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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2015 

 

O Prefeito Municipal de Pradópolis, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos do artigo 37, 
inciso IX, da Constituição Federal, sob a organização da empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., 
faz saber que realizará neste Município no período de 21 de janeiro de 2015 a 5 de fevereiro de 2015, inscrições 
para o Concurso Público visando selecionar candidatos para provimento dos empregos públicos de Advogado, 
Assistente do Setor de Licitações e Contratos, Assistente Social, Auxiliar Administrativo I (Diversos Setores), 
Auxiliar de Campo, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar Odontológico, Chefe do Setor de Compras, Almoxarifado e 
Patrimônio, Chefe do Setor de Limpeza Pública, Cirurgião Dentista, Contador I, Coordenador do Procon, 
Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, Eletricista, Encanador, Engenheiro Civil, Fiscal de Serviços e 
Obras, Fiscal de Tributos e Rendas, Fiscal de Vias Públicas, Fiscal Leiturista, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo 
(Saúde), Lançador, Médico Cardiologista, Médico Ginecologista, Médico II - Clínico Geral, Médico 
Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Operador de 
Máquinas e Equipamentos, Patroleiro, Pedreiro, Pintor de Obras, Porteiro, Professor de Educação Básica II – 
Língua Portuguesa, Professor de Educação Física, Psicólogo (Saúde), Recepcionista, Servente (Diversos 
Setores), Serviços Gerais, Supervisor de Obras e Infraestrutura, Técnico de Raio-X, Terapeuta Ocupacional, 
Tratorista e Vigilante, bem como formação de cadastro reserva, que será provido pelo Regime Celetista.  
 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 - O presente Concurso Público Simplificado será regido pelas instruções especiais constantes do presente Edital 

elaborado em conformidade com os ditames das Legislações Federais e Municipais vigentes, bem como pelas normas 

cabíveis que vierem a surgir. 

1.2 – Os empregos, as vagas, o salário inicial, a carga horária, a referência, os requisitos mínimos exigidos e a taxa de 

inscrição encontram–se no Anexo I. 

1.3 – As atribuições que caracterizam os referidos empregos estão descritas no Anexo II do presente Edital. 

1.4 – O Concurso Público compreenderá a aplicação de Provas de acordo com a Tabela constante do Capítulo 4, deste 

Edital. 

1.5 – As provas serão realizadas na cidade de Pradópolis e/ou em outras cidades, ao redor desta, caso seja 

necessário, por definição conjunta da Prefeitura Municipal de Pradópolis e da empresa RBO Assessoria Pública 

e Projetos Municipais Ltda. 

1.6 – É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este Concurso Público e/ou a divulgação desses documentos no quadro de avisos da 

Prefeitura Municipal de Pradópolis, localizada na Rua Tiradentes, 956, Centro - Pradópolis/ SP, na Câmara 

Municipal de Pradópolis, em jornal com circulação no município e na Internet, nos endereços eletrônicos 

www.pradopolis.sp.gov.br e www.rboconcursos.com.br. 

1.7 – Todos os horários referenciados neste edital terão por base o horário oficial de Brasília/DF. 

 

2 – DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1 - A inscrição implica no conhecimento e aceitação tácita de todo o disposto neste Edital.  

2.2 - São condições para inscrição/contratação:  

2.2.1 - Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Emenda Constitucional nº. 19/98;  

2.2.2 - Ter 18 (dezoito) anos completos, até a data da contratação;  

2.2.3 - Estar quite com o Serviço Militar para candidatos do sexo masculino, que deverá ser comprovado através de 

certidão emitida por órgão competente;  

2.2.4 - Estar em gozo dos seus direitos civis e políticos;  

2.2.5 - Estar quite com a Justiça Eleitoral, que deverá ser comprovado através de certidão emitida por órgão 

competente;  

2.2.6 - Não registrar antecedentes criminais, que deverá ser comprovado através de certidão emitida pela Secretaria de 

Segurança Pública;  

2.2.6.1 – O candidato aprovado no certame, no ato de sua admissão, deverá comprovar a inexistência de condenação 

judicial que o impeça, nos termos da legislação vigente, o ingresso no serviço público.  

2.2.7 - Preencher as exigências do emprego segundo o que determina a Lei e o Capítulo 1 do presente Edital; e,  

2.2.8 - Não ter sido exonerado a bem do serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de processo 

administrativo (justa causa ou a bem do serviço púbico).  

2.3 - A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas nos subitens 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 e 

http://www.pradopolis.sp.gov.br/
http://www.rboconcursos.com.br/
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2.2.6.1 serão feita por ocasião da contratação.  

2.4 - A não apresentação da referida documentação ensejará fator de cancelamento da inscrição e todos os seus 

efeitos.  

2.5 - As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, iniciando-se no 

dia 21 de janeiro de 2015 e encerrando-se no dia 5 de fevereiro de 2015, observado o horário oficial de Brasília/ DF 

e os itens estabelecidos no item 2.2, deste Edital. 

2.6 - Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa 

de inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo com o valor definido na Tabela I, 

do Capítulo 1 deste Edital. 

2.7 - Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor da taxa de inscrição somente se 

atender a todos os requisitos exigidos para o emprego pretendido. 

2.8 - A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

2.9 - O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, pagável em toda a rede 

bancária, com vencimento para o dia 6 de fevereiro de 2015, primeiro dia útil subsequente após a data de 

encerramento do período de inscrição. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 

na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

2.9.1 - O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br até a data de 

encerramento das inscrições e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do 

preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 

2.9.2 - Após o encerramento do período de inscrição, não haverá possibilidade de impressão do boleto para pagamento, 

seja qual for o motivo alegado. 

2.9.3 - A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição. 

2.9.4 - O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado e deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local de realização da Prova Objetiva. É de inteira responsabilidade do candidato a 

manutenção sob sua guarda do comprovante do pagamento da taxa de inscrição, para posterior apresentação, se 

necessário. 

2.10 - O candidato poderá efetuar mais de uma inscrição no Concurso Público, desde que observado o período de 

aplicação das provas disposto na tabela do item 5.1.1, Capítulo 5 deste Edital. 

2.10.1 - Em caso de mais de uma inscrição para o mesmo período de aplicação de prova, será considerada válida e 

efetivada apenas a última inscrição gerada no site e paga pelo candidato. 

2.10.2 - Para efeito de validação da inscrição de que trata o item anterior considerar-se-á a data (data do documento) e 

o número do boleto de pagamento. 

2.10.3 - Ocorrendo a hipótese do item 2.10.1, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de 

taxa de inscrição. 

2.11 - Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência ou 

depósito em conta corrente, por depósito “por meio de envelope” em caixa rápido, DOC, ordem de pagamento, 

condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital, bem como fora do 

período de inscrição estabelecido. 

2.12 - Não será aceito, como comprovante de pagamento da inscrição, comprovante de agendamento bancário. 

2.13 - Salvo nos casos de suspensão, anulação ou cancelamento do certame, não haverá devolução, parcial ou integral, 

da importância paga, ainda que superior ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa 

de inscrição, seja qual for o motivo alegado.  

2.14 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de emprego sob hipótese alguma, 

portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve verificar atentamente a opção 

preenchida. 

2.14.1 - É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição para terceiros, assim como a transferência da 

inscrição para outros concursos. 

2.15 - A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. e a Prefeitura Municipal de Pradópolis não se 

responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 

falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 

impossibilitem a transferência de dados. Assim é recomendável que o candidato realize sua inscrição e respectivo 

pagamento com a devida antecedência. 
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2.16 - A partir do dia 20 de fevereiro de 2015, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico 

www.rboconcursos.com.br se os dados da inscrição, efetuada via Internet, e se o valor da inscrição foram recebidos 

pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., ou seja, se a inscrição está confirmada. 

2.16.1 - Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato da RBO 

Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., através do telefone (11) 2386-5387 para verificar o ocorrido, nos dias 

úteis no horário das 9h às 17h. 

2.17 - A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido Concurso Público será 

feita por ocasião da contratação, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo 

candidato. 

2.18 - As informações prestadas na ficha de inscrição on-line são de inteira responsabilidade do candidato, ainda que 

realizada com o auxílio de terceiros, cabendo à Prefeitura Municipal de Pradópolis e à RBO Assessoria Pública e 

Projetos Municipais Ltda. o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem 

como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, respeitando-se a 

ampla defesa e o contraditório. 

2.19 - O candidato que desejar concorrer à vaga reservada a pessoas com deficiência deverá, obrigatoriamente, no ato 

da inscrição, informar em campo específico da Ficha de Inscrição, e proceder conforme estabelecido no Capítulo 3 

deste Edital. 

2.20 - O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá encaminhar, por meio de 

correspondência com AR (Aviso de Recebimento) ou Sedex, até o término das inscrições, declaração constante no 

Anexo V deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a condição especial para a 

realização da prova, identificando no envelope: nome e emprego ao qual está concorrendo e nome do Concurso 

Público: Prefeitura Municipal de Pradópolis - Concurso Público 01/2015 – “Cond. Especial”, à RBO Assessoria 

Pública e Projetos Municipais Ltda., localizado à Rua Itaipu, nº 403 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-

010. 

2.20.1 - O candidato que não o fizer durante o período de inscrição estabelecido no item anterior, não terá a prova e as 

condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado. 

2.20.2 - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 

2.20.3 - Para efeito do prazo de recebimento da solicitação por correspondência com AR ou SEDEX, estipulado no item 

2.20 deste Capítulo, será considerado 5 (cinco) dias corridos após a data de término das inscrições. 

2.20.4 - A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 

acompanhante, que também se submeterá às regras deste Edital e Anexos e ficará em sala reservada para essa 

finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, 

não realizará as provas. 

2.20.4.1 - A candidata lactante deverá declarar a referida condição na ficha de inscrição on line e encaminhar sua 

solicitação à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. até o término das inscrições, por correspondência com 

AR ou SEDEX, conforme estabelecido no item 2.20. 

2.21 - O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova por motivo de crença religiosa, 

deverá encaminhar solicitação à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., nos termos do item 2.20 deste 

Capítulo. 

2.22 - O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a partir de 20 de fevereiro de 

2015, acessar o site www.rboconcursos.com.br para verificar o resultado da solicitação pleiteada. 

2.23 - São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas no ato da 

inscrição. 

  

3 – DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

 

3.1 - Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII, do 

artigo 37, da Constituição Federal, e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição para emprego em concurso 

público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que possuem. 

3.2 - Em observância ao artigo 37, § 1º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, à pessoa com 

deficiência será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, das que vierem a surgir 

ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso Público. 

3.3 - Se o resultado da aplicação do percentual a que alude o item 3.2 for fração de número inteiro, o número de vagas 

reservados para pessoas com deficiência deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.  

3.4 - A Prefeitura Municipal de Pradópolis terá a assistência de equipe formada por médicos indicados pela própria 

Prefeitura, que terão decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não e o grau de 
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deficiência capacitante para o exercício do emprego. A equipe será composta por um presidente, que terá decisão 

terminativa. Será eliminado da lista de candidatos com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de 

inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. A equipe multiprofissional 

emitirá parecer observando:  

I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;  

II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do emprego a desempenhar;  

III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;  

IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize e:  

V - o CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 

3.5 - A compatibilidade entre as atribuições do emprego e a deficiência do candidato será avaliada no exame 

admissional, pela equipe multiprofissional, na forma do disposto no § 2º,do art. 43, do Decreto nº 3.298/99, 

comprometendo-se a Prefeitura Municipal de Pradópolis a fornecer apoios técnicos de que trata o art. 19, inciso VIII do 

Decreto nº 3.298/99, ainda que esses apoios exijam o auxílio de outro servidor, como no caso de ledor para o servidor 

com deficiência visual. A Comissão de Equipe Multiprofissional não deve atribuir a declaração de incompatibilidade 

entre as atribuições do emprego público e as deficiências do candidato. A compatibilidade será analisada durante o 

período de experiência. A Comissão de Equipe Multiprofissional deverá apenas declarar as adaptações e instrumentos 

necessários, como ledores, recursos de informática, adaptação arquitetônica, noções de língua de sinais, entre outros 

que se fizerem necessários, para que o servidor, com deficiência, possa bem desempenhar suas funções.  

3.6 - A publicação do resultado final do concurso público será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de 

todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos, 

conforme o art. 42 do Decreto nº 3.298/99.  

3.7 - No momento da contratação serão chamados sequencial e alternadamente os candidatos das duas listas, a que se 

refere o item 3.6. Os candidatos da lista especial serão chamados até esgotar-se o percentual da reserva legal, quando 

então as vagas serão destinadas apenas aos candidatos da lista geral.  

3.8 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº 3.298/99, 

particularmente em seu art. 40, participarão do concurso público 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 exigidas para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser 

requeridos no ato da inscrição.  

3.9 - São consideradas pessoas com deficiência as que apresentem, em certo grau, uma deficiência mental, motriz ou 

sensorial, com caráter de cronicidade e persistência de alteração de vida, bem como as que se enquadram no Artigo 4º 

do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

3.10 - Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo 

miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

3.11 - As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação 

no Concurso Público ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de 

classificação. 

3.12 - No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado nos dias do Concurso 

Público deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. 

3.13 - O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá declarar a condição 

na Ficha de Inscrição. 

3.14 - O candidato com deficiência, durante o período das inscrições, deverá encaminhar, via Sedex ou correspondência 

com Aviso de Recebimento (AR), à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., aos cuidados do 

Departamento de Planejamento de Concursos, localizado à Rua Itaipu, nº 403 – Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, 

CEP 04052-010, identificando o nome do Concurso Público no envelope: Prefeitura Municipal de Pradópolis – 

Concurso Público 01/2015, os documentos a seguir: 

a) Declaração constante no Anexo V deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, especificando a 

condição especial para a realização da prova (caso a condição especial seja necessária); e  

b) Original ou cópia autenticada do Laudo Médico, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das 

inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar 

previsão de adaptação da sua prova, informando o seu nome, número do RG e do CPF. 

3.14.1 - Os candidatos que solicitarem a prova em braille deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, 

reglete e punção. 
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3.14.2 - O candidato com deficiência auditiva poderá solicitar, na declaração constante no Anexo V deste Edital, a 

autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito a inspeção e aprovação da Comissão Multidisciplinar, com a 

finalidade de garantir a lisura do Concurso Público. 

3.14.3 - O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional de 1 (uma) hora para a realização das provas, 

deverá enviar a documentação indicada nas alíneas “a” e “b” do item 3.14, acompanhada de parecer emitido por 

especialista da área de sua deficiência. 

3.14.4 - A comprovação da tempestividade do envio da documentação tratada nas alíneas do item 3.14 e subitem 3.14.3 

será feita pela data da postagem. 

3.14.5 - Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas neste 

sistema, com tamanho de letra correspondente a corpo 24. 

3.14.6 - As condições específicas e ajudas técnicas previstas acima não excluem outras que se fizerem necessárias. 

3.14.7 - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 

3.15 - O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido. 

3.16 - O candidato que não atender, dentro do período das inscrições, aos dispositivos mencionados no item 3.14 e 

respectivas alíneas e subitens, não terá a condição especial atendida ou não será considerado pessoa com deficiência, 

seja qual for o motivo alegado. 

3.17 - O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes deste Capítulo não 

poderá interpor recurso em favor de sua situação. 

3.18 - Os candidatos, que no ato da inscrição se declararem pessoas com deficiência, se aprovados no Concurso 

Público, terão seus nomes divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à parte. 

3.19 - Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação, 

licença-saúde ou aposentadoria por invalidez. 

 

4 – DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 

 

4.1 – A avaliação será realizada com base em instrumentos que mensuram as habilidades e conhecimentos exigidos 

pelo emprego conforme indicação do Anexo III, composta de Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Básicos 

(POCB) e/ou de Conhecimentos Específicos (POCE), conforme o emprego. 

