Paulo: Paulus, 2001.
FERRERO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.
KAMII, Constance. A criança e o número. Campinas: Papirus, 1998.
______, Constance. Jogos em Grupo na Educação Infantil. São Paulo: Trajetória Cultural, 1991.
LOWENFELD, Viktor. A criança e sua arte. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1977.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. A integração de pessoas com deficiência: contribuições para uma reflexão sobre
o tema. São Paulo: Memnon: Editora SENAC, 1997.
PAÍN, Sara. Diagnóstico e tratamento dos Problemas de Aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.
PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.
TIBA, Içami. Puberdade e adolescência: desenvolvimento biopsicossocial. 6 ed. São Paulo: Ágora, 1986.
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1991.
RECEPCIONISTA Técnicas de Comunicação; Uso do Fax; Qualidade no atendimento ao público; Formas de
atendimento ao público e ao telefone; Assiduidade; Disciplina na execução dos trabalhos; Relações Humanas no
trabalho; Noções de Protocolo; O Arquivo e as Técnicas de Arquivamento; Classificação da Correspondência; Serviço
Postal; Utilização da copiadora; Telefones úteis e de emergência; Telefonia fixa e móvel; Conhecimentos de pagers,
intercomunicadores, rádios e sistemas de auto-falantes; Livro de registro de correspondência; Transferência de
chamadas telefônicas em PABX; Uso do correio de voz; Imagem profissional; Sigilo profissional; Tarifação telefônica;
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Formas de Tratamento; Conhecimentos Básicos em Word for Windows e Excel – Uso do Correio Eletrônico e da
Internet.
SERVIÇOS DIVERSOS A prova versará sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais
TÉCNICO DE ENFERMAGEM Técnicas básicas de enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza na unidade;
sinais vitais; movimentação e transporte de paciente; higiene corporal; posições e restrições de movimentos; coleta de
material para exames; controle hídrico; dietas básicas e especiais; administração de medicamentos; cateterismo vesical
masculino e feminino; lavagem gástrica; sondagem gástrica; curativo; enfermagem em clínica médica; enfermagem em
clínica cirúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem pediátrica; ética profissional; lei que regulamenta o exercício da
profissão; socorros de urgência; vacinação; aleitamento materno; doenças infecciosas e parasitárias.
TERAPEUTA OCUPACIONAL Psiquiatria; Reabilitação Física; A Pré-Escola - Área Educacional; Coordenação Motora;
Geriatria ou Gereontologia; Deficiência Mental; Oficina de Produção protegida.
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