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MUNICÍPIO DE 
MACAUBAL 

Administração 2021 / 2024 

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2021 

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIC]ES 

A Prefeitura Municipal de Macaubal, Estado de São Paulo, por interm:io de seu Prefeito Municipal, 
ACÁCIO TARDOQUE FERREIRA, no uso de suas atribuições que lhe sãt l conferidas pelo artigo 37 da 
Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis, ~forma a abertura de inscrições 
para o Concurso Público n° 01/2020, para provimento de cargos públicos efetivos vagos de Advogado, 
Assistente Social, Auxiliar de Sala, Auxiliar de Secretaria de Escola, Aux~iar Odontológico I, Cuidador 
Social, Dentista, Encanador, Enfermeiro, Escriturário, Fisioterapeuta, I spetor de Aluno, Leiturista, 
Médico, Médico Ginecologista, Médico Psiquiatra, Médico Veterin rio, Merendeira, Motorista, 
Nutricionista, Operador de Máquina, Preparador Físico, Psicólogo, T · cnico Agrícola e Terapeuta 
O - I ~ . t d·t I . d d rd d d 02 (d . ) d d cupac1ona , con arme prev1sto nes e e 1 a com peno o e va 1 a e lE anos, po en o ser OIS 

prorrogado, a critério da Administração, por igual período, uma única vez, a c ontar da data de homologação. 

As contratações serão providas Regime Jurídico Único, nos termos do Esta uto dos Servidores Públicos do 
Município de Macaubal- Lei Municipal n° 17 de 30 de março de 2001 . O Cor curso Público será regido pelas 
instruções especiais constantes do presente edital , elaborado em conformidac e com os ditames da Legislação 
Federal, Estadual e Municipal , vigentes e pertinentes. 

A organização do Concurso Público, aplicação e avaliação das provas serão c e responsabil idade da empresa 
CONSCAM- CNPJ 17.960.258/0001-32 -localizada na Rua Carlos Trecenti, fMO - Vila Santa Cecília- CEP: 
18.683-214- Lençóis Paulista- SP. 

A Comissão, responsável pelo acompanhamento deste Concurso Público, fo nomeada por meio da Portaria 
no 1. 751 , de 23 de setembro de 2021 . 

I 
[[-]5õs::cARGOS I 
1.1 O presente concurso tem a finalidade de prover cargos vagos e os qu . vagarem ou forem criados ou 
formação de cadastro de reserva no período de validade do concurso. 

1.2 Os cargos, vagas, carga horária, salários, requisitos de escolarida ~e e taxa de inscrição estão 
estabelecidos na tabela que segue: 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Cargo Vagas 
Carga 

Salário Base j equisitos 
Taxa de 

Horária Inscrição 

Cuidador Social CR 12x36 Horas R$1 .335,10 Ens no Fundamental 
R$ 50,00 Completo 

Encanador CR 
40 Horas 

R$ 1.394,18 Ens(no Fundamental R$ 50,00 
Semanais Completo 

Merendeira 04 
40 Horas R$ 1.252,16 Eni no Fundamental R$ 50,00 
Semanais Completo 

Ensbno Fundamental 

Motorista 05 
40 Horas R$ 1.335,10 C mpleto e CNH R$ 50,00 
Semanais c~tegoria "D" ou 

superior 
Ens ino Fundamental 

Operador de 
02 

40 Horas 
R$ 1.609,76 

C~mpleto e CNH 
R$ 50,00 Máquina Semanais c ~tegoria "C" ou 

superior 
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I 
ENSINO MÉDIO 

Cargo Vagas 
Carga 

Salário Base Requisitos 
Taxa de 

Horária Inscrição 

Auxiliar 40 Horas 
Té nico em Saúde 

Odontológico I CR Semanais R$ 1.252,16 Bu ai e registro no R$ 60,00 
CRO 

En sino Médio com 
t abilitação em 

Magi~ tério; Licenciatura 

Auxiliar de Sala 30 Horas 
Plena em Pedagogia ou 

CR 
Semanais 

R$ 1.335,10 c urso Superior R$ 60,00 
formação de 

pr >fessores para 
educa ção infantil e anos 

iniciais)_ 

Auxiliar de Secretaria 
CR 

40 Horas 
R$ 1.276,81 Ensin p Médio Completo R$ 60,00 

de Escola Semanais 

Escriturário 01 
40 Horas R$ 1.252,16 ! nsino Médio 

R$ 60,00 
Semanais Completo 

lnspetor de Aluno CR 
40 Horas 

R$ 1.252,16 Ensin ) Médio Completo R$ 60,00 
Semanais 

Leiturista CR 
40 Horas R$ 1.252,16 

! nsino Médio R$ 60,00 
Semanais Completo 

Curso 

Técnico Agrícola CR 
40 Horas 

R$ 1.276,81 
Técr ico em Agrícola R$ 60,00 

Semanais CC m registro no 
c TA ou CRTA 

ENSINO SUPERIOR 

Cargo Vagas 
Carga 

Salário Base equisitos 
Taxa de 

Horária Inscrição 

40 Horas 
E r sino Superior 

Advogado 01 
Semanais 

R$ 2.790,39 Com~ leto em Direito e R$ 80,00 
registro 
naOAB 

E r sino Superior 

Assistente Social 01 
30 Horas 

R$ 1.915,71 
Com leto em Serviço 

R$ 80,00 
Semanais Soei ai e Registro na 

CRESS 

30 Horas 
E r sino Superior 

Dentista 01 
Semanais 

R$ 2.499,28 c ompleto em R$ 80,00 
Odon elogia e Registro 

noCRO 

40 Horas 
E r sino Superior 

Enfermeiro CR Semanais R$ 2.499,28 :)ompleto e R$ 80,00 
Regi stro no COREN 
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Fisioterapeuta CR 

Médico 03 

Médico Ginecologista CR 

Médico Psiquiatra CR 

Médico Veterinário 01 

Nutricionista 01 

Preparador Físico CR 

Psicólogo 01 

Terapeuta 
01 

Ocupacional 

Legenda 

30 Horas 
Semanais 

R$1.868,89 

20 Horas 
Semanais 

R$ 3.777,14 

20 Horas 
Semanais 

R$ 4.656,80 

20 Horas 
Semanais 

R$ 4.656,80 

40 Horas 
Semanais 

R$ 2.790,39 

40 Horas 
Semanais 

R$ 1.915,71 

20 Horas R$ 1.252,16 
Semanais 

40 Horas 
Semanais R$ 1.756,05 

30 Horas R$1.756,05 
Semanais 

--~·' ~F·~~ 
E r sino Superior 

Comp e
1
to e Registro no 

CREFITO 
R$ 80,00 

En sino Superior 
Comp eto em Medicina R$ 80,00 

i Registro 
noCRM 

En sino Superior 
Comp eto, Registro no R$ 80,00 

CF Me Título de 
! specialista 

En ;sino Superior 
Comp eto, Registro no R$ 80,00 
C~M e Título de 

~pecialista 
En ino Superior 

Com pi eto em Medicina R$ 80,00 
Vete ri ~ária e Registro 

ho CRMV 
En i'no Superior 

Comple to em Nutrição e R$ 80,00 
~egistro 
noCRN 

En ino Superior 
Comple tb em Educação R$ 80,00 

Físic e Registro no 
CREF 

En i~o Superior 
Comple to em Psicologia R$ 80,00 

Registro 
no CRP 

En ino Superior 
Comp ~to em Terapia R$ 80,00 

Ocupa< ional e Registro 
nc CREFITO 

*Inscrições para candidatos com deficiência observar o item III deste edital. 
** CR - Cadastro de Reserva 