4.2 – O programa relativo à prova de conhecimentos básicos e específicos, para cada emprego, é o estabelecido no 

Anexo III do presente Edital. 

4.3 - O Concurso Público constará das seguintes provas e respectivo número de questões: 

 

Ensino fundamental incompleto 

Emprego 
POCB 

Quantidade de questões 

POCE 

Quantidade de questões 

Forma de 

Avaliação 

Eletricista 

Pedreiro 

Pintor de Obras 

10 Português 

10 Matemática 

10 Conhecimentos 

Específicos 
POCB + POCE 

Patroleiro 
15 Português 

15 Matemática 
-------- 

POCB + Prova 

Prática 

Servente 

Serviços Gerais 

Vigilante 

15 Português 

15 Matemática 
-------- POCB 

 

Ensino fundamental 

Emprego 
POCB 

Quantidade de questões 

POCE 

Quantidade de questões 

Forma de 

Avaliação 

Auxiliar Administrativo I 

Auxiliar de Enfermagem 

Auxiliar Odontológico 

Encanador 

Recepcionista 

10 Português 

10 Matemática 

10 Conhecimentos 

Específicos 
POCB + POCE 

Auxiliar de Campo  

Fiscal de Serviços e Obras 

Fiscal de Vias Públicas 

15 Português 

15 Matemática 
-------- POCB 
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Ensino fundamental 

Emprego 
POCB 

Quantidade de questões 

POCE 

Quantidade de questões 

Forma de 

Avaliação 

Fiscal Leiturista 

Operador de Máquinas e Equipamentos 

Tratorista 

15 Português 

15 Matemática 
-------- 

POCB + Prova 

Prática 

 

Ensino médio 

Emprego 
POCB 

Quantidade de questões 

POCE 

Quantidade de questões 

Forma de 

Avaliação 

Chefe do Setor de Compras, 

Almoxarifado e Patrimônio 

Chefe do Setor de Limpeza Pública 

Coordenador do Procon 

Fiscal de Tributos e Rendas 

Lançador 

Supervisor de Obras e Infraestrutura 

Técnico de Raio-X 

10 Português 

10 Matemática 

10 Conhecimentos 

Específicos 
POCB + POCE 

Porteiro 
15 Português 

15 Matemática 
--------- POCB 

 

Ensino superior 

Emprego 
POCB 

Quantidade de questões 

POCE 

Quantidade de questões 

Forma de 

Avaliação 

Advogado  15 Português 
25 Conhecimentos 

Específicos 
POCB + POCE 

Assistente do Setor de Licitações e 

Contratos 

Assistente Social 

Cirurgião Dentista  

Contador I 

Engenheiro Civil 

Fisioterapeuta 

Fonoaudiólogo (Saúde) 

Médico Veterinário 

Psicólogo (Saúde) 

Terapeuta Ocupacional 

15 Português 
15 Conhecimentos 

Específicos 
POCB + POCE 

Coordenador Pedagógico 

Diretor de Escola 

Professor de Educação Básica PEB II – 

Língua Portuguesa 

Professor de Educação Física 

15 Português 

05 Matemática 

20 Conhecimentos 

Específicos 

POCB + POCE + 

PTi 

Médico Cardiologista 

Médico Ginecologista 

Médico II - Clínico Geral 

Médico Oftalmologista 

Médico Ortopedista 

Médico Pediatra 

Médico Psiquiatra 

10 Português 

10 Políticas de Saúde (SUS) 
10 Clínica Médica POCB + POCE 

POCB: Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Básicos / POCE: Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Específicos / PTi: Prova de Títulos 

 

4.4 – As provas escritas objetivas desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla escolha, com 
4 (quatro) alternativas para respostas e uma única resposta correta, na forma estabelecida no presente Edital. 
4.5 – Haverá, na Folha de Resposta, para cada questão, quatro campos de marcação correspondentes às quatro 
opções (A, B, C e D), sendo que o candidato deverá preencher apenas aquele correspondente à resposta que julgar 
correta. 
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4.6 – Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto. 
4.7 – O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 
4.8 – Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, e 
multiplicar pelo número de questões acertadas. 
4.9 – O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva. 
4.10 – Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 
(cinquenta). 
4.11 – O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do 
Concurso Público. 
4.12 – Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à 
prova. 
 

5 – DA EXECUÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 

 

5.1 – As provas objetivas serão realizadas na cidade de Pradópolis/SP, na data prevista de 1 de março de 2015, em 

locais e horários a serem comunicados oportunamente através de Edital de Convocação para as Provas Objetivas a ser 

publicado em jornal com circulação no município, afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Pradópolis e 

divulgado através da Internet nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br e www.pradopolis.sp.gov.br, 

observado o horário oficial de Brasília/DF.  

5.1.1 - As provas serão aplicadas conforme a tabela que segue: 
 

PERÍODO DE APLICAÇÃO DE PROVAS EMPREGOS 

MANHÃ 

Auxiliar Administrativo I 

Auxiliar de Campo 

Auxiliar de Enfermagem 

Auxiliar Odontológico 

Eletricista 

Encanador 

Fiscal de Serviços e Obras 

Fiscal de Vias Públicas 

Fiscal Leiturista 

Operador de Máquinas e Equipamentos 

Patroleiro 

Pedreiro 

Pintor de Obras 

Porteiro 

Recepcionista 

Servente 

Serviços Gerais 

Tratorista 

Vigilante 

TARDE 

Advogado 

Assistente do Setor de Licitações e Contratos 

Assistente Social 

Chefe do Setor de Compras, Almoxarifado e Patrimônio 

Chefe do Setor de Limpeza Pública 

Cirurgião Dentista  

Contador I 

Coordenador do Procon 

Coordenador Pedagógico 

Diretor de Escola 

Engenheiro Civil 

Fiscal de Tributos e Rendas 

Fisioterapeuta 

Fonoaudiólogo (Saúde) 

Lançador 

Médico Cardiologista 
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PERÍODO DE APLICAÇÃO DE PROVAS EMPREGOS 

Médico Ginecologista 

Médico II - Clínico Geral 

Médico Oftalmologista 

Médico Ortopedista 

Médico Pediatra 

Médico Psiquiatra 

Médico Veterinário 

Professor de Educação Básica PEB II – Língua Portuguesa 

Professor de Educação Física 

Psicólogo (Saúde) 

Supervisor de Obras e Infraestrutura 

Técnico de Raio-X 

Terapeuta Ocupacional 

 

5.2 - Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares existentes nos colégios da cidade de 

Pradópolis/SP, a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. reserva-se do direito de alocá-los em cidades 

próximas à determinada para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao 

transporte e alojamento desses candidatos. 

5.2.1 - Não será enviado Cartão Informativo do Candidato para o endereço ou e-mail do candidato. O candidato deverá, 

a partir do dia 20 de fevereiro de 2015, informar-se, pela internet, nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br 

e www.pradopolis.sp.gov.br, em que local e horário irá realizar a prova. Será de inteira responsabilidade do candidato o 

acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova. 

5.2.2 - Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas, 

exceto na condição do candidato com deficiência, que demande condição especial para a realização das provas e/ou 

esteja concorrendo às vagas reservadas para pessoas com deficiência, que, nesse caso, deverá entrar em contato com 

a empresa realizadora do Concurso Público, através do e-mail duvidas@rboconcursos.com.br. 

5.3 - Ao candidato só será permitida a participação nas provas, conforme inscrição efetivada para o emprego, 

respeitada as datas, horários e local determinado para cada inscrito.  

5.4 – Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.  

5.4.1 – Caso haja inexatidão em informações, o candidato deverá estabelecer contato com o fiscal de sala que 

desencadeará providencias necessárias, dando ciência de forma verbal a todos os inscritos naquela sala sobre os 

procedimentos.  

5.5 - Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova, pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora 

marcada para a abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento original e oficial de 

identidade com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.  

5.6 - O documento apresentado deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 

com clareza.  

5.7 – O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.  

5.8 – Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 

identidade no original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o 

registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias. O candidato poderá realizar a 

respectiva prova, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de 

impressão em formulário próprio.  

5.9 - Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticados, ou quaisquer outros 

documentos diferentes dos acima definidos.  

5.10 - Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início.  

5.11 - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.  

5.12 – No dia de realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais, e tendo feito a 

sua inscrição atendendo a todos os requisitos, a empresa contratada para realização do concurso público procederá à 

inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário especifico mediante a apresentação do 

comprovante de inscrição.  

5.13 – A inclusão de que trata o subitem anterior será realizada de forma condicional e será confirmada pela empresa 

contratada para realização do concurso público, na fase de julgamento da prova objetiva com o intuito de se verificar a 

pertinência da referida inclusão.  

5.14 – Constatada a irregularidade da inscrição de que trata o subitem anterior a mesma será automaticamente 
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cancelada, sem direito a reclamação, independentemente, de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos 

dela decorrentes. 

5.15 - Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie nem a utilização de máquina 

calculadora ou de equipamento eletrônico.  

5.16 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido 

comunicando-se com outro candidato ou com terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de 

comunicação.  

5.17 – Após o ingresso do candidato na sala de provas, o mesmo não poderá retirar-se sem o acompanhamento de um 

fiscal.  

5.18 – A duração da prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para preenchimento da Folha de Resposta. 

5.18.1 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas após 30 (trinta) minutos do início das 

mesmas, devendo entregar ao Fiscal da Sala o Caderno de Questões e respectiva Folha de Respostas, e somente 

poderá levar o Caderno de Questões depois de 2 (duas) horas do início da prova. Em nenhuma outra situação será 

fornecido o Caderno de Questões. 

5.19 – As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta, na Folha Definitiva de 

Respostas.  

5.20 – A Folha Definitiva de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 

válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue, no final da prova, ao fiscal de sala, juntamente com o Caderno 

de Questões.  

5.21 – Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que 

contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.  

5.22 – Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer 

marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato.  

5.23 – Em hipótese alguma haverá substituição da Folha Definitiva de Respostas por erro do candidato, uma vez que a 

mesma é personalizada.  

5.24 – O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação deverá solicitar 

ao fiscal da sala, o qual será corrigido em formulário especifico e constará do Relatório de Ocorrências.  

5.25 – Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova, em virtude de afastamento, por qualquer 

motivo, de candidato da sala de prova.  

5.26 – Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:  

I - apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;  

II - não apresentar documento de identificação, conforme o previsto no presente edital;  

III - não comparecer para a realização da prova, seja qual for o motivo alegado, inclusive atrasado;  

IV - ausentar-se da sala de prova, sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do final do tempo mínimo de 

permanência estabelecido no presente edital;  

V - for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, impressos não permitidos ou 

calculadoras;  

VI - estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;  

VII - lançar mão de meios ilícitos para executar a prova;  

VIII - não devolver o material solicitado pelo fiscal na sala de prova;  

IX - perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 

examinadores, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;  

X - estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;  

XI - estiver fazendo uso de boné ou chapéu;  

XII - fizer anotações de informações relativas à suas respostas fora dos meios permitidos.  

XIII - ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas e/ou caderno de questões;  

XIV - não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas e  

XV - utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer 

etapa do Concurso Público.  

5.27 – A empresa contratada para realização do Concurso Público não se responsabilizará por perdas ou extravios de 

objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas. 

5.28 – Quanto às provas objetivas:  

5.28.1 – Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter 

o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso 

Público.  

5.28.2 – No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das 
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provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de 

avaliação/classificação.  

5.29 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 

acompanhante que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A 

candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas.  

5.30 – A inviolabilidade da prova será comprovada no momento do rompimento do lacre dos envelopes das provas, na 

presença dos candidatos e da Comissão especialmente constituída para tal finalidade.  

5.31 – Os pontos correspondentes às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, 

independentemente à formulação de recursos.  

5.32 – No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade de formulação de 

qualquer questão ou ainda que a mesma não esteja prevista no programa, deverá manifestar-se junto ao fiscal da sala, 

que deverá anotar a reclamação na Folha de Ocorrências para posterior analise da banca examinadora.  

5.33 – Sempre que o candidato observar a situação elencada no item anterior deverá manifestar-se sobre pena de não 

poder apresentar posteriormente eventual recurso.  

5.34 – Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal o caderno de questões, a folha de respostas e todo e 

qualquer material cedido para sua realização. 

 

6 – DA PROVA DE TÍTULOS 

 

6.1 - Concorrerão à Prova de Títulos somente os candidatos aos empregos de Coordenador Pedagógico, Diretor de 

Escola, Professor de Educação Básica PEB II – Língua Portuguesa e Professor de Educação Física habilitados nas 

provas objetivas, conforme estabelecido no Capítulo 4 deste Edital. 

6.1.1 - A prova de títulos terá caráter classificatório. O candidato que não entregar o Título não será eliminado do 

Concurso. 

6.2 - O candidato deverá enviar os documentos abaixo, via postal por Sedex ou carta com Aviso de Recebimento (AR), 

para a empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizada na Rua Itaipu, nº 403, Bairro 

Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-010, até o último dia de inscrição, identificando o nome do Concurso Público, 

no envelope: Concurso Público Nº 01/2015 – Prefeitura Municipal de Pradópolis - Títulos: 

a) Cópia reprográfica autenticada dos Títulos a que venha possuir, assim como seus respectivos históricos escolares; 

b) Cópia do Documento de Identificação (RG) e Comprovante de inscrição; e 

c) Formulário de entrega de títulos, cujo modelo é o constante do deste Edital, em via original, identificado, preenchido 

com os Títulos a serem enviados e assinado. 

6.2.1 - A comprovação de envio dos Títulos será feita pelo comprovante de postagem emitido pelos Correios, onde 

consta o número de identificação do objeto.  

6.2.2 - Após o prazo estabelecido no item 6.2 não serão aceitos Títulos, sob qualquer hipótese. 

6.2.3 - As cópias apresentadas não serão devolvidas em hipótese alguma. Não serão aceitos documentos originais. 

6.3 - Enviada a relação dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou 

alegação. 

6.4 - Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados definitivos de 

conclusão de curso expedidos por estabelecimento e instituições de ensino regularizadas perante os órgão e entidades 

oficiais de ensino estaduais e federais, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do 

responsável pela expedição do documento. 

6.4.1 - Os documentos de Títulos que forem representados por declarações ou certidões deverão estar acompanhados 

do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por 

Instituição Oficial, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela 

expedição do documento. 

6.4.2 - Os certificados de Pós Graduação Lato Sensu, com o mínimo de 360 (trezentas e sessenta) horas, deverão estar 

de acordo com a Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007. 

6.4.3 - No caso de Certificado de Conclusão de Pós Graduação “Stricto Sensu” (Mestrado ou Doutorado), este deverá 

conter a data de conclusão e a aprovação da Dissertação ou Defesa da Tese. 

6.4.4 - Somente serão válidos para efeito de contagem dos títulos de Mestre e Doutor, os cursos reconhecidos pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES/MEC. 

6.4.5 - Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente tradução 

efetuada por tradutor juramentado ou pela revalidação dada pelo órgão competente. 

6.5 - Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes. 

6.7 - É da exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de Títulos. 
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6.8 - Não serão aceitas substituições de documentos, bem como, Títulos que não constem nas tabelas apresentadas 

neste Capítulo. 

6.9 - A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 7 (sete) pontos. 

6.10 - No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados. 

6.11 - Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir: 

 

TABELA DE TÍTULOS 
 

TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MÁXIMO 
COMPROVAÇÃO 

a) Doutorado na área da EDUCAÇÃO - 
Pós Graduação Stricto Sensu, concluído 
até a data de apresentação dos títulos. 

3 pontos 3 pontos 
Cópia autenticada do Diploma devidamente registrado ou 
de Certificado/ Certidão/ Declaração de conclusão de 
curso. 

b) Mestrado na área da EDUCAÇÃO - 
Pós Graduação Stricto Sensu, concluído 
até a data de apresentação dos títulos. 