1.4 Os salários dos cargos têm como base o mês de Agosto de 2021 . 

1.5 A jornada semanal de trabalho para cada cargo é a prevista no quadro do subitem 1.3 e os horários de 
trabalho serão definidos a critério da Prefeitura Municipal, em função da n;: t~reza do cargo, atividades, 
plantões, escalas, atendendo as necessidades da Administração e o interesse ublico. 

2.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita c as normas e condições do 
Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e seus ane> os, bem como em eventuais 
aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização do Cone urso Público, em relação às 
quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

2.1.1 Objetivando evitar ânus desnecessário, o candidato deverá orientar-se n) sentido de recolher o valor 
de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condiçc es exigidas para o Concurso 
Público. 

I 
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2.2 A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 15 de outubro de 021 às 16 horas do dia 28 de 
outubro de 2021 (período em que a 2a via do boleto estará disponível), e clusivamente pela internet nos 
sites www.conscamweb.com.br e www.macaubal.sp.gov.br. 

2.2.1 O candidato que não tiver acesso à rede mundial de computadores (in ernet), no período previsto no 
item acima, poderá realizar as inscrições na Prefeitura Municipal de Macaub I, situado na Praça Deputado 
Arlindo Antonio dos Santos, n° 235, Centro, cidade de Macaubai/SP. 

2.2.2 No ato da inscrição o candidato deverá indicar o cargo pretendido, deve do observar o item 4.8. 

2.2.3 Após a efetivação da inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a troca do cargo pretendido. 

2.2.4 Em hipótese alguma o candidato poderá realizar mais de 1 (uma) prova~o mesmo período (horário). 

2.2.4.1 As provas estão com data e horário previsto conforme item 4.1 O, as poderão ser aplicadas em 
horários diferentes dependendo da quantidade de inscritos e dos locais dispo íveis no município. 

2.2.5 Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símil 
1 

condicional ou fora do prazo 
estabelecido. 

2.3 O candidato, ao se inscrever, deverá ter conhecimento dos requisitos exigi os a seguir, comprovando-os 
na data da convocação: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas ho artigo 12 da Constituição 
Federal, nos termos da Emenda Constitucional 19/98 e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 

b} ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, gozar de boa Saúde Física e Mental e ão ser portador de deficiência 
incompatível com o exercício das funções atinentes ao cargo a que concor ,; estar no gozo dos direitos 
políticos e civis, estar quite com a justiça eleitoral e se do sexo masculino est r quite com o serviço militar e 
não ter atingido, na data da posse, a idade para aposentadoria compulsória; 

c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 

d) estar no gozo dos direitos políticos; 

e) possuir o nível de escolaridade exigida para o cargo público e, quando for caso, habilitação profissional 
formal para o desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo; 

f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, compro ada em avaliação médica. 

g) ter sido habilitado previamente neste concurso público; 

h) não ter perdido o cargo nem ter sido demitido de cargo público ou dispensad por justa causa de emprego 
da administração pública Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de san ão determinada por regular 
processo administrativo disciplinar ou sentença transitada em julgado. Não r 

1

istrar antecedentes civis ou 
criminais contra a Administração Pública e não ser aposentado por invalide e nem estar com idade de 
aposentadoria compulsória, conforme Inciso 11, do Artigo 40, da Constituição F deral; 

i) não ter sido condenado, com trânsito em julgado, por furto, roubo, latrocínio, stupro, abuso de confiança, 
falência fraudulenta, falsidade cometida contra a Administração Pública ou efesa Nacional, por ato de 
improbidade administrativa ou prejuízo ao erário público ou pelo cometimento çe qualquer das tipificações 
penais constantes do Título XI (Dos Crimes contra a Administração Pública) do Código Penal Brasileiro; 

j) apresentar a declaração de bens; 

k) demais documentos exigidos pela Prefeitura Municipal de Macaubal no ato d convocação . 

.. -· ·-· - - --- - -- ·- -- - - - ' - . .. . 
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2.4 O pagamento do boleto de inscrição deverá ser feito em qualquer agênci bancária ou casas lotéricas até 
o dia 29 de outubro de 2021 . 

2.4.1 Se, por qualquer razão, o cheque usado para pagamento do bolet Ide inscrição for devolvido ou 
efetuado pagamento a menos do valor da taxa, a inscrição do candidato ser · ~utomaticamente cancelada. 

2.4.2 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pela ECT (correios), 
fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depós to comum em conta corrente, 
condicional ou fora do período de inscrições ou por qualquer outro meio que n o os especificados neste Edital. 

2.4.2.1 O pagamento por agendamento somente será aceito se comprov da a sua efetivação dentro do 
período de inscrições. 

2.4.3 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anterio s implicará o cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

2.4.4 Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado boleto bancário gerado no ato 
da inscrição e pago até a data de seu vencimento. 

2.4.5 A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo anco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para altera ão dos cargos ou devolução de 
taxa, seja qual for o motivo alegado. 

2.4.5.1 Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá soli iiar a correção através do site 
www.conscamweb.com.br, opção fale conosco--. assunto: correção de ca astro do candidato e preencher 
os campos obrigatórios. 

2.4.6 Quando do preenchimento dos dados para inscrição, se o candida o não informar seu email, não 
receberá as informações referentes ao andamento do Concurso Público pel mesmo. 

2.4.7 O acompanhamento das publicações e divulgações referentes o presente concurso são de 
responsabilidade exclusiva do candidato. 

2.5 É recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobr o cargo e aplicação das provas, 
pois é de responsabilidade do candidato acompanhar datas das provas, ho rios e possíveis retificações do 
Edital. 

2.5.1 Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga de acordo com o estabelecido no item 2.4 
deste Capítulo. 

2.6 O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que nã satisfizer todas as condições 
estabelecidas neste Edital , terá sua inscrição cancelada e, consequenteme te, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriorm j te. 

2. 7 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsa ilidade do candidato, cabendo à 
Prefeitura Municipal de Macaubal o direito de excluir do Concurso Público aq ~leque preenchê-la com dados 
incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja con tatado posteriormente. 

2.8 No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatóri ~ constantes no item 2.3, sendo 
obrigatória a sua comprovação quando da convocação, sob pena de excl são do candidato do Concurso 
Público. 