2 pontos 2 pontos 
Cópia autenticada do Diploma devidamente registrado ou 
de Certificado/ Certidão/ Declaração de conclusão de 
curso. 

c) Pós Graduação Lato Sensu 
(especialização) na área da 
EDUCAÇÃO, com carga horária mínima 
de 360 horas, concluída até a data de 
apresentação dos títulos. 

1 ponto 2 pontos 

Cópia autenticada do Certificado, Certidão ou Declaração 
de conclusão do Curso, indicando o número de horas e 
período de realização do curso. No caso de Declaração ou 
Certidão de conclusão de curso, estas devem vir 
acompanhadas da cópia autenticada do respectivo 
Histórico Escolar. 

 

7 – DA PROVA PRÁTICA 

 

7.1- A Prova Prática (PP) será aplicada para os empregos de Operador de Máquinas e Equipamentos, Patroleiro e 
Tratorista, na cidade de Pradópolis/SP, em data, local e horário a serem comunicados através do edital de convocação 

para a prova prática, que será publicado em jornal com circulação no município. Também poderão ser feitas consultas 
através da internet nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br e www.pradopolis.sp.gov.br. 

7.1.1- A data da prova é sujeita à alteração. 
7.1.2- Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova. 
7.1.3- Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e local a serem divulgados 
de acordo com as informações constantes no item 7.1, deste capítulo. 
7.1.4- Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local 
designado.  
7.2- Para a realização da Prova Prática serão convocados os candidatos aos empregos de Operador de Máquinas e 
Equipamentos, Patroleiro e Tratorista aprovados nas provas objetivas. 
7.3- Os candidatos inscritos como pessoa com deficiência e aprovados no concurso serão convocados para realizar a 
prova prática e participarão desta fase conforme o que estabelece o Capítulo 3, deste Edital. 
7.4- O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munido de documento oficial de identidade original. 
7.4.1- Para o emprego de Operador de Máquinas e Equipamentos, além do documento oficial de identidade original, o 
candidato também deverá apresentar no momento da realização da prova prática a CNH - Carteira Nacional de 
Habilitação original, categoria “C” ou superior, em validade e de acordo com a legislação vigente (Código Nacional de 
Trânsito), bem como deverá apresentar-se fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na 
CNH. 
7.4.2- Para o emprego de Patroleiro, além do documento oficial de identidade original, o candidato também deverá 
apresentar no momento da realização da prova prática a CNH - Carteira Nacional de Habilitação original, categoria “C” 
ou superior, em validade e de acordo com a legislação vigente (Código Nacional de Trânsito), bem como deverá 
apresentar-se fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH. 
7.4.3- Para o emprego de Tratorista, além do documento oficial de identidade original, o candidato também deverá 
apresentar no momento da realização da prova prática a CNH - Carteira Nacional de Habilitação original, categoria “C” 
ou superior, em validade e de acordo com a legislação vigente (Código Nacional de Trânsito), bem como deverá 
apresentar-se fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH. 
7.5- Para a realização da prova prática não será aceito, em hipótese alguma qualquer tipo de protocolo da habilitação. 
7.6- As provas práticas buscam aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e 
ao desempenho eficiente das atividades.  
7.7- A Prova Prática terá caráter eliminatório e classificatório e terá o valor máximo de 100 (cem) pontos. 
7.7.1- Será considerado habilitado na Prova Prática o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 
(cinquenta). 
7.7.2- O candidato que não comparecer para realizar a Prova ou não habilitado na Prova Prática será eliminado do 
Concurso Público. 
7.8- Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado. 

http://www.pradopolis.sp.gov.br/
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7.9- Os critérios de avaliação da Prova Prática para os candidatos aos empregos de Operador de Máquinas e 
Equipamentos, Patroleiro e Tratorista são: 
 

TAREFAS PONTUAÇÃO TEMPO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO 

1- Executar tarefas previamente definidas de 
acordo com a utilização e especificação da(s) 
máquina(s), observando a segurança própria e do 
equipamento. 

0 a 50 pontos 10 min 

2 - Num espaço determinado realizar manobras a 
serem definidas. 

0 a 25 pontos 5 min 

3 - Vistoria de um veículo: o nível do óleo, água, 
bateria, combustível, painel de comando, pneus e 
demais itens. 

0 a 25 pontos 5 min 

TOTAL DE PONTOS E TEMPO 100 pontos 20 min 

 

 

8 – DA CLASSIFICAÇÃO 

 

8.1 – A Lista de Classificação será em ordem decrescente de acordo com a Nota Final. 

8.1.1 – Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final obtida através: 
a) da somatória de pontos obtidos na prova objetiva com os pontos obtidos na prova de Títulos para os empregos de 
Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, Professor de Educação Básica PEB II – Língua Portuguesa e Professor de 
Educação Física; 
b) da somatória de pontos obtidos na prova objetiva com os pontos obtidos na prova Prática para os empregos de 
Operador de Máquinas e Equipamentos, Patroleiro e Tratorista; 
c) dos pontos obtidos na prova objetiva para os demais empregos. 
8.2 – A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em 2 (duas) listas, sendo a primeira com 

pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e a segunda com somente a 

pontuação dos candidatos com deficiência. 

8.3 – No momento da nomeação serão chamados sequencial e alternadamente os candidatos das duas listas referidas 

no subitem 8.2, devendo ser observado o percentual mínimo para garantir a nomeação dos candidatos com deficiência 

em cada bloco de candidatos chamados para a nomeação. 

8.4 – Os remanescentes formarão listagem para serem aproveitados, dentro do prazo de validade do Concurso Público, 

de acordo com a necessidade da Administração. 

8.5 - No caso de igualdade na Classificação Final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que: 

8.5.1 - Tiver idade superior a sessenta anos, até o último dia das inscrições, em atendendo ao que dispõe o Estatuto do 

Idoso – Lei Federal nº 10.741/03; 

8.5.2 - Obtiver maior número de pontos na prova de Conhecimentos Específicos (POCE), quando houver; 

8.5.3 - Obtiver maior número de pontos na prova de Conhecimentos Básicos (POCB); 

8.5.4 - Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso; 

8.5.5 - Exerça função de jurado em Tribunal do Júri, conforme disposto no artigo 440 da Lei nº 11.689/2008. 

8.5.5.1 - Para fins de comprovação do subitem anterior, serão aceitas certidão, declaração, atestado ou outros 

documentos públicos, emitidos pelos Tribunais de Justiça Federais, Estaduais e Municipais. 

8.6 - O candidato que tenha exercido função de jurado no Tribunal do Júri deverá encaminhar via postal (Sedex 

ou Carta com aviso de recebimento – AR) o formulário constante no Anexo VII deste edital, devidamente 

assinado e preenchido, à RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., situada na Rua Itaipu nº 403, 

Praça da Árvore, São Paulo/SP, CEP 04052-010 até o último dia das inscrições, Ref.: Formulário de Jurado de 

Tribunal do Júri Concurso Público nº 01/2015 da Prefeitura Municipal de Pradópolis, acompanhado do seguinte 

documento: 

a) Cópia autenticada da Certidão, Declaração ou atestado expedida por Órgão Oficial do Judiciário, declarando que o 

candidato tenha exercido ou exerça função de jurado em Tribunal de Júri. 

8.7 - A classificação no presente Concurso Público não gera aos candidatos direito à contratação para o emprego, 

cabendo a Prefeitura Municipal de Pradópolis o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número 

estritamente necessário, não havendo obrigatoriedade de contratação de todos os candidatos aprovados no Concurso 

Público, respeitada sempre, a ordem de classificação, bem como não lhes garante escolha do local de trabalho. 
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9 – DOS RECURSOS 

 

9.1 - Recursos quanto às questões aplicadas, ao gabarito e quanto às notas atribuídas deverão ser feitos por escrito e 

em formulário próprio para recursos, conforme Anexo IV, dirigidos à Comissão do Concurso Público, devendo ser 

entregues e protocolados pelo próprio candidato ou seu procurador junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 

de Pradópolis, localizada na Rua Tiradentes, nº 956 – Centro – Pradópolis/SP, das 9h às 12h e das 13h às 17h. 

9.2 – O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis contados da data da publicação do fato que lhe 

deu origem. 

9.3 – Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo pré–estabelecido e que possuírem 

fundamentação e argumentação lógica e consistente que permita sua adequada identificação e avaliação.  

9.3.1 - O recurso deverá ser apresentado em formulário próprio para recursos, conforme Anexo IV, de forma 

individualizada, ou seja, 1 (um) requerimento para cada fato que lhe deu origem. 

9.3.2 - Devem constar do recurso: o nome do candidato, número de inscrição, número do documento de 

identidade, emprego para a qual se inscreveu, endereço, nº da questão (se for o caso), bem como a 

fundamentação do fato que deu origem ao recurso. 

9.3.3 – Não serão aceitos recursos interpostos por fax, internet, telegrama ou outro meio que não seja o 

especificado nos subitens 9.1, 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 deste Edital. 

9.3.4 - Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.  

9.4 - No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, ser alterada a 

nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda, ocorrer à 

classificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a habilitação. 

9.5. - No que diz respeito à publicação dos totais de pontos da prova objetiva, em havendo recurso deferido, será feita a 

retificação, ou ficará automaticamente ratificada para a classificação final. 

9.6 – Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recursos de recursos e recurso de gabarito 

oficial definitivo. 

9.7 – Se do exame de recursos contra questões da Prova Escrita Objetiva resultar sua anulação, a pontuação 

correspondente à questão será atribuída a todos os candidatos presentes a prova, independentemente de terem 

recorrido ou não. 

9.8 - A Comissão do Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão 

pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

10 – DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1 - A convocação dos candidatos aprovados para o emprego público ora disponibilizada obedecerá rigorosamente à 

lista de classificação final do Concurso Público em vigência, cujo chamamento dar-se-á à medida que ocorrer 

necessidade por parte da Administração Pública de Pradópolis, conforme disciplinado na legislação vigente. 

10.2 - Antes de ser contratado no emprego e adquirir a sua titularidade, o candidato contratado deverá submeter-se a 

prévia inspeção médica oficial, que será realizada por médico do trabalho da Prefeitura Municipal de Pradópolis, ou por 

sua ordem, que avaliará sua aptidão física e mental para o exercício do emprego. Somente será empossado o nomeado 

que for julgado apto físico e mentalmente para o exercício do emprego. 

10.3 - O candidato convocado que não apresentar toda documentação exigida, em conformidade com os documentos 

exigidos no presente edital ou que não comparecer à convocação no prazo estipulado no instrumento de convocação, 

dará causa inquestionável à perda de sua vaga. 

10.4 - A convocação do candidato será realizada por meio de editais de convocação que serão publicados na imprensa 

local, no site do município (www.pradopolis.sp.gov.br) e afixados nos murais da Prefeitura de Pradópolis. 

10.5 - O não comparecimento ou abandono formalizado implicará na declaração de desistência de sua contratação, 

passando-se a nomear o próximo candidato, obedecida a ordem final de classificação do Concurso Público. 

10.6 - O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais 

Ltda., até a data de publicação da Homologação dos Resultados e, após esta data, junto a Prefeitura Municipal de 

Pradópolis, através de correspondência com Aviso de Recebimento (AR). 

10.7 - Além da documentação prevista neste Edital será facultado a Prefeitura Municipal da Pradópolis exigir dos 

candidatos convocados outros documentos que eventualmente sejam necessários. 

10.8 - Para efeito de contratação, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico, realizado por médico oficial 

da Prefeitura Municipal de Pradópolis/ SP, que avaliará sua aptidão física e mental para o exercício do emprego.  

10.9 - Identificado, a qualquer tempo irregularidade na apresentação dos documentos acima mencionados, o candidato 

responsável será eliminado do Concurso Público.  

http://www.pradopolis.sp.gov.br/
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10.10 - No ato de sua contratação, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se é ou já foi funcionário público 

(municipal, estadual ou federal), seja como celetista, estatutário ou contratado, observando, no caso o acúmulo de 

funções, conforme disposições legais previstas. 

 

11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 – Caberá à empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. a responsabilidade pelo grau de 

dificuldade, abrangência e assuntos, bem como pela extensão da mesma. 

11.2 – Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não havendo óbice administrativo, 

judicial ou legal, é facultada a incineração dos registros escritos, mantendo–se, entretanto, pelo período de validade do 

Concurso Público, os registros eletrônicos a ele referentes. 

11.3 – Os itens deste Edital poderão, eventualmente, sofrer alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as provas 

correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

11.4 – A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificada posteriormente, eliminará 

o candidato do Concurso Público, cancelando–se todos os atos decorrentes da inscrição. 

11.5 – O Concurso Público será homologado por sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal de Pradópolis, nos termos 

da Legislação vigente. 

11.6 – A Comissão de Concurso Público e a empresa organizadora não autorizam a comercialização de 

apostilas e não se responsabilizam pelo conteúdo aposto. 

11.7 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso Público. 

11.8 – Nos termos do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de 

acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

11.9 – Na falta da cédula de identidade original poderá, a critério da Comissão, serem admitidos na sala de provas, os 

candidatos que apresentarem outros documentos, como carteira de trabalho, carteira do órgão de classe, certificado 

militar, carteira de habilitação com foto, desde que permitam com clareza a sua identificação. Não serão aceitos 

quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos. 

11.10 – Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam com qualquer dos membros do quadro societário 

da empresa contratada para aplicação e correção do presente certame a relação de parentesco definida e prevista nos 

artigos 1.591 a 1.595 do Código Civil, valorizando–se assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem 

nortear a Administração Pública. Constatada a tempo será a inscrição indeferida pela Comissão Organizadora e, 

posterior à homologação será o candidato eliminado do Concurso Público, sem prejuízo de responsabilidade civil, penal 

e administrativa. 

11.11 – Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Comissão Organizadora poderá anular a 

inscrição, prova, ou nomeação do candidato, desde que sejam verificadas fraudes, falsidades de declaração ou 

irregularidade a prova. 

11.12 – Os vencimentos dos empregos deste certame são referentes aos da data do presente Edital. 

11.13 – A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e aceitação das condições 

do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem 

como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização do certame, acerca 

das quais não poderá alegar desconhecimento. 

11.14. – É de responsabilidade do candidato manter os dados cadastrais de seu endereço, inclusive o eletrônico, e 

telefone atualizados até que se expire o prazo de validade do Concurso Público, da seguinte forma:  

a) até a homologação do Concurso Público comunicando oficialmente à empresa realizadora do certame. 

b) após a homologação comunicar à Prefeitura Municipal de Pradópolis. 

11.15 - Todos os cálculos de notas descritos neste edital serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se 

para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 

11.16 – A Organização, aplicação e correção das provas ficarão a emprego da empresa RBO Assessoria Pública e 

Projetos Municipais Ltda. 

 

 

Pradópolis, 16 de janeiro de 2015. 

 

Aldair Cândido de Souza 

PREFEITO MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 
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ANEXO I 

 

TABELA I – EMPREGOS, VAGAS, SALÁRIO INICIAL, CARGA HORÁRIA, REFERÊNCIA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E 
TAXA DE INSCRIÇÃO 

  

Ensino fundamental incompleto 

Emprego Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Ref. 
Requisitos mínimos 

exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Eletricista 
Cadastro 
Reserva 

-- 
R$ 

1.299,63 
40 horas 
semanais 

4-A 
- Ensino fundamental 
incompleto. 

R$ 18,00 

Patroleiro 1 -- 
R$ 

1.470,37 
40 horas 
semanais 

5-A 

- Ensino fundamental 
incompleto; e  
- Possuir Carteira 
Nacional de Habilitação - 
CNH na categoria “C”. 

R$ 18,00 

Pedreiro 1 -- 
R$ 

1.470,37 
40 horas 
semanais 

5-A 
- Ensino fundamental 
incompleto. 