2.8.1 Não deverá ser enviada à Prefeitura Municipal de Macaubal ou à CONSCAM qualquer cópia de 
documento, exceto os documentos de deficiente, conforme previsto neste e , ital. 

2.8.2 Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a bis, em duplicidade ou fora do 
período de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto se o Concurso úblico não se realizar . 

. .. ··- . _, 
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2.9 Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período das inscrições: 

a) acessar o site www.conscamweb.com.br; 

b) localizar no site o "link" correlato ao Concurso Público n° 01/2021 da Pre itura Municipal de Macaubai
SP; 

c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 

d) transmitir os dados da inscrição; 

e) imprimir o boleto bancário; 

f) efetuar o correspondente pagamento da taxa de inscrição de acordo com item 2.4 deste Capítulo. 

2.1 O A Prefeitura Municipal de Macaubal reserva-se no direito de verificar a veracidade das informações 
prestadas pelo requerente. 

2.1 0.1 Caso alguma das informações seja inverídica, a Prefeitura Municipal e Macaubal indeferirá o pedido, 
sem prejuízo da adoção de medidas judiciais cabíveis. 

2.10.2 As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira respon abilidade, podendo a Prefeitura 
Municipal de Macaubal utilizá-las em qualquer época, no amparo de seus dir itos, bem como nos dos demais 
candidatos, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconheciment . 

2.11 Às 16 horas (horário de Brasília) do último dia do período das inscriçõe , a ficha de inscrição e o boleto 
bancário, inclusive 2.3 via, não estarão mais disponíveis no site. 

2.12 O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicar · a não efetivação da inscrição. 

2.13 A Prefeitura Municipal de Macaubal e a CONSCAM não se responsabil ~am por solicitação de inscrição 
pela internet não recebida por motivo de ordem técnica dos computa ' ores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de rdem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados. 

2.14 O candidato que necessitar de condições especiais, inclusive prova bra le, prova ampliada, etc., deverá, 
no período das inscrições, encaminhar por SEDEX à CONSCAM solicitaçã contendo nome completo, RG, 
CPF, telefone(s) e os recursos necessários para a realização da(s) prov (s) , indicando, no envelope, o 
Concurso Público para o qual está inscrito. 

2.14.1 O candidato que não o fizer, durante o período das inscrições e conf rme o estabelecido no Capítulo 
III, não terá a sua prova especial preparada ou as condições especiais provi enciadas. 

2.14.2 O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realizaçã da(s) prova(s) ficará sujeito a 
análise da viabilidade e razoabilidade do solicitado. 

2.15 Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo será considerada data da pastagem fixada pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT. 

2.16 O candidato com deficiência deverá observar ainda o Capítulo III- DA P RTICIPAÇÃO DE CANDIDATO 
COM DEFICI~NCIA. 

[!!G:DA PARTICIM AO DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 
3.1 Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas ue lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei no 7.853/1989 é assegur do o direito de inscrição para os 
cargos em Concurso Público cujas atribuições sejam compatíveis com a de !Ciência de que são portadoras. 
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3.2 Consideram-se pessoas com deficiência, aquelas que se enquadram n s categorias discriminadas no 
artigo 4° do Decreto Federal no 3.298/1999 e pessoa com visão monocular, onforme Súmula 377/2009 do 
STJ. 

3.3 Em obediência ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal n° 07/2006 será 
reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas existentes para c da cargo, individualmente, das 
que vierem a surgir durante o prazo de validade do presente Concurso Públic , observando a compatibilidade 
da deficiência com as atividades essenciais do cargo público. 

3.3.1 No caso do percentual de que trata o "caput" deste artigo, se a fração d número for inferior a 0,5 (cinco 
décimos), o número será desprezado, não se reservando vagas para pesso s com deficiência e se a fração 
do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), o número será arred ~dado , de modo que o número 
de vagas destinadas às pessoas com deficiência seja igual ao número inteir subsequente. 

3.4 Não havendo candidatos com deficiência aprovados para as vagas rese adas, estas serão preenchidas 
pelos demais candidatos aprovados, observando-se a ordem de classificaçã , para os aprovados. 

3.5 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais p vistas no Decreto Federal no 
9.508/2018, participarão do Concurso Público em igualdade de condições co os demais candidatos no que 
se refere ao conteúdo das provas e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios 
deverão ser requeridos por escrito durante o período de inscrições. 

3.6 O candidato com deficiência, no período de inscrição, além de observa os procedimentos descritos no 
item 11 deste Edital, deverá enviar envelope pela ECT (Empresa de Corr ios e Telégrafos) via SEDEX, 
conforme modelo abaixo constante na letra "b" deste item, com as seguintes if formações: 

a) relatório médico orig inal ou cópia autenticada atestando a espécie, o gr u ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação lnternaciona de Doença- CID, bem como a 
causa da deficiência e, caso necessário, informar a necessidade especial pa realização da prova, conforme 
item 2.14. 

b) dados pessoais: nome completo, RG e CPF constantes no relatório médico. 

Modelo do envelope (via sedex) 
ÀCONSCAM 
Concurso Público n° 001 /2021 
Prefeitura Municipal de Macaubal 
Cargo: ______ ~~------~--
Participação de Candidato Portador de Deficiência 
Rua Carlos Trecenti , 340- Vila Santa Cecília- CEP: 18.683-214- Lençóis f· aulista- SP 

3.6.1 Para efeito do prazo estipulado no item 3.6, será considerada a data d pastagem na ECT. 

3.6.2 O tempo para a realização da(s) prova(s) a que os candidatos deficient~b serão submetidos, desde que 
requerido justificadamente, poderá ser diferente daquele previsto para os demais candidatos, levando-se em 
conta o grau de dificuldade apresentado em decorrência da deficiência. 

3.7 O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser deficiente ou aquele que se declarar e não atender 
ao solicitado no item 3.6, não será considerado portador de deficiência. 

3.8 O candidato inscrito como deficiente que atender ao disposto neste edita , será convocado pela Prefeitura 
Municipal, em época oportuna, para perícia médica a fim de verificar a con 1guração e a compatibilidade da 
deficiência. 

3.9 Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidates com deficiência será elaborada 
somente a Lista de Classificação Definitiva Geral. 
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3.1 O Será desclassificado do Concurso Público o candidato que não compare [r à perícia médica e/ou aquele 
que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do car ~. mesmo que submetidos e 
habilitados em quaisquer das etapas do Concurso Público. 

3.11 A condição de deficiente após a contratação não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 

3.12 Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipula os neste Capítulo não serão 
conhecidos. 

IV- DAS PROVAS 
4.1 O Concurso Público realizar-se-á através de provas objetivas de cará Jr eliminatório e classificatório 
para todos os cargos, prova prática de caráter eliminatória e classificatória para os cargos de Motorista e 
Operador de Máquina e provas de títulos para os cargos de Auxiliar de Sal ,[Advogado, Assistente Social, 
Dentista, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico, Médico Ginecologista, Médico siquiatra, Médico Veterinário, 
Nutricionista, Preparador Físico, Psicólogo e Terapeuta. 

4.2 O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) cargo deverá observa o disposto no subitem 2.2.4. 

4.3 A divulgação do local e horário das provas deverá ser acompanhada pelo 
Convocação a ser disponibilizado no Mural da Prefeitura Municipal 
www.conscamweb.com.br e www.macaubal.sp.gov.br, não podendo ser 
desconhecimento. 

andidato por meio de Edital de 
de Macaubal e nos sites 
egada qualquer espécie de 

4.5.1 O candidato que não atender aos termos do item 4.5 deverá a ar, exclusivamente, com as 
consequências advindas de sua omissão. 

4.6 São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, a 
verificação e a conferência do material entregue para a realização das provas 

4.7 No dia da realização da prova, caso o candidato queira fazer alguma re lamação ou sugestão, deverá 
procurar a sala de coordenação no local em que estiver prestando as provas. 

4.8 Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
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a) não comparecer as provas, conforme convocação divulgada no Mural da Prefeitura Municipal de Macaubal 
e nos sites www.conscamweb.com.br e www.macaubal.sp.gov.br seja qual f r o motivo alegado; 

b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e horário estabelecidos no E ital de Convocação; 

c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alíne "b" do item 4.13; 

d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova (s) sem o a ompanhamento de um fiscal; 

e) estiver, durante a aplicação da(s) prova(s) , fazendo uso de calculador , relógio com calculadora e/ou 
agenda eletrõnica ou similar; 

f) estiver, no local de prova(s), portando qualquer equipamento eletrõnico e/ u sonoro e/ou de comunicação 
ligados; 

g) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbal ente ou por escrito, bem como 
fazendo uso de material não permitido para a realização das provas; 

h) lançar meios ilícitos para a realização das provas; 

i) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas; 

j) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; 

k) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecid s neste Edital; 

I) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equip encarregada da aplicação das 
provas; 

n) retirar-se do local de prova(s) antes de decorrido o tempo mínimo de per 

o) não comparecer as provas por problemas de saúde. 

Da Prova Objetiva 
4.9 A prova objetiva, para todos os cargos, visa avaliar o grau de conh cimento teórico do candidato, 
necessário ao desempenho do cargo. 

1 
4.1 O A prova objetiva, PROVAVELMENTE, será realizada no dia 09 de janeiro de 2022, a partir das 09h00min, 
horário em que serão fechados os portões. 

4.1 0.1 A convocação e confirmação da data e local de realização da Pro a será divulgada no mural da 
Prefeitura Municipal de Macaubal e nos sites www.conscamweb.com.br e .macaubal.sp.gov.br, conforme 
Cronograma deste Concurso Público - Anexo IV. 

4.1 0.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em domingos ou feriados. O 
acompanhamento da divulgação da data da prova é de responsabilidade exc usiva do cand idato. 

4.11 A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com O alternativas cada uma, e será 
elaborada de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo 11, c nforme quadro abaixo: 

Cargo 

Cargos de Ensino Médio e Superior 

Prova 

Português 
Matemática 
Informática 

Quantidade de 
Questões 

10 
05 
10 
15 
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Cargos de Ensino Fundamental 

Português 
Matemática 
Atualidades 

Conhecimentos Es ecífic 

4.12 A duração da prova objetiva será de 03 (três) horas, já incluído o tempo 
respostas. 

10 
10 
05 

s 15 

Jra preenchimento da folha de 

4.13 O candidato deverá comparecer ao local designado para a(s) pro a(s), constante do Edital de 
Convocação, com antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto pa ~ seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, lápis preto e borracha macia; 

b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de lden i1ade (RG), Carteira de Órgão 
ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTP i· Certificado Militar, Carteira 
Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal n° 9.503/97, Pas ~porte, Carteiras de Identidade 
expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros ii itares. 

4.13.1 Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o candidato que wesentar um dos documentos 
discriminados na alínea "b" do item 4.13 deste Capítulo e desde que permita, c tn clareza, a sua identificação. 

4.13.2 O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea "b" d [item 4.13 deste Capítulo, não 
fará a(s) prova(s), sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Públi o. 

4.13.3 Não serão aceitos protocolos, cópia simples ou autenticada, boleti I de ocorrência, eletrônico ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira ~ncional de ordem pública ou 
privada. 

4.14 Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido pa a realização da(s) prova(s). 

4.17 O telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrônico, deverá ser desh ado antes de entrar no prédio 
de aplicação e, durante a aplicação das provas, deverão permanecer desligad 

1

1s, no chão ou dentro da bolsa 
até a saída da sala, sob pena de eliminação do candidato. 

4.17.1 Será imediatamente desclassificado o candidato que for identificado po ando celular durante o período 
de aplicação da prova. 

4.18 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justi 1 ar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação das provas fora do local , sala, turma, data e horário pré-estabelecidos. 

4.19 As salas de provas e os corredores serão fiscalizados por pessoas dev Jamente credenciadas, sendo 
vedado o ingresso de pessoas estranhas. l 
4.19.1 O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de provas sem o companhamento de um fiscal. 

4.20 Em caso de necessidade de amamentação durante as provas objetiva /a candidata deverá levar um 
acompanhante maior de idade, devidamente comprovado, que ficará em local reservado para tal finalidade e 
será responsável pela criança. 
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4.20.1 Para tanto, a candidata deverá solicitar antecipada ente através do e-mail 
contato@conscamweb.com.br, inserir no assunto: Solicitação - Amamen ação - Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Macaubal. I 

4.20.3 No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada or uma fiscal, sem a presença 
do responsável pela criança. 

4.20.3.1 A candidata, neste momento, deverá fechar seu caderno de prova, s for o caso, e deixá-lo sobre a 
carteira. 

4.20.3.2 O tempo despendido na amamentação será compensado durante realização da prova, em igual 
período. 

4.20.4 Excetuada a situação prevista no item 4.20 deste Capítulo, não se ' permitida a permanência de 
qualquer acompanhante, inclusive criança, nas dependências do local de r alização das provas, podendo 
ocasionar inclusive a não participação do candidato no Concurso Público. 

4.21 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas ,m virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de provas. 

4.22 É reservado à CONSCAM e à Prefeitura Municipal de Macaubal, caso julgue necessário, o direito de 
utilizar detector de metais durante a aplicação das provas. 

4.23 O horário de início da(s) prova(s) será (ão) definido(s) em cada sala e aplicação, após os devidos 
esclarecimentos sobre sua aplicação. 

4.24 Para a realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de res estas e o caderno de questões 
da prova objetiva. 

4.25 É de responsabilidade do candidato a leitura das instruções contidas na lha de respostas e no caderno 
de questões da prova objetiva, não podendo ser alegada qualquer espécie d desconhecimento. 

4.26 A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do c ndidato, é o único documento 
válido para a correção. 

4.26.1 O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respost s, com caneta esferográfica de 
material transparente de tinta de cor azul ou preta, bem como assinar no ca po apropriado. 