R$ 18,00 

Pintor de Obras 2 -- 
R$ 

1.470,37 
40 horas 
semanais 

5-A 
- Ensino fundamental 
incompleto. 

R$ 18,00 

Servente 5 -- R$ 821,69 
40 horas 
semanais 

1-A 
- Ensino fundamental 
incompleto. 

R$ 18,00 

Serviços Gerais 2 -- 
R$ 

1.148,66 
40 horas 
semanais 

3-A 
- Ensino fundamental 
incompleto. 

R$ 18,00 

Vigilante 
Cadastro 
Reserva 

-- 
R$ 

1.148,66 
40 horas 
semanais 

3-A 
- Ensino fundamental 
incompleto ou 
alfabetizado. 

R$ 18,00 

 

 

Ensino fundamental  

Emprego Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Ref. 
Requisitos mínimos 

exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Auxiliar 
Administrativo I 

1 -- 
R$ 

1.299,63 
40 horas 
semanais 

4-A 
- Ensino fundamental 
completo. 

R$ 18,00 

Auxiliar de Campo 
Cadastro 
Reserva 

-- 
R$ 

1.882,43 
40 horas 
semanais 

7-A 
- Ensino fundamental 
completo. 

R$ 18,00 

Auxiliar de 
Enfermagem 

4 -- 
R$ 

1.470,37 
40 horas 
semanais 

5-A 

- Ensino fundamental 
completo;  
- Curso completo de 
qualificação profissional 
específico para o cargo; e 
- Inscrição no COREN. 

R$ 18,00 

Auxiliar 
Odontológico 

Cadastro 
Reserva 

-- 
R$ 

1.299,63 
40 horas 
semanais 

4-A 

- Ensino fundamental 
completo;  
- Curso completo de 
qualificação profissional 
específico para o cargo; e 
- Inscrição no CRO. 

R$ 18,00 

Encanador 2 -- 
R$ 

1.470,37 
40 horas 
semanais 

5-A 
- Ensino fundamental 
completo. 

R$ 18,00 

Fiscal de Serviços e 
Obras 

Cadastro 
Reserva 

-- 
R$ 

1.882,43 
40 horas 
semanais 

7-A 
- Ensino fundamental 
completo. 

R$ 18,00 

Fiscal de Vias 
Públicas 

1 -- 
R$ 

1.882,43 
40 horas 
semanais 

7-A 
- Ensino fundamental 
completo. 

R$ 18,00 
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Ensino fundamental  

Emprego Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Ref. 
Requisitos mínimos 

exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Fiscal Leiturista 3 -- 
R$ 

1.148,66 
40 horas 
semanais 

3-A 
- Ensino fundamental 
completo. 

R$ 18,00 

Operador de 
Máquinas e 
Equipamentos 

1 -- 
R$ 

1.470,37 
40 horas 
semanais 

5-A 

- Ensino fundamental 
completo; e  
- Possuir Carteira 
Nacional de Habilitação - 
CNH na categoria “C”. 

R$ 18,00 

Recepcionista 2 -- 
R$ 

1.299,63 
40 horas 
semanais 

4-A 
- Ensino fundamental 
completo. 

R$ 18,00 

Tratorista 1 -- 
R$ 

1.299,63 
40 horas 
semanais 

4-A 

- Ensino fundamental 
completo; e  
- Possuir Carteira 
Nacional de Habilitação - 
CNH na categoria “C”. 

R$ 18,00 

 

 

Ensino médio 

Emprego Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Ref. 
Requisitos mínimos 

exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Chefe do Setor de 
Compras, 
Almoxarifado e 
Patrimônio 

1 -- 
R$ 

2.409,39 
40 horas 
semanais 

9-A - Ensino médio completo. R$ 28,00 

Chefe do Setor de 
Limpeza Pública 

1 -- 
R$ 

2.409,39 
40 horas 
semanais 

9-A - Ensino médio completo. R$ 28,00 

Coordenador do 
Procon 

1 -- 
R$ 

3.489,11 
40 horas 
semanais 

12-A - Ensino médio completo. R$ 28,00 

Fiscal de Tributos e 
Rendas 

1 -- 
R$ 

2.129,36 
40 horas 
semanais 

8-A - Ensino médio completo. R$ 28,00 

Lançador 
Cadastro 
Reserva 

-- 
R$ 

2.409,39 
40 horas 
semanais 

9-A - Ensino médio completo. R$ 28,00 

Porteiro 3 -- 
R$ 

1.148,66 
40 horas 
semanais 

3-A - Ensino médio completo, R$ 28,00 

Supervisor de Obras 
e Infraestrutura 

1 -- 
R$ 

2.409,39 
40 horas 
semanais 

9-A - Ensino médio completo. R$ 28,00 

Técnico de Raio-X 
Cadastro 
Reserva 

-- 
R$ 

1.470,37 
20 horas 
semanais 

5-A 

- Curso técnico completo 
(em nível médio) em 
Radiologia; e  
- Inscrição no CRTR. 

R$ 28,00 

 

 

Ensino superior 

Emprego Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Ref. 
Requisitos mínimos 

exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Advogado 3 -- 
R$ 

4.466,64 
20 horas 
semanais 

14-A 
- Ensino superior completo 
em Direito; e  
- Inscrição na OAB. 

R$ 48,00 



 

Prefeitura Municipal de Pradópolis – SP 
Concurso Público Edital nº 01/2015 

 

 

 

Ensino superior 

Emprego Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Ref. 
Requisitos mínimos 

exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Assistente do Setor 
de Licitações e 
Contratos 

1 -- 
R$ 

3.947,76 
40 horas 
semanais 

13-A 
- Ensino superior 
completo. 

R$ 48,00 

Assistente Social 2 -- 
R$ 

2.409,39 
30 horas 
semanais 

9-A 
- Ensino superior completo 
em Serviço Social; e  
- Inscrição no CRESS. 

R$ 48,00 

Cirurgião Dentista  3 -- 
R$ 

3.083,87 
20 horas 
semanais 

11-A 
- Ensino superior completo 
em Odontologia; e  
- Inscrição no CRO. 

R$ 48,00 

Contador I 1 -- 
R$ 

3.947,76 
40 horas 
semanais 

13-A 
- Ensino superior completo 
em Ciências Contábeis; e  
- Inscrição no CRC. 

R$ 48,00 

Coordenador 
Pedagógico 

10 1 
R$ 

3.083,87 
40 horas 
semanais 

11-A 
- Ensino superior completo 
em Pedagogia plena. 

R$ 48,00 

Diretor de Escola 10 1 
R$ 

3.489,11 
40 horas 
semanais 

12-A 
- Curso superior de 
licenciatura plena 
completa em Pedagogia. 

R$ 48,00 

Engenheiro Civil 1 -- 
R$ 

3.083,87 
20 horas 
semanais 

11-A 
- Ensino superior completo 
em Engenharia Civil; e  
- Inscrição no CREA. 

R$ 48,00 

Fisioterapeuta 1 -- 
R$ 

3.083,87 
20 horas 
semanais 

11-A 
- Ensino superior completo 
em Fisioterapia; e  
- Inscrição no CREFITO. 

R$ 48,00 

Fonoaudiólogo 
(Saúde) 

1 -- 
R$ 

3.083,87 
20 horas 
semanais 

11-A 
- Ensino superior completo 
em Fonoaudiologia; e  
- Inscrição no CRFa. 

R$ 48,00 

Médico Cardiologista 1 -- 
R$ 

3.947,76 
20 horas 
semanais 

13-A 

- Ensino superior completo 
em Medicina;  
- Especialização em 
Cardiologia; e  
- Inscrição no CRM. 

R$ 48,00 

Médico 
Ginecologista 

2 -- 
R$ 

3.947,76 
20 horas 
semanais 

13-A 

- Ensino superior completo 
em Medicina;  
- Especialização em 
Ginecologia; e  
- Inscrição no CRM. 

R$ 48,00 

Médico II - Clínico 
Geral 

4 -- 
R$ 

3.947,76 
20 horas 
semanais 

13-A 
- Ensino superior completo 
em Medicina; e  
- Inscrição no CRM. 

R$ 48,00 

Médico 
Oftalmologista 

1 -- 
R$ 

3.947,76 
20 horas 
semanais 

13-A 

- Ensino superior completo 
em Medicina;  
- Especialização em 
Oftalmologia; e  
- Inscrição no CRM. 

R$ 48,00 

Médico Ortopedista 1 -- 
R$ 

3.947,76 
20 horas 
semanais 

13-A 

- Ensino superior completo 
em Medicina;  
- Especialização em 
Ortopedia; e  
- Inscrição no CRM. 

R$ 48,00 

Médico Pediatra 3 -- 
R$ 

3.947,76 
20 horas 
semanais 

13-A 

- Ensino superior completo 
em Medicina;  
- Especialização em 
Pediatria; e  
- Inscrição no CRM. 

R$ 48,00 

Médico Psiquiatra 2 -- 
R$ 

3.947,76 
20 horas 
semanais 

13-A 

- Ensino superior completo 
em Medicina;  
- Especialização em 
Psiquiatria; e  
- Inscrição no CRM. 

R$ 48,00 

Médico Veterinário -- -- 
R$ 

3.947,76 
20 horas 
semanais 

13-A 
- Ensino superior completo 
em Medicina Veterinária; e  
- Inscrição no CRMV. 

R$ 48,00 

Professor de 2 -- R$ 16,06 30 horas 9-A - Curso superior de R$ 48,00 
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Ensino superior 

Emprego Vagas 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário 
inicial 

Carga 
horária 

Ref. 
Requisitos mínimos 

exigidos 
Taxa de 

inscrição 

Educação Básica 
PEB II – Língua 
Portuguesa 

a hora-
aula 

semanais licenciatura plena 
completa em Letras com 
habilitação específica em 
Língua Portuguesa. 

Professor de 
Educação Física 

1 -- 
R$ 

2.409,39 
30 horas 
semanais 

9-A 
- Ensino superior completo 
em Educação Física; e  
- Inscrição no CREF. 

R$ 48,00 

Psicólogo (Saúde) 1 -- 
R$ 

3.083,87 
20 horas 
semanais 

11-A 
- Ensino superior completo 
em Psicologia; e  
- Inscrição no CRP. 

R$ 48,00 

Terapeuta 
Ocupacional 

-- -- 
R$ 

2.409,39 
20 horas 
semanais 

9-A 

- Ensino superior completo 
em Terapia Ocupacional; 
e  
- Inscrição no CREFITO. 

R$ 48,00 
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ANEXO III - PROGRAMA 

 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
ELETRICISTA 
PORTUGUÊS  

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Ortografia. Ordem 
alfabética. Pontuação. Acentuação. Substantivo, adjetivo e verbo. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA  

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Noções de geometria: 
perímetro e área. Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual - EPIs; Conhecimentos em manutenção preventiva, 
corretiva, instalações elétricas em edifícios. Noções na utilização de chaves, alicates e outras ferramentas, voltímetro e 
amperímetro. Noções básicas de rede elétrica interna e externa e partes elétrica em geral, chaves e caixas de 
distribuição. 
 
PATROLEIRO 
PORTUGUÊS  

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Ortografia. Ordem 
alfabética. Pontuação. Acentuação. Substantivo, adjetivo e verbo. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA  

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Noções de geometria: 
perímetro e área. Resolução de situações-problema. 
 
PEDREIRO 
PORTUGUÊS  

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Ortografia. Ordem 
alfabética. Pontuação. Acentuação. Substantivo, adjetivo e verbo. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA  

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Noções de geometria: 
perímetro e área. Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conhecimentos sobre Equipamentos de Proteção Individual - EPIs; Conhecimento sobre demarcação da obra; materiais 
básicos de construção civil (areia, cimento, cal, pedra, etc); equipamentos e ferramentas; nível e prumo; concretos e 
argamassas; fundações; alvenarias; lajes; materiais de acabamento; impermeabilização e medidas. 
 
PINTOR DE OBRAS 
PORTUGUÊS  

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Ortografia. Ordem 
alfabética. Pontuação. Acentuação. Substantivo, adjetivo e verbo. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA  

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Noções de geometria: 
perímetro e área. Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual - EPIs; Conhecimentos sobre equipamentos e materiais de 
pintura; Tintas: tipos e uso; Preparação, armazenamento, manuseio de tintas e vernizes em geral; Uso correto de EPIs; 
Conhecimento e execução das normas de segurança do trabalho e de higiene e Preparação das superfícies para 
aplicação de pintura. 
 
SERVENTE 
PORTUGUÊS  

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Ortografia. Ordem 
alfabética. Pontuação. Acentuação. Substantivo, adjetivo e verbo. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA  

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Noções de geometria: 
perímetro e área. Resolução de situações-problema. 
 
SERVIÇOS GERAIS 
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PORTUGUÊS  

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Ortografia. Ordem 
alfabética. Pontuação. Acentuação. Substantivo, adjetivo e verbo. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA  

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Noções de geometria: 
perímetro e área. Resolução de situações-problema. 
 
VIGILANTE 
PORTUGUÊS  

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Ortografia. Ordem 
alfabética. Pontuação. Acentuação. Substantivo, adjetivo e verbo. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA  

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Noções de geometria: 
perímetro e área. Resolução de situações-problema. 
 
 
ENSINO FUNDAMENTAL  

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
PORTUGUÊS 

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética 
simples. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Noções básicas de Informática: Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de 
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor 
de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 
impressão de páginas. Demais conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
AUXILIAR DE CAMPO 
PORTUGUÊS 

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética 
simples. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
PORTUGUÊS 

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética 
simples. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Participação na programação de enfermagem. Execução de ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do 
Enfermeiro; ações educativas aos usuários dos serviços de saúde; ações de educação continuada; atendimento de 
enfermagem em urgências e emergências; atendimento de enfermagem nos diversos programas de saúde da criança, da 
mulher, do adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. Preparo e esterilização de material, instrumental, 
ambientes e equipamentos. Controle de abastecimento e estoque de materiais médico-hospitalares e medicamentos. 
Participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, em grau auxiliar. Participação na equipe de saúde. 
Código de Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. Noções básicas de 
Informática: Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), 
Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de 
páginas. Demais conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
  
AUXILIAR ODONTOLÓGICO 
PORTUGUÊS 

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética 
simples. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Odontologia Preventiva – higiene dental, placa bacteriana, cárie e doença periodontal (etiologia, prevenção e controle); 
flúor (composição e aplicação); Processo Saúde/Doença – levantamentos epidemiológicos: noções de vigilância à Saúde, 
Educação em Saúde: Materiais, Equipamentos e Instrumentais – manutenção e conservação; Materiais dentários – 
forradores e restauradores; Esterilização e Desinfecção. Noções básicas de Informática: Sistema Operacional Windows: 
conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e 
pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. Windows Explorer. Internet 
Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Internet: 
Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Demais conhecimentos em 
informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
ENCANADOR 
PORTUGUÊS 

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética 
simples. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual - EPIs; Conhecimentos sobre a instalação e manutenção de 
aquecedores solares, misturador de água, caixas d'água, bombas d'água, válvulas de descarga, filtros industriais e de 
piscina. Noções básicas sobre o trabalho de desentupimento de esgoto, abertura e fechamento de valetas para 
colocação de canos. 
 
FISCAL DE SERVIÇOS E OBRAS 
PORTUGUÊS 

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética 
simples. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
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superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
 
FISCAL DE VIAS PÚBLICAS 
PORTUGUÊS 

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética 
simples. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
 
FISCAL LEITURISTA 
PORTUGUÊS 

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética 
simples. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
 
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PORTUGUÊS 

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética 
simples. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
 
RECEPCIONISTA 
PORTUGUÊS 

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética 
simples. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Noções básicas de Informática: Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de 
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor 
de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 
impressão de páginas. Demais conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
TRATORISTA 
PORTUGUÊS 

Interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado 
das palavras. Ortografia. Ordem alfabética. Pontuação. Acentuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
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numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Divisão silábica.  
MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética 
simples. Equação do 1º grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.  
 
 
ENSINO MÉDIO  
 
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
MATEMÁTICA  

Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, 
racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e 
Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com 
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação 
de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e 
permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias  
Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações 
métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e 
volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos 
de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: 
funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. 
Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de 
elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Contratos administrativos: conceitos, princípios, requisitos e execução. Constituição Federal, especialmente os Artigos: 
29 a 43, 70 a 75, 145 a 169, 211 e 212. Lei nº 8.666/93, conceito, finalidade, objeto, princípios, modalidades, 
dispensabilidade, inelegibilidade, adjudicação, homologação e anulação. Operacionalização de compras, licitações e 
contratos. Redação Oficial. Noções de Administração: organizações, eficiência e eficácia. Controle integral; Controle de 
estoques; Estoques; Avaliação dos estoques; Funções principais de um controlador de estoques; Almoxarifados e 
Depósitos; Guarda de materiais e produtos; Entrada e saída de mercadorias e materiais; Armazenamento e rotação de 
estoque; Avaliação; Instalação do almoxarifado. Riscos em Eletricidade; Riscos Químicos; Noções básicas de Relações 
Humanas no Trabalho - Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho; Marketing Pessoal; Ética Profissional. 
Organização de documentos. Ordenação de arquivos. Noções sobre coordenação de equipes Noções básicas de 
Informática: Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), 
Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de 
páginas. Demais conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 

 
CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
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MATEMÁTICA  

Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, 
racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e 
Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com 
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação 
de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e 
permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias  
Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações 
métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e 
volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos 
de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: 
funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. 
Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de 
elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Redação Oficial. Noções básicas de Relações Humanas no Trabalho - Noções básicas sobre higiene e segurança no 
trabalho; Marketing Pessoal; Ética Profissional. Noções de serviços de coleta de lixo em geral, limpezas de rua, bueiros 
na área urbana, patrolamento e encascalhamento de ruas e estradas. Noções sobre coordenação de equipes. Noções 
básicas de Informática: Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de 
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor 
de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 
impressão de páginas. Demais conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
COORDENADOR DO PROCON 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
MATEMÁTICA  

Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, 
racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e 
Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com 
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação 
de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e 
permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias  
Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações 
métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e 
volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos 
de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: 
funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. 
Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de 
elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Contexto jurídico-econômico da defesa do consumidor no Brasil. A defesa do consumidor e a intervenção do Estado no 
domínio econômico. Plano constitucional e plano infraconstitucional. Aspectos evolutivos. Impacto do Código Civil de 
2002 e de leis específicas. Lei nº 9.656/98. Código de Defesa do Consumidor: Princípios norteadores. Vulnerabilidade e 
hipossuficiência do consumidor. Critérios para aplicação. Conceitos básicos da lei. Discussões doutrinárias e 
jurisprudenciais. Relação de consumo. Direitos básicos do consumidor. Responsabilidade civil do fornecedor. 
Responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Conceito. Responsabilidade objetiva. Excludentes de responsabilidade. 
Responsabilidade subsidiária do comerciante. Responsabilidade pelo vício do produto ou serviço. Conceito. Alternativas 
para reparação de danos. Prescrição e decadência. Desconsideração da personalidade jurídica. Práticas comerciais. 
Oferta. Conceito. Vinculação do fornecedor. Recusa ao cumprimento. Publicidade enganosa, abusiva, simulada. Práticas 
abusivas. Cobrança abusiva. Contratos no CDC. Princípios. Regras gerais. Interpretação pró-consumidor. Cláusulas 
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abusivas - artigo 51 e Portarias SDE/MJ. O princípio da conservação dos contratos. Direito de arrependimento. O Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Os 
Procons. As entidades civis de defesa do consumidor. O Ministério Público. Aspectos processuais e penais da Lei Nº 
8.078/90. Jurisprudência dos tribunais superiores em direito do consumidor: STJ e STF. Noções básicas de Informática: 
Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. 
Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), Planilha de 
Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Demais 
conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS E RENDAS 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
MATEMÁTICA  

Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, 
racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e 
Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com 
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação 
de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e 
permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias  
Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações 
métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e 
volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos 
de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: 
funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. 
Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de 
elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Noções de Direito Tributário: Introdução ao direito tributário. Fontes do direito tributário. Tributo e sua classificação. 
Legislação Tributária: Normas Gerais de Legislação Tributária (Da Obrigação Tributária, Da Responsabilidade Tributária, 
Do Crédito Tributário, Da Constituição do Crédito Tributário, Da Suspensão do Crédito Tributário, Da Extinção do Crédito 
Tributário, Da Exclusão do Crédito Tributário, Das Garantias e Privilégios do Crédito Tributário, Das Infrações e 
Penalidades, Da Administração Tributária, Da Decisão em Primeira Instância, Da Decisão em Segunda Instância, Dos 
Recursos, Da Execução das Decisões Finais). Noções de Contabilidade: Noções de contabilidade geral (débito, crédito, 
escrituração, livros obrigatórios e facultativos, levantamento de balancetes, o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, os 
Princípios Fundamentais de Contabilidade - (Resolução CFC 750/93), funções e estruturas das contas, contas 
patrimoniais e de resultado, operações com mercadorias, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, as 
demais demonstrações contábeis). Lei Orgânica Municipal. Código Tributário Municipal. Noções básicas de Informática: 
Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. 
Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), Planilha de 
Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Demais 
conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
LANÇADOR 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
MATEMÁTICA  
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Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, 
racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e 
Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com 
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação 
de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e 
permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias  
Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações 
métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e 
volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos 
de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: 
funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. 
Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de 
elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Noções básicas de Informática: Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de 
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor 
de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 
impressão de páginas. Demais conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
PORTEIRO 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
MATEMÁTICA  

Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, 
racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e 
Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com 
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação 
de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e 
permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias  
Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações 
métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e 
volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos 
de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: 
funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. 
Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de 
elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. 
 
SUPERVISOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
MATEMÁTICA  

Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, 
racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e 
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Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com 
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação 
de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e 
permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias  
Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações 
métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e 
volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos 
de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: 
funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. 
Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de 
elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Planejamento. Canteiro de Obra. Equipamentos de obra civil. Plantas. Locação da obra. Estrutura. Fundações. Alvenaria. 
Revestimentos. Pintura. Esquadrias. Cobertura. Instalações Elétricas. Instalações de água. Instalações de esgoto. Galeria 
de águas pluviais. Finalidade da Fiscalização. Recebimento definitivo de obra. Legislação Municipal Específica – Código 
de Posturas do Município. Legislação Estadual: Código Sanitário do Estado de São Paulo - Lei nº 10.083/1998 e Decreto 
Nº. 12342/1978. Legislação Federal: Estatuto da Cidade Lei nº10257/2001; Parcelamento do Solo Urbano - Lei nº 
6766/1979 e Lei nº 9785/1999. Acessibilidade das Pessoas Portadoras de Mobilidade - Decreto Nº. 5296/2004. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. Noções básicas de Informática: Sistema Operacional 
Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de 
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. Windows Explorer. 
Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Demais conhecimentos 
em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
TÉCNICO DE RAIO-X 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
MATEMÁTICA  

Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, 
racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e 
Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com 
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação 
de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e 
permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias  
Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações 
métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e 
volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos 
de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: 
funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. 
Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de 
elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Anatomia e técnicas radiológicas: crânio, mastóides e sela turca, coluna cervical, torácica, lombo-sacra e do cóccix, bacia 
e articulações locais, membros inferiores e superiores, tórax, abdome. Atitude ética e profissional do Técnico em 
Radiologia. Efeitos biológicos das radiações e meios de proteção. Identificação dos equipamentos radiológicos, seus 
componentes e acessórios, utilização e funcionamento. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Processamento de 
filme radiológico. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. Noções básicas de Informática: 
Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, 
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. 
Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), Planilha de 
Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Demais 
conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 



 

Prefeitura Municipal de Pradópolis – SP 
Concurso Público Edital nº 01/2015 

 

 

 

 
 
ENSINO SUPERIOR  
 
ADVOGADO 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atributos, validade, eficácia, vigência, espécie, exteriorização, extinção, 
revogação, anulação, convalidação, atos vinculados, discricionários, inexistentes, nulos e anuláveis, de direito privado; 
Procedimento Administrativo: devido processo legal, licitação: Lei nº 8.666/93, conceito, finalidade, objeto, princípios, 
modalidades, dispensabilidade, inelegibilidade, adjudicação, homologação e anulação; Bens Públicos: conceito, 
classificação, aquisição, uso, imprescritibilidade, impenhorabilidade, e não oneração, concessão, permissão, 
autorização, servidões administrativas, da alienação dos bens públicos; Desapropriação: conceitos, requisitos, por 
utilidade pública, por zona e indireta, para urbanização e reurbanização e retrocessão; Serviço Público: conceitos, 
requisitos, remuneração, execução, centralizada e descentralizada; Poder regulamentar e poder de polícia: conceito, 
competência e limites; Contratos administrativos: conceitos, princípios, requisitos e execução; Servidores Públicos: 
princípios constitucionais, regime jurídico, provimento, acumulação, estabilidade, reintegração, responsabilidade civil, 
disciplinar e responsabilidade patrimonial do Estado. Direito Constitucional – Constituição: conceito e espécies, 
interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais, controle da constitucionalidade, órgãos e formas; A 
federação, a república, a democracia e o estado de direito: conceitos; A tripartição dos poderes: o Poder Legislativo, o 
Poder Executivo e o Poder Judiciário; O Estado federal: a União, os Estados, O Distrito Federal e os Municípios; Os 
Municípios: Lei Orgânica Municipal, autonomia, competência, organização política e administrativa, intervenção nos 
municípios, fiscalização financeira e orçamentária; O Processo Legislativo: conceito de Lei, fases do processo, espécies 
normativas e processo orçamentário; Controle de constitucionalidade de atos municipais; O mandado de Segurança e 
ação Popular; A Administração Pública: conceito, princípios, controle interno e controle externo – Tribunal de Contas. 
Direito Tributário – Fontes do Direito tributário; Sistema Constitucional Tributário: competência, princípios constitucionais 
tributários, limitações constitucionais; Código Tributário Nacional: normas gerais – vigência, aplicação e interpretação da 
legislação tributária – tributos, espécies – fato gerador, conceito, aspectos e classificação, crédito tributário e obrigação 
tributária, espécies – sujeição ativa e passiva direta e indireta, capacidade – domicílio tributário – constituição, 
suspensão, exclusão extinção do crédito tributário – garantias e privilégios de crédito tributário – administração tributária 
– dívida ativa; Impostos municipais – IPTU, ISS e ITBI;Taxas Contribuição de melhoria; Lei de Responsabilidade Fiscal 
(L.C. 101/00) – administração da Receita Pública – da previsão e da arrecadação tributária – renúncia de receita e 
medidas de compensação; Precatórios Judiciais; Conceitos e limites de Dívida Pública; Direito Civil – Das pessoas – 
pessoa natural, pessoa jurídica de direito privado e de direito público; Dos fatos jurídicos – conceito; Dos atos jurídicos – 
conceito; elementos constitutivos, classificação, defeitos, formas, nulidade, prescrição e decadência; Dos atos ilícitos – 
conceito; elementos constitutivos, abuso do direito; A propriedade, conceito, generalidades, aquisição, e perda da 
propriedade móvel e imóvel – aposse – conceito; Da Dação em pagamento e suas modalidades; Da Compensação. 
Direito Processual Civil – Da jurisdição e da competência – natureza da jurisdição – pressupostos e condições da ação 
– das partes e dos procuradores – litispendência; Da prescrição e decadência; Do procedimento ordinário e sumário; Da 
sentença e dos recursos, da coisa julgada; Do processo de execução; Da execução fiscal; Das medidas cautelares. 
Direito Penal – Dos crimes contra a Administração Pública; Dos crimes contra a ordem tributária; Crimes contra as 
finanças públicas (Lei nº 10.028 de 19/10/00) Crime de responsabilidade e acréscimo a Lei nº 1.079/50, pela Lei 
Complementar nº 101/00; Crime de responsabilidade de Prefeitos e vereadores com alterações ao Decreto-Lei nº 
201/67; Lei nº 8.429/92. Direito do Trabalho – Fontes do Direito do trabalho; Relação de Trabalho e Seus Sujeitos; 
Trabalhador Rural; Contrato de Trabalho e os Contratos de trabalho; Remuneração e Formas de remuneração; 
Proteção ao salário; duração do trabalho e repousos; Alteração, Suspensão e Término do Contrato de Trabalho; aviso 
prévio, dispensa, estabilidade e garantia de emprego; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; Acordo e Convenção 
Coletiva de trabalho; sindicato e arbitragem. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
Noções básicas de Informática: Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área 
de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 
interação com o conjunto de aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico 
(Outlook), Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, 
links, sites, busca e impressão de páginas. Demais conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições do 
emprego. 
 
ASSISTENTE DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PORTUGUÊS  
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Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

NOÇÕES DE DIREITO: Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atributos, validade, eficácia, vigência, espécie, 
exteriorização, extinção, revogação, anulação, convalidação, atos vinculados, discricionários, inexistentes, nulos e 
anuláveis, de direito privado; Procedimento Administrativo: devido processo legal, licitação: Lei nº 8.666/93, conceito, 
finalidade, objeto, princípios, modalidades, dispensabilidade, inelegibilidade, adjudicação, homologação e anulação; Bens 
Públicos: conceito, classificação, aquisição, uso, imprescritibilidade, impenhorabilidade, e não oneração, concessão, 
permissão, autorização, servidões administrativas, da alienação dos bens públicos; Contratos administrativos: conceitos, 
princípios, requisitos e execução; Direito Constitucional – Constituição: conceito e espécies, interpretação e aplicabilidade 
das normas constitucionais, controle da constitucionalidade, órgãos e formas; Administração Pública: conceito, princípios, 
controle interno e controle externo – Tribunal de Contas. Dos crimes contra a Administração Pública. Crimes contra as 
finanças públicas (Lei nº 10.028 de 19/10/00) Crime de responsabilidade e acréscimo a Lei nº 1.079/50, pela Lei 
Complementar nº 101/00. NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA: Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, 
diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: 
Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, 
conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Demais conhecimentos em informática compatíveis com as 
atribuições do emprego. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

O Serviço Social e a interdisciplinariedade. Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Lei de criação dos 
Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente, Saúde e Educação. Estatuto da Criança e 
Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais. O papel do assistente social. A prática do 
Serviço Social: referências teórico-práticas. Políticas de gestão de assistência social: planejamento, plano, programa, 
projeto. Trabalho com comunidades. Atendimentos familiar e individual. O Serviço Social no atendimento terapêutico. O 
Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e ao Conselho Tutelar. O funcionamento municipal de assistência 
social. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Código de Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis 
com as atribuições do emprego. Estatuto do Idoso, Conselho Municipal de Saúde, o serviço social junto aos 
estabelecimentos públicos de saúde, papel do assistente social nas relações intersetoriais. Noções básicas de 
Informática: Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), 
Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de 
páginas. Demais conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA  
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Saúde Pública: índices, sistema de atendimento. Semiologia em saúde Bucal- exame clínico, anamnese, exames 
complementares e diagnóstico das afecções da boca.  AIDS- consequências na cavidade oral.  Procedimentos básicos de 
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dentística operatória e restauradora: técnica e tipos de preparo, materiais dentários. Oclusão. Prevenção: higiene dental, 
selantes, técnica invasiva e aplicação de flúor (tópico e sistêmico).  Farmacologia: anestésicos, antiinflamatórios e 
antibioticoterapia. Periodontia: tipo e classificação das doenças, raspagem e procedimentos básicos. Pediatria: tipos de 
preparo, material forrador e restaurador, traumatologia. Cirurgia, Pronto atendimento: urgência e emergência. Endodontia: 
diagnóstico e tratamento das lesões endodônticas. Métodos de desinfecção e esterilização. Noções de biossegurança em 
odontologia. Noções básicas de Informática: Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e 
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio 
Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de 
URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Demais conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições 
do emprego. 
 