4.26.2 Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legív 1j nem questão não respondida 
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja corret . 

4.26.3 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às resp stas ou à assinatura, sob pena 
de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 

4.26.4 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por er o do candidato. 

4.27 O candidato que tenha solicitado fiscal transcritor, provas em braile u ampliada, deverá indicar os 
alvéolos a serem preenchidos pelo fiscal designado para tal finalidade. 

4.28 O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da(s) prova(s objetiva depois de transcorrido 
01 (uma) hora de duração, levando consigo somente o caderno de prova. 

4.28.1 Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será oncedido tempo adicional para 
o candidato continuar respondendo questão da prova objetiva ou procedend à transcrição para a folha de 
respostas. 

4.29 Ao final da prova o candidato deverá entregar, devidamente assinada, a folha de reposta ao fiscal da 
sala, sob pena de desclassificação. 
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4.30 Os 03 (três) últimos candidatos presentes nas salas de aplicação da(s) prova(s) deverão aguardar o 
fechamento dos envelopes das provas e demais documentos e assiná-los. j 

4.31 O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no Mural da Prefeitura Municipal de Macaubal e nos 
sites www.conscamweb.com.br e www.macaubal.sp.gov.br, conforme Anexo I - Cronograma do Concurso 
Público. 

4.32 Para realização da prova deverá ser observado, também, o Capítulo - DO JULGAMENTO DAS 
PROVAS E DA HABILITAÇÃO. 

Das Provas Práticas I 
4.33 A prova prática será aplicada aos 20 (vinte) primeiros candidatos classific dos na prova objetiva para os 
cargos de Motorista e Operador de Máquina. 

4.33.1 A convocação para realização da prova prática será divulgada no mura da Prefeitura de Macaubal e 
no site www.conscamweb.com.br, conforme Anexo IV- Cronograma do Cone rso. 

4.34 Os candidatos não receberão convocações individuais via ECT (Co ~eio) , portanto, é de inteira 
responsabilidade do candidato o acompanhamento das divulgações realizad s no mural da Prefeitura de 
Macaubal e no site www.conscamweb.com.br. 

4.35 Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de re lização de Prova Prática em 
data, horário ou local diferente do estabelecido na Convocação. 

4.35.1 Não haverá segunda chamada ou repetição da prova prática, importa do a ausência ou atraso do 
candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado. 

4.35.2 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a blicação das provas práticas 
em virtude de afastamento do candidato do local de prova. I 

4.36 Os candidatos convocados para a Prova Prática deverão apresentar-se n data, local e horário definido 
no Edital de Convocação da referida prova portando um dos documentos previ tos no item 4.13, exceto para 
os cargos de Motorista e Operador de Máquina, que será a Carteira Nacional e Habilitação (com fotografia 
nos termos da Lei n° 9.503/97) na categoria exigida para operar o veículo utiliz mo. 

4.36.1 O candidato convocado para prova prática deve comparecer ao loca designado no dia e horário 
previamente estabelecidos, com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedênci . Após o horário estabelecido 
na convocação, não será aceito retardatário em hipótese alguma. 

4.37 Durante a realização da Prova Prática os candidatos ficarão terminan emente proibidos de utilizar 
qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras foto ráficas, filmadoras, telefones 
celulares, smartphones, tablets, relógios do tipo data-bank, walkmans, MP3 play rs, fones de ouvido, agendas 
eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, ~eceptores ou 
gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra depend ~cia do local de prova. Caso 
o candidato seja flagrado fazendo a utilização destes materiais, será caracteriz Clo como tentativa de fraude 
e implicará na eliminação do candidato deste Concurso Público. 

4.38 Serão desclassificados os candidatos que: 

a) não se apresentarem para a realização da Prova Prática; 

b) não apresentar um dos documentos previsto no item 4.13, exceto para os c rgos de que deverão possuir 
a CNH na categoria exigida para operar o veículo utilizado; 

c) não puderem realizar a prova por qualquer que seja o motivo; 

d) retirar-se do local de prova sem autorização expressa do responsável pela a licação; 

... -· ·-· -- - .. - -·-·---- __ ,. ' .. . - ___ .. ,_ .... _ .. 
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e) não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática. 

4.39 Os materiais e equipamentos para realização das provas práticas será fornecidos pela Prefeitura de 
Macaubal e, quando do encerramento da prova, deverão ser devolvidos elo candidato e entregues ao 
avaliador. 

Da Prova Prática de Motorista 
4.40 A Prova Prática visará avaliar por meio de demonstração prática os con ecimentos e as habilidades do 
candidato no desempenho das atividades inerentes a função de acordo com a atribuição do cargo e Conteúdo 
Programático- Anexo I e Anexo li do Edital. 

4.41 Os critérios de avaliação serão feitos através do manuseio feito pelo ca 

4.41 .1 A aplicação da prova prática de Motorista será aplicada através de falta cometidas conforme descrição 
abaixo: 

I- FALTAS ELIMINATORIAS (-55 PONTOS) 
- Desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória; 
-Avançar sobre o meio-fio; 
- Não colocar o veículo na área balizada em, no máximo, três tentativas, no t . mpo estabelecido; 
-Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veí ulo na vaga; 
-Transitar em contramão de direção; 
- Não completar a realização de todas as etapas do exame; 
-Avançar a via preferencial; 
- Provocar acidente durante a realização do exame; 
- Exceder velocidade regulamentada para a via; 
- Cometer qualquer outra infração de transito de natureza gravíssima. 

11- FALTAS GRAVES (-30 PONTOS) 
- Desobedecer a sinalização da via ou ao agente de autoridade de trânsito; 
- Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; 
-Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a vi transversal mesmo que ocorra 
sinal verde para o veículo; 
- Manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o processo do exa e ou parte dele; 
- Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorr tamente; 
- Não usar devidamente o cinto de segurança; 
- Perder o controle da direção do veículo em movimento; 
- Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. 

III- FALTAS MÉDIAS (-20 PONTOS) 
- Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar com freio d mão inteiramente livre; 
- Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, a circulação, do veículo ou do 
clima; 
-Interromper o funcionamento do veículo, sem justa razão, após o início do 
- Usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 
- Fazer conversão incorretamente; 
- Desengrenar o veículo nos declives; 
- Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; 
- Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; 
- Entrar nas curvas com engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; 
- Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o percurso; 
-Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. 

IV-FALTAS LEVES (-10 PONTOS) 
- Provocar movimentos irregulares no veículo sem motivo justificado; 
-Ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor; 
- Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 
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- Apoiar o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado ou em movi ento; 
- Utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; · 
- Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; 
-Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutr 
-Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve. I 
4.42 Para realização da Prova Prática para o cargo de Motorista será utiliza o um Microonibus Volkswagem 
15.190 ano 2020, modelo 2021 -Placa GAA 1 F01 . Os critérios de avaliação érão feitos através do manuseio 
feito pelo candidato. 

Da prova prática de Operador de Máquinas 

4.43 A Prova Prática, com validade de até 100 (cem) pontos, visará avaliar p \meio de demonstração prática 
os conhecimentos e as habilidades do candidato no desempenho das ativida ~s inerentes a função de acordo 
com a atribuição do cargo e Conteúdo Programático- Anexo I e Anexo 11 do Edital. 

4.44 Para realização da Prova Prática para o cargo de Operador de M ·quinas será utilizado uma Pá 
Carregadeira New Holland 12C ano 2020. 

4.44.1 Os critérios de avaliação serão feitos através de avaliação do ma I seio e operação da máquina 
realizado pelo candidato mediante a avaliação dos seguintes itens: 
- Dar ignição; 
-Andar em marcha ré; 
- Mover terra; 
-Cavar; 
- Estacionar no local indicado. 

Da Prova de Títulos I 

4.45 Todos os candidatos inscritos nos cargos de Auxiliar de Sala, Advog do, Assistente Social, Dentista, 
Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico, Médico Ginecologista, Médico ~iquiatra, Médico Veterinário, 
Nutricionista, Preparador Físico, Psicólogo e Terapeuta, que forem apresent r títulos deverão entregá-los no 
mesmo dia e local da realização da Prova Objetiva. 

4.46 A entrega, mediante recibo, será efetuada da abertura dos portões até o encerramento das provas. Após 
o respectivo período, os documentos não serão aceitos. 

4.47 O candidato que for protocolar os documentos da Prova de Títulos d !verá entregá-los preenchido e 
assinado conforme item 4.54 e no período de prova correspondente ao carg .I 

4.~8 Não haverá d~sclassificação do candidato pela não apresentação dos t t~los. 

TITULOS ACADEMICOS 
Título 

STRICTU SENSU -Título de 
doutor na área em que 
concorre ou em área 

relacionada, concluído até a 
data da apresentação dos 

títulos 

STRICTU SENSU -Título 
de Mestre na área em que 

concorre ou em área 
relacionada, concluído até a 
data da apresentação dos 

títulos. 

Valor Unitário 

05 

03 

Diploma devidamente r gistrado ou ata da 
apresentação da def ~a de tese, ou 
declaração/certificado de conclusão de 
curso expedido por in t!tuição oficial, em 
papel timbrado da in tituição, contendo 
data, assinatura e no ~ do responsável 
elo documento e reco Hecido elo MEC. 

Diploma devidament registrado ou 
apresentação da disse ação de mestrado, 
ou declaração/certifica d de conclusão de 
curso expedido pela in ~ituição oficial, em 
papel timbrado da in tituição contendo 
data, assinatura e no e do responsável 
elo documento e reco rlecido elo MEC. 
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LA TO SENSU - Certificado 
de Pós-graduação -

duração mínima de 360 
horas, na área em que 
concorre ou em área 

relacionada, concluído até a 
data da apresentação dos 

títulos. 

02 

Certificado de Pós raduação MBA, 
especialização devida ente registrado 
pelo orgão expedidor, i pressa em papel 
timbrado da instituiçã ,/ contendo data, 
assinatura e nome do responsável pelo 
documento/livro de regi tro e reconhecido 
pelo MEC. 

4.49 A pontuação máxima da prova de títulos será de 10 (dez) pontos, p dendo o candidato apresentar 
apenas um título de cada grau de formação (Doutorado, Mestrado e Pós-Gr, duação lato sensu). 

4.50 Serão analisados apenas os títulos acadêmicos apresentados conformJ previsto neste item. 

4 .51 Quando a documentação estiver relacionada a certificados ou diplom s de cursos, estes deverão ser 
apresentados mediante cópia frente e verso, devidamente autenticadas em ~rtório. 

4.52 Os títulos referentes à conclusão de cursos de pós-graduação em nív I de mestrado ou de doutorado 
deverão ser de cursos reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CAPES do Ministério da Educação. 

4.52.1 Caso o candidato ainda não detenha a posse de seu diploma de m strado e/ou doutorado, deverá 
apresentar em seu lugar a ata de dissertação e a ata de defesa de tese. 

4.53 O título de curso realizado no exterior somente será considerado válido e o documento estiver traduzido 
para o Português por tradutor juramentado e em conformidade com as nor as estabelecidas na Resolução 
no 01 de 03/04/2001 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacion I de Educação. 

4.54 No ato de entrega de títulos o candidato deverá entregar, completament1 preenchido (inclusive o número 
de inscrição) e assinado, o formulário constante do Anexo III deste EditaJ: Juntamente com o formulário 
preenchido, deverá ser apresentada cópia de cada título declarado conforme descrito neste item, sob pena 
de não ter o documento recebido pela banca examinadora. 

4.54.1 O preenchimento incorreto do formulário constante no Anexo III des e Edital causará a anulação da 
Nota de Títulos. 

4.55 Caso o candidato apresente outra via (recibo) do formulário constante no Anexo III , este deverá estar 
preenchido da mesma forma que a via de protocolo, sob pena de não ser re ebido pela banca. 

4 .56 Somente serão recebidos documentos que sejam cópias autenticadas u assinados eletronicamente. 

4.56.1 Não serão recebidos I analisados os documentos originais e as cópia simples. 

4.57 É vedada a pontuação de qualquer curso I documento que não preenc er todas as condições previstas 
neste capítulo. 

4.58 O protocolo da relação de títulos, com o recibo emitido pela CONSCA com assinatura do responsável 
pelo recebimento dos documentos, será entregue ao candidato após o rece ir ento. 

4.59 Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusã de documentos, sob qualquer 
hipótese ou alegação. I 
4.48 Em hipótese alguma, serão recebidos títulos apresentados fora do pra o, local e horário estabelecidos 
ou em desacordo com o disposto neste capítulo. 

4.60 Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na ~btenção dos títulos constantes 
da tabela apresentada no Anexo III , o candidato terá anulada a respectiva p ntuação e, comprovada a culpa 
deste, será excluído do processo seletivo . 
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4.61 A análise dos títulos será feita pela CONSCAM. 

V- DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇ:.:.JA~O:------H--------.........-. 
5.1 A prova objetiva será avaliada na escala de O a 1 00 pontos. 

5.2 A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 
NP = NAx 100 

TQ 
Onde: 
NP = Nota da prova 
NA = Número de acertos 
TQ =Total de questões da prova 

5.3 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a O (cinquenta) pontos na prova 
objetiva, exceto para os cargos de Motorista e Operador de Máquina, que serão aprovados os 20 (vinte) 
primeiros colocados, desde que estes obtenham nota igual ou superior a O (cinquenta) pontos na prova 
objetiva. 

5.4 Os candidatos que não obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquen ) pontos serão eliminados do 
concurso público, exceto os candidatos para os cargos de Motorista e O erador de Máquina que serão 
eliminados aqueles não convocados para realização da prova prática. 