CONTADOR I 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Contabilidade Pública: 1. Conceito, objeto e regime. 2. Princípios de Contabilidade sob perspectiva do Setor Público. 3. 
Campo de aplicação. 4. Legislação básica. 5. Receita: conceito, classificação e estágios, aspectos patrimoniais, 
aspectos legais, contabilização, deduções, renúncia e destinação da receita, Dívida Ativa. 6. Despesa: conceito, 
classificação e estágios, aspectos patrimoniais, aspectos legais, contabilização, dívida pública, operações de crédito. 7. 
Variações Patrimoniais Ativas e Passivas: interferências, mutações, acréscimos e decréscimos patrimoniais. 8. Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 5ª Edição: Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. 9. Tabela 
de Eventos: conceito, estrutura e fundamentos lógicos. 10. Demonstrações Contábeis: Balanço Financeiro, Patrimonial, 
Orçamentário e Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Conceitos, Aspectos legais, Forma de Apresentação, 
elaboração, análise dos demonstrativos. 11. Sistemas de Informações Contábeis. 12. Manuais: Receita, Despesa, 
Dívida Ativa. 13. Registros contábeis de operações típicas na área pública: previsão da receita, dotação da despesa, 
descentralização de créditos orçamentários e recursos financeiros; empenho, liquidação e pagamento da despesa; 
arrecadação, recolhimento, destinação da receita orçamentária pública; retenções tributárias; renúncia da receita, 
deduções da receita, Restos a Pagar, Despesa de Exercícios Anteriores, Suprimento de Fundos, Operações de 
Créditos. 14. Sistemas de contas. 15. Bens Públicos: De uso Especial, Dominiais e de Uso Gerais. Conceitos, aspectos 
legais e contábeis. 16. Inventário e Administração de Material. Métodos de avaliação. Contabilização. 17. Gestão 
patrimonial dos bens móveis, imóveis e intangíveis. 18. Registros na contabilidade do setor público de aspectos 
patrimoniais: depreciações, amortização e exaustão; provisões; apropriação da receita e da despesa pelo regime de 
competência, contingências passivas, reservas, perdas, ajustes de exercícios anteriores. 19. Tomada e Prestação de 
Contas. Diversos Responsáveis. 20. Conformidade de Gestão e Conformidade Contábil. 21. Procedimentos de 
Encerramento do Exercício. 22. Consórcios Públicos. Conceito. Contabilização. 23. Orçamento público: princípios 
orçamentários; diretrizes orçamentárias; processo orçamentário; métodos, técnicas e instrumentos do orçamento 
público; normas legais aplicáveis; receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa; despesa pública: categorias, 
estágios; suprimento de fundos; restos a pagar; despesas de exercícios anteriores. 24. Licitação pública: modalidades 
dispensa e inexigibilidade: pregão; contratos e compras. 25. Convênios, Contratos de repasse e Termos de cooperação 
celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal com órgãos ou entidades públicas ou privadas 
sem fins lucrativos para a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco que envolvam a 
transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal do Município. 26. Lei Complementar nº 101/2000 – 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 27. Noções de Auditoria: normas brasileiras de auditoria interna: independência, 
competência profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. 28. 
Auditoria no Setor Público. Finalidades e objetivos da auditoria governamental. Abrangência de atuação. Formas e tipos. 
29. Controladoria: Definição e objetivos da Controladoria. Sistema de Informação contábil-gerencial. Planejamento de 
Longo Prazo: implementação, revisão e atualização do plano. Planejamento Financeiro. Planejamento de Investimentos 
de Capital, Planejamento Orçamentário. Integração entre Planejamento e Controle. Organização do Controle. Ética 
profissional. Lei Federal nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011 - que regula o acesso a informações. Lei Federal nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993 – institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002. Lei Federal nº 4.320/64. Noções básicas de Informática: 
Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), 
Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de 
páginas. Demais conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
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COORDENADOR PEDAGÓGICO 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
MATEMÁTICA  

Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, 
racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e 
Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com 
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação 
de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e 
permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias  
Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações 
métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e 
volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos 
de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: 
funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. 
Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de 
elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 O processo de elaboração da proposta pedagógica da escola. A atuação do coordenador pedagógico e o trabalho 
coletivo na escola: a articulação e a integração da equipe escolar. O processo de ensino e aprendizagem: a ação 
pedagógica. A relação escola/comunidade: A avaliação da aprendizagem. Legislação. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do emprego. Sugestão Bibliográfica: Brasil - Secretaria de Educação Fundamental, 
Parâmetros Curriculares Nacionais, Secretaria de Educação Fundamental: 1ª a 4ª séries. Brasília: MEC/SEF, 1997; Coll, 
César - Psicologia e Currículo, São Paulo: Ática, 1997; Coll, César e outros - O construtivismo na sala de aula , São 
Paulo: Ática, 1997; Hoffman, J. A. - Avaliação mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade, Porto 
Alegre: Mediação, 1995; Lerner, Délia - A didática da matemática - reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1996; Maia, Eny e Akiko Oyafuso: Plano escolar: Caminho para autonomia - São Paulo: Cooperativa Técnico 
Educacional, 1998; Perrenoud, Phillippe - Novas Competências para ensinar - Porto Alegre: Artes Médicas, 2000; 
Perrenoud, Phillippe - Avaliação da excelência à regulação da aprendizagem - Cap. 4 e 9 - Porto Alegre: Artes Médicas, 
1999; Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - Secretaria de Educação Fundamental - Brasília: 
MEC/SEF, 1998 - 3 volumes; Schön, Donald A. - Educando o profissional reflexivo: novo designer para o ensino e a 
aprendizagem - Porto Alegre: Artes Médicas, 2000 - Weiz, Telma e Sanches, Ana - O diálogo entre o ensino e a 
aprendizagem - São Paulo: Ática, 1999. Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
DIRETOR DE ESCOLA 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
MATEMÁTICA  

Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, 
racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e 
Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com 
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação 
de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e 
permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias 
Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações 
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métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e 
volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos 
de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: 
funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. 
Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de 
elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Psicologia do Desenvolvimento. Desenvolvimento e Aprendizagem. Educação e Novas Tecnologias. Planejamento e 
Proposta Pedagógica. Didática. Métodos de Ensino. Pedagogia de Projetos. Relação escola/comunidade. 
Integração/Inclusão. Relações sociais da escola. Teorias da aprendizagem. A prática educativa. A função social do 
Ensino e a concepção sobre processos de Aprendizagem. As relações interativas na sala de aula. A avaliação. O papel 
do professor. Referências essenciais à convivência democrática na escola. Temas transversais. Interdisciplinaridade. 
Currículo e Desenvolvimento Humano. Educandos e Educadores: Seus Direitos e o Currículo. Currículo, Conhecimento 
e Cultura. Diversidade e Currículo. Currículo e Avaliação. Fundamentos do Currículo: estudo da realidade local, 
organização do conhecimento e dos diferentes níveis escolares ( Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos). Gestão Democrática. Políticas Públicas e Organização da Escola. Orientação Sexual na Escola. 
Ensino e Aprendizagem na perspectiva da pluralidade cultural. Educação Ambiental. Conceitos e Princípios da 
Educação Inclusiva. Fundamentos sócio históricos e Políticos da Educação.  
Sugestão Bibliográfica: 
- ALARCÃO, Isabel. Professores Reflexivos em uma escola Reflexiva. 6ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
- AQUINO, Júlio Groppa. Indisciplina: o contraponto das escolas democráticas. São Paulo: Moderna. 2003. 
- CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva - com os pingos nos is. 6ª ed. Porto Alegre: Editora Mediação. 2008. 
- COLL, César e outros. O construtivismo na sala de aula. 6ª ed. São Paulo: Ática. 2006. 
- COLL, César; MARTÍN, Elena [et al.]. Aprender conteúdos e desenvolver capacidades. Porto Alegre: ArtMed. 2004. 
- CORTELLA, Mário Sérgio. A Escola e o Conhecimento. 12ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
- DELORS, Jacques. Educação: Um tesouro a descobrir - Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 
Educação para o século XXI. 10ª ed. São Paulo: Cortez. 2006. 
- HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora - Uma prática em construção da pré-escola à universidade. 26ª ed. Porto 
Alegre: Editora Mediação. 2008. 
- LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar. 19ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
- MANTOAN, Maria Teresa Égler. Inclusão Escolar. O que é? Por quê? Como fazer? 2ª ed. São Paulo: Editora 
Moderna. 2006. 
- MANTOAN, Maria Tereza Égler. Caminhos Pedagógicos da Inclusão. São Paulo: Memnon. 2002. 
- MATUI, Jiron. Construtivismo - Teoria Construtivista sócio-histórica aplicada ao ensino. São Paulo: Moderna. 1995. 
- PERRENOUD, Philippe. A Prática Reflexiva no ofício de professor: Profissionalização e razão pedagógica. Porto 
Alegre: ArtMed. 2002. 
- PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas lógicas. Porto Alegre: 
ArtMed. 1999. 
- PERRENOUD, Phillippe. A escola de A a Z: 26 maneiras de repensar a educação. Porto Alegre: ArtMed. 2005. 
- PICONEZ, Stela C. Bertholo. Educação Escolar de Jovens e Adultos. Campinas: Papirus. 2003. 
- RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e Competência. Questões da nossa época Vol. 16. 18ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
- VASCONCELOS, Celso dos Santos. Avaliação da Aprendizagem: Práticas de mudança - por uma práxis 
transformadora. 5ª ed.(revista e ampliada). São Paulo: Libertad, 2003. 
- ZABALA, Antoni. A Prática Educativa: Como Ensinar. Porto Alegre: ArtMed. 1998. 
- NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. São Paulo: Ática, 2000. 
- PIMENTEL, Lucia Gouvêa (org.). Som, gesto, forma e cor: dimensões da Arte e seu ensino. Belo Horizonte: C/ARTE, 
1995. 
- RIBEIRO, Darcy. As Américas e a Civilização - Processo de formação e causas do desenvolvimento desigual dos 
povos americanos. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 1970. 
- SCHAFER, R. Murray. O Ouvido Pensante. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1991. 
Legislação:  
Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações (disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm).  
Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações (disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm).  
Lei Federal nº 11.274/06 - Institui o Ensino Fundamental de 9 anos (disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm).  
Resolução CNE/CEB nº. 2 - 11/09/2001 - Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 
(disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf).  
Educação Inclusiva: Fundamentação Filosófica - Ministério da Educação - Secretaria de Educação Especial (disponível 
em http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/fundamentacaofilosofica.pdf).  
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental II - Vol. 1 e Vol. 10 (10.1,10.2,10.3,10.4,10.5) 
 (disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12657%3Aparametros-
curriculares-nacionais-5o-a-8o-series&catid=195%3Aseb-educacao-basica&Itemid=859  
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Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental I (disponível em) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12640%3Aparametros-curriculares-nacionais1o-
a-4o-series&catid=195%3Aseb-educacao-basica&Itemid=859). 
Lei nº 11.494/07 – FUNDEB (disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm).  
Lei nº 10.639/03 – Estabelece a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação 
Básica.  
Constituição Federal de 05/10/1988 – art. 5º; 37 ao 41; 205 ao 214 e 227 ao 229. 
Lei Federal nº. 11.769/2008 – obrigatoriedade do ensino de música na Educação Básica.  
Parecer CNE/CEB nº 17/2001 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. 
Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011: Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 
especializado e dá outras providências. 
  
ENGENHEIRO CIVIL 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conhecimento sobre planejamento, orçamento, sistema Pine; licitação (Lei nº 8.666/93), contrato e gerenciamento de 
obras, terraplanagem – corte e aterro, valas e taludes, escoramento e obras de infraestrutura urbana; execução de 
obras civis – infra e superestrutura, alvenaria de instalações prediais; Conhecimento de solo, pavimentação asfáltica. 
Conhecimentos de Código Sanitário Estadual. Conhecimentos de AUTOCAD. Conhecimentos específicos na área e uso 
adequado de equipamentos e materiais. Decreto Estadual 12342/78 (exceto zona rural). Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do emprego. Noções básicas de Informática: Sistema Operacional Windows: conceito 
de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso 
dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. 
Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação 
na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Demais conhecimentos em informática 
compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
FISIOTERAPEUTA 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de 
Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – 
Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à 
Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética.  Terapêuticas médicas, voltadas 
para funções de recuperação de luxações, pós fraturas, prevenção de incapacidades e atendimento a pacientes 
especiais. Conhecimento das principais patologias neurológicas infantis (conceitos das doenças, etimologia, quadro 
clínico). Conhecimento específico do tratamento fisioterápico aplicado às principais doenças: objetivos e planejamento de 
programas de tratamento, conhecimento de adaptações para pacientes especiais em casa, conhecimento do tipo de 
órteses a serem solicitadas quando necessário. Conhecimento do desenvolvimento neuropsicomotor normal de zero a 
cinco anos de idade. Conhecimento de conceitos básicos de promoção de saúde como puericultura e prevenção de 
doenças. Noções básicas de Informática: Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e 
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio 
Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de 
URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Demais conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições 
do emprego. 
 
FONOAUDIÓLOGO (SAÚDE) 
PORTUGUÊS  
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Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Desenvolvimento e aquisição de linguagem. Anatomia e fisiologia dos órgãos da fala, voz, audição e linguagem. Sistemas 
e processos de comunicação: órgãos responsáveis. Patologias fonoaudiológicas: conceito, etiologia, tratamento. 
Psicomotricidade: teoria, técnicas em terapias psicomotoras. Aspectos neurológicos ligados à linguagem: estruturas, 
processos neurológicos envolvidos na fala, voz, audição e linguagem. Terapia fonoaudiológica: níveis de prevenção, 
intervenção precoce, reeducação psicomotora, reeducação da deglutição atípica. Reabilitação fonoaudiológica: (afasias, 
displasias, disfemias, afonia e disfonia, disartria, dislalias, disortografias, dislexias, disgrafias, discalculias, atrasos de 
linguagem por transtornos). Trabalho em equipe multi e interdisciplinar. Planejamento e programas preventivos, 
fonoaudiologia hospitalar. Avaliação audiológica: laudos, diagnósticos e prognósticos. Principais testes complementares. 
Diagnóstico diferencial precoce entre surdez na infância e outros transtornos de desenvolvimento. Manifestações da 
disfunção do processamento auditivo: comportamentais e clínicas. Código de ética profissional do fonoaudiólogo. Noções 
básicas de Informática: Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de 
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor 
de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 
impressão de páginas. Demais conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
POLÍTICAS DE SAÚDE (SUS) 

Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação. 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. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
Programa de Saúde da Família – PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal nº 10.216/2001. Art. 196 a 200 da 
Constituição Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8.142 de 28/12/90. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. 
Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOB-SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. 
CLÍNICA MÉDICA 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial. 
Insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-
embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e 
crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença 
diverticular de cólon, Insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, 
hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Anemias hipocrônicas, macrociticas e homolíticas, anemia aplástica, 
leucopenia, púrpuras, distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Osteoartrose, doença 
reumatóide juvenil, gota, lupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; Neurológicas: coma, 
cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Alcoolismo, 
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 
doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, 
doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Escabiose, pediculose, dermatofitoses, 
eczema, dermatite de contato, onicomicoses urticária, anafiloxia, intoxicações exógenas agudas. Enfermidades comuns 
na infância. Esquema básico de imunização. Negligência e maus tratos na infância. Planejamento Familiar. Métodos 
contraceptivos. Aleitamento Materno. Atuação em Ginecologia: Gravidez, Parto, Puerpério. Relação médico-paciente. 
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Cuidados preventivos de saúde. Urgência e emergência em Clínica Médica, urgência e emergência do trauma. 
Prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação); informações às famílias de paciente 
falecido; intercorrência na ausência do médico assistente; sigilo médico e segredo profissional; remoção de paciente; 
responsabilidades do médico. Preenchimento de Declaração de Óbito. Indicadores de saúde pública; Portaria 1886 de 
18 de dezembro de 1997 que aprova as normas e diretrizes do programa de Agentes Comunitários de Saúde e do 
Programa de Saúde da Família; programa de saúde da família, noções de medicina comunitária, verminoses, noções de 
trabalho em equipe, noções de administração e planejamento público, cronograma de atendimento, territorialização, 
visitas médicas domiciliares, tuberculose, dermatologia. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
POLÍTICAS DE SAÚDE (SUS) 

Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação. 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. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
Programa de Saúde da Família – PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal nº 10.216/2001. Art. 196 a 200 da 
Constituição Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8.142 de 28/12/90. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. 
Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOB-SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. 
CLÍNICA MÉDICA 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial. 
Insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-
embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e 
crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença 
diverticular de cólon, Insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, 
hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Anemias hipocrônicas, macrociticas e homolíticas, anemia aplástica, 
leucopenia, púrpuras, distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Osteoartrose, doença 
reumatóide juvenil, gota, lupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; Neurológicas: coma, 
cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Alcoolismo, 
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 
doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, 
doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Escabiose, pediculose, dermatofitoses, 
eczema, dermatite de contato, onicomicoses urticária, anafiloxia, intoxicações exógenas agudas. Enfermidades comuns 
na infância. Esquema básico de imunização. Negligência e maus tratos na infância. Planejamento Familiar. Métodos 
contraceptivos. Aleitamento Materno. Atuação em Ginecologia: Gravidez, Parto, Puerpério. Relação médico-paciente. 
Cuidados preventivos de saúde. Urgência e emergência em Clínica Médica, urgência e emergência do trauma. 
Prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação); informações às famílias de paciente 
falecido; intercorrência na ausência do médico assistente; sigilo médico e segredo profissional; remoção de paciente; 
responsabilidades do médico. Preenchimento de Declaração de Óbito. Indicadores de saúde pública; Portaria 1886 de 
18 de dezembro de 1997 que aprova as normas e diretrizes do programa de Agentes Comunitários de Saúde e do 
Programa de Saúde da Família; programa de saúde da família, noções de medicina comunitária, verminoses, noções de 
trabalho em equipe, noções de administração e planejamento público, cronograma de atendimento, territorialização, 
visitas médicas domiciliares, tuberculose, dermatologia. 
 
MÉDICO II - CLÍNICO GERAL 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
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adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
POLÍTICAS DE SAÚDE (SUS) 

Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação. 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. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
Programa de Saúde da Família – PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal nº 10.216/2001. Art. 196 a 200 da 
Constituição Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8.142 de 28/12/90. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. 
Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOB-SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. 
CLÍNICA MÉDICA 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial. 
Insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-
embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e 
crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença 
diverticular de cólon, Insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, 
hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Anemias hipocrônicas, macrociticas e homolíticas, anemia aplástica, 
leucopenia, púrpuras, distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Osteoartrose, doença 
reumatóide juvenil, gota, lupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; Neurológicas: coma, 
cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Alcoolismo, 
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 
doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, 
doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Escabiose, pediculose, dermatofitoses, 
eczema, dermatite de contato, onicomicoses urticária, anafiloxia, intoxicações exógenas agudas. Enfermidades comuns 
na infância. Esquema básico de imunização. Negligência e maus tratos na infância. Planejamento Familiar. Métodos 
contraceptivos. Aleitamento Materno. Atuação em Ginecologia: Gravidez, Parto, Puerpério. Relação médico-paciente. 
Cuidados preventivos de saúde. Urgência e emergência em Clínica Médica, urgência e emergência do trauma. 
Prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação); informações às famílias de paciente 
falecido; intercorrência na ausência do médico assistente; sigilo médico e segredo profissional; remoção de paciente; 
responsabilidades do médico. Preenchimento de Declaração de Óbito. Indicadores de saúde pública; Portaria 1886 de 
18 de dezembro de 1997 que aprova as normas e diretrizes do programa de Agentes Comunitários de Saúde e do 
Programa de Saúde da Família; programa de saúde da família, noções de medicina comunitária, verminoses, noções de 
trabalho em equipe, noções de administração e planejamento público, cronograma de atendimento, territorialização, 
visitas médicas domiciliares, tuberculose, dermatologia. 
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
POLÍTICAS DE SAÚDE (SUS) 

Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação. 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. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
Programa de Saúde da Família – PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal nº 10.216/2001. Art. 196 a 200 da 
Constituição Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8.142 de 28/12/90. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. 
Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOB-SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. 
CLÍNICA MÉDICA 
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Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial. 
Insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-
embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e 
crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença 
diverticular de cólon, Insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, 
hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Anemias hipocrônicas, macrociticas e homolíticas, anemia aplástica, 
leucopenia, púrpuras, distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Osteoartrose, doença 
reumatóide juvenil, gota, lupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; Neurológicas: coma, 
cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Alcoolismo, 
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 
doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, 
doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Escabiose, pediculose, dermatofitoses, 
eczema, dermatite de contato, onicomicoses urticária, anafiloxia, intoxicações exógenas agudas. Enfermidades comuns 
na infância. Esquema básico de imunização. Negligência e maus tratos na infância. Planejamento Familiar. Métodos 
contraceptivos. Aleitamento Materno. Atuação em Ginecologia: Gravidez, Parto, Puerpério. Relação médico-paciente. 
Cuidados preventivos de saúde. Urgência e emergência em Clínica Médica, urgência e emergência do trauma. 
Prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação); informações às famílias de paciente 
falecido; intercorrência na ausência do médico assistente; sigilo médico e segredo profissional; remoção de paciente; 
responsabilidades do médico. Preenchimento de Declaração de Óbito. Indicadores de saúde pública; Portaria 1886 de 
18 de dezembro de 1997 que aprova as normas e diretrizes do programa de Agentes Comunitários de Saúde e do 
Programa de Saúde da Família; programa de saúde da família, noções de medicina comunitária, verminoses, noções de 
trabalho em equipe, noções de administração e planejamento público, cronograma de atendimento, territorialização, 
visitas médicas domiciliares, tuberculose, dermatologia. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
POLÍTICAS DE SAÚDE (SUS) 

Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação. 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. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
Programa de Saúde da Família – PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal nº 10.216/2001. Art. 196 a 200 da 
Constituição Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8.142 de 28/12/90. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. 
Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOB-SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. 
CLÍNICA MÉDICA 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial. 
Insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-
embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e 
crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença 
diverticular de cólon, Insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, 
hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Anemias hipocrônicas, macrociticas e homolíticas, anemia aplástica, 
leucopenia, púrpuras, distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Osteoartrose, doença 
reumatóide juvenil, gota, lupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; Neurológicas: coma, 
cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Alcoolismo, 
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 
doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, 
doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Escabiose, pediculose, dermatofitoses, 
eczema, dermatite de contato, onicomicoses urticária, anafiloxia, intoxicações exógenas agudas. Enfermidades comuns 
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na infância. Esquema básico de imunização. Negligência e maus tratos na infância. Planejamento Familiar. Métodos 
contraceptivos. Aleitamento Materno. Atuação em Ginecologia: Gravidez, Parto, Puerpério. Relação médico-paciente. 
Cuidados preventivos de saúde. Urgência e emergência em Clínica Médica, urgência e emergência do trauma. 
Prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação); informações às famílias de paciente 
falecido; intercorrência na ausência do médico assistente; sigilo médico e segredo profissional; remoção de paciente; 
responsabilidades do médico. Preenchimento de Declaração de Óbito. Indicadores de saúde pública; Portaria 1886 de 
18 de dezembro de 1997 que aprova as normas e diretrizes do programa de Agentes Comunitários de Saúde e do 
Programa de Saúde da Família; programa de saúde da família, noções de medicina comunitária, verminoses, noções de 
trabalho em equipe, noções de administração e planejamento público, cronograma de atendimento, territorialização, 
visitas médicas domiciliares, tuberculose, dermatologia. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
POLÍTICAS DE SAÚDE (SUS) 

Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação. 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. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
Programa de Saúde da Família – PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal nº 10.216/2001. Art. 196 a 200 da 
Constituição Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8.142 de 28/12/90. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. 
Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOB-SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. 
CLÍNICA MÉDICA 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial. 
Insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-
embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e 
crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença 
diverticular de cólon, Insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, 
hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Anemias hipocrônicas, macrociticas e homolíticas, anemia aplástica, 
leucopenia, púrpuras, distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Osteoartrose, doença 
reumatóide juvenil, gota, lupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; Neurológicas: coma, 
cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Alcoolismo, 
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 
doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, 
doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Escabiose, pediculose, dermatofitoses, 
eczema, dermatite de contato, onicomicoses urticária, anafiloxia, intoxicações exógenas agudas. Enfermidades comuns 
na infância. Esquema básico de imunização. Negligência e maus tratos na infância. Planejamento Familiar. Métodos 
contraceptivos. Aleitamento Materno. Atuação em Ginecologia: Gravidez, Parto, Puerpério. Relação médico-paciente. 
Cuidados preventivos de saúde. Urgência e emergência em Clínica Médica, urgência e emergência do trauma. 
Prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação); informações às famílias de paciente 
falecido; intercorrência na ausência do médico assistente; sigilo médico e segredo profissional; remoção de paciente; 
responsabilidades do médico. Preenchimento de Declaração de Óbito. Indicadores de saúde pública; Portaria 1886 de 
18 de dezembro de 1997 que aprova as normas e diretrizes do programa de Agentes Comunitários de Saúde e do 
Programa de Saúde da Família; programa de saúde da família, noções de medicina comunitária, verminoses, noções de 
trabalho em equipe, noções de administração e planejamento público, cronograma de atendimento, territorialização, 
visitas médicas domiciliares, tuberculose, dermatologia. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
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orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
POLÍTICAS DE SAÚDE (SUS) 

Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases da implantação. 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. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
Programa de Saúde da Família – PSF. Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. Portaria 336 GM/MS. Lei Federal nº 10.216/2001. Art. 196 a 200 da 
Constituição Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8.142 de 28/12/90. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. 
Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde –NOB-SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. 
CLÍNICA MÉDICA 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial. 
Insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-
embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e 
crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença 
diverticular de cólon, Insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, 
hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Anemias hipocrônicas, macrociticas e homolíticas, anemia aplástica, 
leucopenia, púrpuras, distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Osteoartrose, doença 
reumatóide juvenil, gota, lupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; Neurológicas: coma, 
cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Alcoolismo, 
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 
doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, 
doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Escabiose, pediculose, dermatofitoses, 
eczema, dermatite de contato, onicomicoses urticária, anafiloxia, intoxicações exógenas agudas. Enfermidades comuns 
na infância. Esquema básico de imunização. Negligência e maus tratos na infância. Planejamento Familiar. Métodos 
contraceptivos. Aleitamento Materno. Atuação em Ginecologia: Gravidez, Parto, Puerpério. Relação médico-paciente. 
Cuidados preventivos de saúde. Urgência e emergência em Clínica Médica, urgência e emergência do trauma. 
Prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação); informações às famílias de paciente 
falecido; intercorrência na ausência do médico assistente; sigilo médico e segredo profissional; remoção de paciente; 
responsabilidades do médico. Preenchimento de Declaração de Óbito. Indicadores de saúde pública; Portaria 1886 de 
18 de dezembro de 1997 que aprova as normas e diretrizes do programa de Agentes Comunitários de Saúde e do 
Programa de Saúde da Família; programa de saúde da família, noções de medicina comunitária, verminoses, noções de 
trabalho em equipe, noções de administração e planejamento público, cronograma de atendimento, territorialização, 
visitas médicas domiciliares, tuberculose, dermatologia. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental). Agravos à saúde provocados por alimentos 
(intoxicações e infecções). Bioestatística. Clínica médico-cirúrgica veterinária. Doenças infectocontagiosas dos animais 
domésticos. Epidemiologia e saúde pública veterinária. Farmacologia e terapêutica médico-veterinária. Higiene e 
higienização de estabelecimentos e de alimentos. Fisiologia dos animais domésticos. Inspeção e tecnologia de produtos 
de origem animal. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Legislações sanitárias (federal e estadual/SP). Manejo 
de animais de pequeno e médio portes. Medidas de controle urbano de animais de fauna Sinantrópica. Medidas de 
controle urbano de animais domésticos. Microbiologia e imunologia. Nutrição animal. Parasitologia médico-veterinária. 
Patologia médico-veterinária. Reprodução e fisiologia da reprodução animal. Toxicologia. Zoonoses. Zootecnia. Código 
de Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. Noções básicas de 
Informática: Sistema Operacional Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
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transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos. Windows Explorer. Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), 
Planilha de Cálculos (Excel). Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de 
páginas. Demais conhecimentos em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
MATEMÁTICA  

Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, 
racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e 
Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com 
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação 
de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e 
permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias  
Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações 
métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e 
volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos 
de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: 
funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. 
Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de 
elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conhecimentos Específicos da Disciplina: Leitura, Escrita e Cultura; O Processo da Leitura; Produção Textual; 
Coerência Textual; Coesão Textual; Estilística; A história da Língua Portuguesa; Literatura como sistema; O 
nacionalismo literário; Literatura Brasileira e Portuguesa (autores e obras); A Língua Literária; Literatura oral e Literatura 
popular; A escola e a Literatura; Formação e Desenvolvimento da Língua Nacional Brasileira; Estilos de época; Gêneros 
textuais; Variantes linguísticas; A intertextualidade; A arte: formas e função; Tipos de linguagem; Fonema; Ortografia; 
Morfologia; Formação de palavras; Classes de palavras e seus mecanismos de flexão; Sintaxe: análise sintática; 
Pontuação; Regência; Crase; Concordância nominal e verbal; Figuras de estilo; Vícios de linguagem.  
Sugestão Bibliográfica: 
- CANDIDO, Antônio. Formação da Literatura Brasileira, vol. 1 e 2. Editora: Itatiaia Ltda. 
- BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. Editora: Cultrix. 
- COUTINHO, Afrânio. A Literatura no Brasil, Era barroca, neoclássica e modernista. Editora: Global. 
- ABAURRE, Maria Luiza. PONTARA, Marcela Nogueira. FADEL, Tatiana. Português: Língua, Literatura e Produção de 
texto. Editora: Moderna. 
- SARMENTO, Leila Lauar. TUFANO, Douglas. Português: Literatura, Gramática e Produção de texto. Editora: Moderna. 
Conhecimentos Pedagógicos: Processo de Construção da Aprendizagem; O Papel do Professor; Currículo Escolar; 
Conhecimento e Cultura; Diversidade; Educação Inclusiva; Projetos de Trabalho; Interdisciplinaridade; Autoridade e 
autonomia; A prática educativa; A função social do Ensino; As relações interativas em sala de aula; Avaliação da 
Aprendizagem; Educação Inclusiva; Cidadania; Ética Pedagógica; Temas Transversais; Bullying. 
Sugestão Bibliográfica: 
- AQUINO, Júlio Groppa. Indisciplina: o contraponto das escolas democráticas. São Paulo: Moderna. 2003. 
- CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva - com os pingos nos is. 6 . ed Porto Alegre: Editora Mediação. 2008. 
- COLL, César e outros. O construtivismo na sala de aula. 6. ed São Paulo: Ática, 2006. 
- CORTELLA, Mário Sérgio. A Escola e o Conhecimento. 1ª ed São Paulo: Cortez. 2008. 
- GADOTTI, Moacir e ROMÃO, José Eustáquio. Autonomia da Escola: princípios e propostas. 6. ed São Paulo, Cortez, 
2004. 
- GARDNER, Howard. Inteligências Múltiplas - A Teoria na Prática. Porto Alegre: Artmed, 1995. 
- HERNANDEZ, Fernando. VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de trabalho. Editora: Artmed. 
- HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora - Uma prática em construção da pré-escola à universidade. 26. ed Porto 
Alegre: Editora Mediação. 2008. 
- LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar. 1ª ed São Paulo: Cortez. 2008. 
- MELLO, Guiomar Namo de. Cidadania e Competitividade - desafios educacionais para o 3º milênio. 10. ed São Paulo: 
Cortez. 2005. 
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- MOREIRA, Dirceu. Transtorno do assédio moral-bullying: a violência silenciosa. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2010. 
- PERRENOUD, Phillipe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
- PICONEZ, Stela C. Bertholo. Educação Escolar de Jovens e Adultos. Campinas: Papirus. 2003. 
- RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e Competência. Questões da nossa época Vol. 16. 1ª ed São Paulo: Cortez. 2008. 
- ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre Editora Artmed, 1998. 
Legislação: 
- Constituição da Republica Federativa do Brasil - 1988 - artigo 205 a 214. 
- Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011: Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 
especializado e dá outras providências. 
- Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. 
- Lei Federal Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e suas 
alterações. 
- Lei Federal nº 10.639/2003 - obrigatoriedade da temática "história e cultura afro-brasileira". 
- Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 
- Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental - Ministério da Educação. 
- Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Linguagens, códigos e suas tecnologias - Ministério da 
Educação.. 
- Parecer CNE/CEB nº 04/98- Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
MATEMÁTICA  

Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, 
racionais e reais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo 
divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e 
Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem, juros e descontos simples. Cálculo Algébrico: identidades algébricas notáveis. Operações com 
expressões algébricas. Operações com polinômios. Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação 
de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e Probabilidade: arranjos, combinações e 
permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica. Geometrias  
Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações 
métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e 
volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos 
de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau. Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: 
funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. 
Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de 
elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conhecimentos Específicos da Disciplina: Anatomia e fisiologia humana - sistemas: ósseo, muscular, articular, 
digestório, circulatório, respiratório e nervoso; Desenvolvimento Motor (fases do desenvolvimento desde o nascimento 
até a adolescência); Concepções filosóficas, históricas, sociocultural, biológica e psicológica; Cultura corporal do 
movimento; Qualidade de vida (nutrição, lazer, atividade física regular); O ensino e aprendizagem; Procedimentos 
metodológicos e avaliatórios; História da Educação Física; Conhecimentos gerais. 
Sugestão Bibliográfica: 
- FREIRE, J.B., Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo: Scipione, 1997. 
- GALLAHUE, D. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebes, crianças, 
- adolescentes e adultos. São Paulo: Phorte Editora, p.95 a 117, 2004. 
- NEIRA, M. G., Educação Física: desenvolvendo competências. p. 15 a 69. São Paulo; Phorte Editora, 2003. 
- SOARES, C. L. et al., Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Editora Cortez, 1992. 
- ZABALA, A. (org). Como trabalhar os conteúdos procedimentais em aula.introdução e cap. 5, Porto Alegre: Editora Art 
Méd. , 1999. 
- PICOLLO, V. L. Nº (org),Pedagogia dos Esportes. cap. 4 e 5, Campinas, S.P: Papirus, 1999. 
- BROTTO, Fábio Otuzi. Jogos Cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício de convivência. Santos: Projeto 
Cooperação, 2001. 
- CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil - a história que não se conta. Campinas: Papirus, 1991. 
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Conhecimentos Pedagógicos: Processo de Construção da Aprendizagem; O Papel do Professor; Currículo Escolar; 
Conhecimento e Cultura; Diversidade; Educação Inclusiva; Projetos de Trabalho; Interdisciplinaridade; Autoridade e 
autonomia; A prática educativa; A função social do Ensino; As relações interativas em sala de aula; Avaliação da 
Aprendizagem; Educação Inclusiva; Cidadania; Ética Pedagógica; Temas Transversais; Bullying. 
Sugestão Bibliográfica: 
- AQUINO, Júlio Groppa. Indisciplina: o contraponto das escolas democráticas. São Paulo: Moderna. 2003. 
- CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva - com os pingos nos is. 6 . ed Porto Alegre: Editora Mediação. 2008. 
- COLL, César e outros. O construtivismo na sala de aula. 6. ed São Paulo: Ática, 2006. 
- CORTELLA, Mário Sérgio. A Escola e o Conhecimento. 1ª ed São Paulo: Cortez. 2008. 
- GADOTTI, Moacir e ROMÃO, José Eustáquio. Autonomia da Escola: princípios e propostas. 6. ed São Paulo, Cortez, 
2004. 
- GARDNER, Howard. Inteligências Múltiplas - A Teoria na Prática. Porto Alegre: Artmed, 1995. 
- HERNANDEZ, Fernando. VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de trabalho. Editora: Artmed. 
- HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora - Uma prática em construção da pré-escola à universidade. 26. ed Porto 
Alegre: Editora Mediação. 2008. 
- LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar. 1ª ed São Paulo: Cortez. 2008. 
- MELLO, Guiomar Namo de. Cidadania e Competitividade - desafios educacionais para o 3º milênio. 10. ed São Paulo: 
Cortez. 2005. 
- MOREIRA, Dirceu. Transtorno do assédio moral-bullying: a violência silenciosa. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2010. 
- PERRENOUD, Phillipe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
- PICONEZ, Stela C. Bertholo. Educação Escolar de Jovens e Adultos. Campinas: Papirus. 2003. 
- RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e Competência. Questões da nossa época Vol. 16. 1ª ed São Paulo: Cortez. 2008. 
- ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre Editora Artmed, 1998. 
Legislação: 
- Constituição da Republica Federativa do Brasil - 1988 - artigo 205 a 214. 
- Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011: Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 
especializado e dá outras providências. 
- Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. 
- Lei Federal Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e suas 
alterações. 
- Lei Federal nº 10.639/2003 - obrigatoriedade da temática "história e cultura afro-brasileira". 
- Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 
- Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental - Ministério da Educação. 
- Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Linguagens, códigos e suas tecnologias - Ministério da 
Educação.. 
- Parecer CNE/CEB nº 04/98- Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental. 
 
PSICÓLOGO (SAÚDE) 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Ética profissional. Teorias da personalidade. Psicopatologia. Técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. Psicoterapia de 
problemas específicos. SUS: Princípios e Diretrizes. Políticas de saúde no Brasil. Psicodiagnóstico. Avaliação 
Psicológica: Fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e 
interpretação dos resultados. Reforma Psiquiátrica e organização dos serviços: rede de atenção psicossocial. Práticas 
terapêuticas com família e comunidade. Trabalho em equipe de referência. Avaliação psicológica incluindo as 
vulnerabilidades sociais (criança de rua, violências domésticas e sexuais, conflito com a lei e liberdade assistida, 
portadores de HIV, alcoolismo e outras drogas, pacientes psiquiátricos, deficiências físicas e mentais). Psicoterapias 
individuais e de grupo. Acompanhamento Terapêutico. Clínica: Utilização das técnicas de avaliação na prática clínica. 
Técnicas de entrevista. Psicologia do desenvolvimento normal e patológico: desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da 
criança, adolescente e adulto. Saúde coletiva: Políticas de saúde mental. Saúde mental e família. Saúde mental e 
trabalho. Equipes de saúde mental. As inter-relações familiares: orientação psicológica da família. A criança e a 
separação dos pais. A constituição do objeto libidinal. Patologia das relações objetais. Os danos psicológicos decorrentes 
da privação. O psicólogo e a criança vitimizada. Atuação do psicólogo no processo de adoção. O poder público e a 
criança e o adolescente. O papel do psicólogo na equipe multidisciplinar. Noções de proteção à criança e ao adolescente. 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. Noções básicas de Informática: Sistema Operacional 
Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de 
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. Windows Explorer. 
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Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Demais conhecimentos 
em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
PORTUGUÊS  

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. 
Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. 
Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, 
adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. 
Morfologia. Sujeito e Predicado. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação 
pronominal.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Fundamentos da Terapia Ocupacional. Atividades e Recursos Terapêuticos. Comunicação e Expressão. Planejamento e 
Gestão de Serviços de Terapia Ocupacional. Desenvolvimento Humano e Atividade. Desenvolvimento Infantil. Atraso e 
disfunções no desenvolvimento infantil. Terapia Ocupacional no contexto hospitalar. Saúde Mental na infância. 
Adoecimento crônico na infância e adolescência. Relação terapeuta ocupacional-paciente. Humanização. Atividade lúdica 
e humanização. Brincar e desenvolvimento. Brincar como recurso terapêutico. Brincar e a criança portadora de 
necessidades especiais. Hospitalização na infância. Preparação de cirurgia pelo brincar. Aspectos sociais e históricos da 
infância. O brincar como mediador da relação criança-família-equipe de saúde. Conhecimentos na área de saúde mental, 
geriatria, reabilitação física, reabilitação psicossocial, neurologia, saúde coletiva. Terapia ocupacional em geriatria e 
gerontologia: avaliação; interdisciplinaridade na abordagem do idoso. Terapia ocupacional em reabilitação física: noções 
fundamentais de acidente vascular cerebral; traumatismo cranoencefálico; lesões medulares; queimaduras; doenças 
reumáticas; doenças degenerativas. Terapia ocupacional em traumato-ortopedia: utilização de órteses e adaptações. 
Terapia ocupacional em psiquiatria; saúde mental e reforma psiquiátrica. Conhecimento em Saúde Pública: Constituição 
Federal 1988 - Art. 196 a 200; Lei nº 8.080/90; Lei nº 8.142/90 Portaria 373, 27/02/2002 - NOAS 01/2002; Manual Técnico 
Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS - Ministério da Saúde 2006, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle 
de Sistemas, Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Noções básicas de Informática: Sistema Operacional 
Windows: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de 
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. Windows Explorer. 
Internet Explorer. Microsoft Office: Correio Eletrônico (Outlook), Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Demais conhecimentos 
em informática compatíveis com as atribuições do emprego. 
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ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

À Comissão Organizadora do Concurso Público nº 01/2015 da Prefeitura Municipal de Pradópolis. 

Dados do candidato: 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

EMPREGO:  

TELEFONE:  CELULAR:  

  

Assinale o tipo de recurso: 

X RECURSO 

 CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 

 CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 CONTRA O INDEFERIMENTO DA CONCORRÊNCIA NAS VAGAS RES. ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 CONTRA O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL  

 CONTRA GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA 

 CONTRA NOTA DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 

 CONTRA A NOTA DA PROVA PRÁTICA 

 CONTRA NOTA DA PROVA DE TÍTULOS  

 CONTRA A CLASSIFICAÇÃO  

 

 Justificativa do candidato – Razões do Recurso: 

  

  

  

  

  

  

  

 Preencher em letra de forma ou à máquina 

  Pradópolis, ______ de ____________________ de 2.015. 

   

Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO – Concurso Público 01/2015 – Prefeitura Municipal de Pradópolis 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

EMPREGO:  

 

Assinale o tipo de recurso: 

 

X RECURSO 

 CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 

 CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 CONTRA O INDEFERIMENTO DA CONCORRÊNCIA NAS VAGAS RES. ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 CONTRA O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL  

 CONTRA GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA 

 CONTRA NOTA DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 

 CONTRA NOTA DA PROVA DE TÍTULOS  

 CONTRA A NOTA DA PROVA PRÁTICA 

 CONTRA A CLASSIFICAÇÃO  

Pradópolis, ______ de ____________________ de 2.015. 

   

                  Assinatura do candidato    Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

Concurso Público nº 01/2015 – Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 
Dados do candidato: 
 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

EMPREGO:  

TELEFONE:  CELULAR:  

 
 

DEFICIÊNCIA DECLARADA: CID 

  

 
 

NOME DO MÉDICO QUE ASSINA O LAUDO EM ANEXO NÚMERO DO CRM 

  

 
 

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA? SIM  NÃO 

 
 SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA) 
 MESA PARA CADEIRANTE 
 LEDOR 
 PROVA COM FONTE AMPLIADA – FONTE TAMANHO: _______ 
 INTERPRETE DE LIBRAS 
 OUTRA. 
 QUAL?___________________________________________________________________________ 
 

 
ATENÇÃO – Esta Declaração deverá ser enviada por Sedex ou correspondência com Aviso de 
Recebimento (AR), para a empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizada na Rua 
Itaipu nº 403, Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-010, até o último dia do período de inscrição, 
juntamente com o Laudo Médico emitido por especialista na área da qual o candidato possui deficiência, 
atestando-se a espécie e o grau/nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência.  
 
 
 
 

Pradópolis, ________ de ___________________________de 2015. 
 
 
 
 
 

Assinatura do candidato 
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ANEXO VI - FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULO 

Concurso Público nº 01/2015 – Prefeitura Municipal de Pradópolis 
Dados do candidato: 
 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

EMPREGO:  

TELEFONE:  CELULAR:  

 
 
Relação de Documentos entregues (Assinalar com um „X‟): 

□ Título de Doutor na área da EDUCAÇÃO. 

Doutor em: 

 
 

□ Título de Mestre na área da EDUCAÇÃO. 

Mestre em: 

 
 

□ 1) Certificado de Conclusão de curso de Pós-Graduação latu sensu (mínimo de 360 horas) na área da 

EDUCAÇÃO acompanhado do Histórico Escolar. 

Pós-Graduação em: 
 

 
 

□ 2) Certificado de Conclusão de curso de Pós-Graduação latu sensu (mínimo de 360 horas) na área da 

EDUCAÇÃO acompanhado do Histórico Escolar. 

Pós-Graduação em: 
 

 
ATENÇÃO: Somente serão pontuados os documentos constantes da relação acima, conforme Edital. A 
entrega destes documentos é de inteira responsabilidade do candidato, e tem como efeito pontuação extra, 
que será somada a nota da Prova Escrita Objetiva. Os diplomas de Graduação (que são requisitos básicos 
para os empregos) serão exigidos somente no ato da contratação. 

 
 
 

Pradópolis, ______ de ________________________________de 2015. 
 
 

   

Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 
 
 
 
ATENÇÃO: Este formulário deverá ser enviado via postal - Carta Registrada, para a empresa RBO 
Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizada na Rua Itaipu nº 403, Bairro Mirandópolis, São 
Paulo/SP, CEP 04052-010, até o último dia do período de inscrição, na via original ou cópia reprográfica 
simples dos Títulos que o candidato venha possuir, assim como seus respectivos históricos escolares.  
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ANEXO VII - FORMULÁRIO DE JURADO DO TRIBUNAL DO JÚRI 

Concurso Público nº 01/2015 – Prefeitura Municipal de Pradópolis 

 

 

 
Dados do candidato: 

NOME:  
EMPREGO  

INSCRIÇÃO:  RG:  

TELEFONE:  CELULAR:  

 

 

 

Eu, ______________________________________________, portador(a) do RG – nº __________________, residente 

e domiciliado(a) na Rua _________________________________, nº____ -  Bairro _____________, no município de 

_____________, declaro para os devidos fins de Direito que exerci, ou exerço, função de jurado(a) do Tribunal do Júri 

de acordo com a Lei nº 11.689/2008. 

  

   

  

Pradópolis, ______ de _______________________ de 2015. 

  

  

  

  

  

  

 

Assinatura do candidato 

  

  

  

 
ATENÇÃO: Esta Declaração deverá ser encaminhada via postal (Sedex ou Carta com aviso de recebimento/AR) para a 

empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizada na Rua Itaipu, nº 403 - Bairro Mirandópolis, 

São Paulo/SP, até o último dia das inscrições, na via original, juntamente com o documento constante na alínea “a” do 

subitem 8.6. 

 

 