5.5 A prova prática será avaliada na escala de O (zero) a 100 (cem) pontos serão aprovados aqueles que 
obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 

5.6 A prova de título será considerada somente dos candidatos aprovados n prova objetiva, para os cargos 
de Auxiliar de Sala, Advogado, Assistente Social, Dentista, Enfermeiro, isioterapeuta, Médico, Médico 
Ginecologista, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Nutricionista, Preparado Físico, Psicólogo e Terapeuta. 

~I - DA PONTUA AO FINAL 
6.1 A pontuação final dos candidatos aprovados será a soma das notas das pr vas realizadas pelo candidato. 

~11 - DOS CRITERIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICA AO FINAL 
7.1 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da ontuação fina l. 

7.2 Em caso de igualdade da pontuação final serão aplicados, sucessiva ente, os seguintes critérios de 
desempate ao candidato: 

a) com maior idade; 

b) que obtiver maior pontuação nas questões específicas; 

c) que obtiver maior pontuação na prova de títulos; 

d) que obtiver maior pontuação nas questões de língua portuguesa; 

e) que obtiver maior pontuação nas questões de matemática; 

f) maior quantidade de participação em júri. 

7.2.1 Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos ca didatos envolvidos. 

7.3 Os candidatos classificados serão enumerados, por cargo, em duas list s, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) e outra especial (candidatos deficientes aprovados), s for o caso. 

~III- DOS RECURSOS 
8.1 O prazo para interposição de recurso será nos prazos previstos no Anexo IV deste Edital. 
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8.2 Em caso de interposição de recurso, o candidato deverá acessar o site 
conosco --+ escolher assunto: "Recurso" e: 

8.2.1 Escolher o tipo de recurso: 

a) Da Publicação do Edital; 

b) Da Divulgação da Lista de Inscritos; 

c) Da divulgação dos gabaritos e caderno de prova; 

d) Da divulgação da Classificação I Notas. 

.conscamweb.com.br--+ fale 

8.2.2 Preencher os dados obrigatórios e enviar. Do envio, será emitido recibo eletrônico. 

8.2.3 Os recursos são enviados e recebidos eletronicamente, portanto, erão analisados somente os 
preenchidos corretamente. 

8.2.4 O recurso especificado no "caput" deste item não será aceito por meio d fac-símile, email, protocolado, 
pessoalmente ou por qualquer outro meio, exceto o previsto neste Capítulo. 

8.3 Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elab rado de forma individualizada, 
ou seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada medi nte parecer técnico da Banca 
Examinadora. I 

8.3.1 No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificaçõe , esse poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classi 1cação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota ínima exigida para habilitação. 

8.3.2 A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra o gabarito e ontra o resultado das diversas 
etapas do Concurso Público será publicada no Mural da Prefeitura Munici ai Macaubal- SP e nos sites 
www.conscamweb.com.br e www.macaubal.sp.gov.br. 

8.3.3 O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos re ursos interpostos e, caso haja 
anulação ou alteração de gabarito, as provas serão corrigidas de acordo com gabarito oficial definitivo. 

8.4 A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a tod s os candidatos presentes na 
respectiva prova, independentemente de apresentação de recurso. 

8.5 No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das tapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

8.6 A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, send soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

8.7 O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital ão será conhecido, bem como 
não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasame to, ou aquele que não atender 
às instruções constantes no item 8.2. 

8.8 Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/o pedido de reconsideração. 

8.9 Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo estipulado, 
não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento d verso daquele em andamento. 
O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será resp hsável pelas consequências 
advindas de sua omissão. 
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8.10 A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases deste Concurso Público. 

IX- DA NOMEA ÃO 
9.1 Após a homologação do resultado final do Concurso Público a Pr feitura Municipal de Macaubal 
responsabilizar-se-á pela divulgação de acordo com a legislação vigente. 

X - DAS DISPOSI OES FINAIS 
10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizaçõ s ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência do evento que lhes disser respeito, circunstânci que será comunicada no Mural 
da Prefeitura Municipal de Macaubal- SP e nos sites www.conscamweb.co lbr e www.macaubal.sp.gov.br. 

10.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e d cumentos do candidato, mesmo 
que já tenha sido divulgado o resultado deste Concurso Público e embora t nha obtido aprovação, levará a 
sua eliminação, sem direito a recurso, sendo considerados nulos os atos de orrentes da sua inscrição. 

10.3 A CONSCAM e a Prefeitura Municipal de Macaubal não se responsabil za por quaisquer cursos, textos 
e apostilas referentes a este Concurso Público. 

10.4 O candidato que necessitar atualizar seus dados pessoais e I ou ende eço residencial, poderá fazê-lo 
I 

conforme item 2.4.5.1 deste edital, até a data de publicação da homologaÇ,ão dos resultados, e após esta 
data, junto a Prefeitura Municipal de Macaubal, localizada na Praça Deputad Arlindo Antonio dos Santos, n° 
235, Centro, na cidade de Macaubal- SP, ou enviar a documentação via EDEX com AR, para o mesmo 
endereço, aos cuidados do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Munic ~ai. 

10.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito d datas e horários de realização 
das provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosam nte as formas de divulgação 
estabelecidas neste Edital e demais publicações será comunicada no Mural d Prefeitura Municipal Macaubal 
- SP e nos sites www.conscamweb.com.br e www.macaubal.sp.gov.br. 

10.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurs Público ouvida a CONSCAM. 

10.7 A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que veri Jcadas a qualquer tempo, em 
especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com t das as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 

10.8 Caberá a Prefeitura Municipal de Macaubal a homologação deste Cone 

10.9 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edi I e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 

10.1 O As informações sobre o presente Concurso Público o prestadas pelo e-mail 
contato@conscamweb.com.br (colocar no assunto: Concurso Públ ico n° 01/2 21 da Prefeitura Municipal de 
Macaubal), sendo que após a homologação as informações serão de responsa ilidade da Prefeitura Municipal 
de Macaubal. 1 

10.11 A Prefeitura Municipal de Macaubal e a CONSCAM se eximem das de pesas decorrentes de viagens 
e estadias dos candidatos para comparecimento a qualquer fase de te Concurso Público e de 
documentos/objetos esquecido ou danificados no local ou sala de prova(s). 

10.12 A Prefeitura Municipal de Macaubal e a CONSCAM não se responsabil i am por eventuais prejuízos ao 
candidato, decorrentes de: 

a) endereço não atualizado; 

b) endereço de difícil acesso; 

c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecime to e/ou endereço errado do 
candidato; 
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d) correspondência recebida por terceiros. 

10.13 A Prefeitura Municipal de Macaubal e a CONSCAM não emitirão Declara ão de Aprovação no Concurso 
Público, sendo a própria publicação documento hábil para fins de comprovaç o da aprovação. 

10.14 Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização bste Concurso Público serão 
divulgados no Mural da Prefeitura Municipal de Macaubal - SP e nos sit ~ www.conscamweb.com.br e 
www.macaubal.sp.gov.br sendo de inteira responsabilidade do candidato 1 seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

10.15 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília. 

10.16 As folhas de respostas , listas de presença e demais documentos este concurso público serão 
arquivados pela Prefeitura Municipal e poderão ser incinerados somente após !análise dos atos de admissão 
realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

10.17 Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Pr feitura Municipal de Macaubal 
poderá anular a inscrição, prova(s) ou contratação do candidato, verificada falsidades de declaração ou 
irregularidade no Certame. 

10.18 O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Públi ~p quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escri d. 

10.19 Salvo as exceções previstas no presente edital, durante a realização de Lalquer prova e/ou fase deste 
Concurso Público não será permitida a permanência de acompanhantes, terceiros ou candidatos que 
realizaram ou realizarão prova e/ou fase nos locais de aplicação, seja qual for o motivo alegado. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

Macaubal SP, 30 de setembro de 2021. 

E FERREIRA 

/ 
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ADVOGADO 

ANEXO I 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES 

- -- ---- ------. 

- Prestar assistência direta ao Prefeito, e de forma complementar as Secreta ias, Departamentos e Setores 
do Município em qualquer assunto que envolva matéria jurídica; I 
- Elaborar proposições ou assessorar juridicamente o Poder Executivo as atividades de elaboração 
executiva; 
- Representar ou supervisionar a representação do Poder Executivo Muni ípal em juízo ou em âmbito 
extrajudicial quando para isso for credenciado; 
- Emitir os pareceres que lhe forem solicitados pelo Prefeito, fazendo os estudos necessários de alta 
indagação, nos campos das ciências jurídicas; 
- Assessoria ao Prefeito no estudo, interpretação, encaminhamento e sol ção das questões jurídicas, 
administrativas, políticas e legislativas; 
-Assessorar na elaboração de pareceres, formulando consultas e apresentand sugestões, a fim de contribuir 
para a resolução de questões dependentes de deliberação do Prefeito; 
- Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando ma ter as atividades do Executivo 
Municipal dentro da legislação municipal, estadual e federal; 
- Manter o Prefeito informado sobre os processos judiciais e administrativos em andamento, providências 
tomadas e despachos proferidos; 
- Minutar despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao refeito, em assuntos de sua 
competência; 
- Propor ao Prefeito a anulação de ates administrativos; 
- Executar outras tarefas determinadas pelo Prefeito inerentes às suas atribui - es. 

ASSISTENTE SOCIAL 
-Orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições; 
- Esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e deveres, acesso a direitos ins ituídos, rotinas da instituição, 
cuidados especiais, serviços e recursos sociais, normas, códigos e le , islação e sobre processos, 
procedimentos e técnicas; 
- Ensinar a otimização do uso de recursos; 
- Assessorar na elaboração de programas e projetes sociais; 
- Organizar cursos, palestras, reuniões. 
- Planejar políticas sociais: 
- Elaborar planos, programas e projetes específicos; 
- Delimitar eventuais problemas; 
- Definir público-alvo, objetivos, metas e metodologia; 
- Formular propostas; 
- Estabelecer prioridades e critérios de atendimento; 
- Programar atividades; 
- Pesquisar a realidade social: 
- Realizar estudo sócio-económico; 
-Pesquisar interesses da população, perfil dos usuários e características da ár a de atuação; 
- Buscar informações in loco; 
- Realizar pesquisas bibliográficas e documentais; 
-Estudar a viabilidade de projetes propostos; 
- Coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados. 
-Executar procedimentos técnicos: 
- Registrar atendimentos; 
-Informar situações-problema; 
-Requisitar acomodações e vagas em equipamentos sociais da IFE; 
- Formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e procedimentos; 
- Formular instrumentais (formulários, questionários, etc). 
- Monitorar as ações em desenvolvimento; 
-Acompanhar resultados da execução de programas, projetas e planos; 
- Analisar as técnicas utilizadas, bem como a apuração de custos; 
-Verificar o atendimento dos compromissos acordados com o usuário; 
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- Criar critérios e indicadores para avaliação; 
-Aplicar instrumentos de avaliação; 
-Avaliar cumprimento dos objetivos e programas, projetes e planos proposto 
-Avaliar satisfação dos usuários; 
-Articular recursos disponíveis; 
-Identificar equipamentos sociais disponíveis; 
- Identificar recursos financeiros disponíveis; I 
- Negociar com entidades e instituições sob o crivo de seus superiores hierár wicos; 
- Formar uma rede de atendimento que se enquadra nas limitações do munic pio; 
-Identificar vagas no mercado de trabalho para colocação; 
- Realocar recursos disponíveis; 
- Participar de comissões técnicas. 
- Coordenar equipes e atividades: 
-Coordenar projetes e grupos de trabalho; 
- Recrutar selecionar e pessoal; 
-Participar do planejamento de atividades de treinamento e avaliação de desempenho dos recursos humanos 
da instituição; 
- Desempenhar tarefas administrativas; 
- Providenciar documentação oficial ; 
- Cadastrar usuários, entidades e recursos; 
- Controlar fluxo de documentos; 
-Administrar recursos financeiros; 
- Controlar custos; 
- Controlar dados estatísticos. 
- Participar como perito ou assistente técnico judicial quando necessário; 
-Utilizar recursos de Informática; 
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexida e associadas ao ambiente 
organizacional. 

AUXILIAR DE SALA 
-Auxiliar o professor; 
- Participar do processo educativo-pedagógico, nas ações de planejamento, egistro e avaliação, participar 
das reuniões administrativas, pedagógicas e com as famílias; I 
-Viabilizar ações que garantam os direitos da criança, realizar ações que pro ovem o educar e o cuidar de 
forma indissociável (realizar ações que garantam o direito da criança à higi ~e e à saúde, mantendo seu 
corpo cuidado, limpo e saudável, oferecendo colo, trocas de fraldas e banhos empre que necessários, entre 
outros); 
-Assumir uma postura ética e respeitosa com as crianças, as famílias e os de ais profissionais; 
- Participar das discussões educativo-pedagógicas propostas pela unidade ed cativa; 
- Desenvolver atividades que estejam de acordo com o projeto político peda ógico da unidade educativa e 
pela Secretaria Municipal de Educação. 

AUXILIAR DE SECRETARIA DE ESCOLA 
- Organização do calendário escolar; 
-Apoio administrativo na secretaria e diretoria; 
- Atividades de organização escolar; 
- Orientação dos estudantes quanto às normas de comportamento; 
- Contribuir para a integração entre escola e comunidade; 
-Atendimento externo e interno; 
- Comunicação de ocorrências; 
-Auxílio da elaboração da proposta pedagógica; 
-Auxiliar no processo de matricula de alunos; 
- Organizar documentos e arquivos, verificar documentação de alunos; 
- Preencher relatórios, transferências, históricos, boletins etc. 
- Controle da movimentação de alunos; 
- Procurar garantir em sua escola que as matriculas sejam feitas de acord com as normas do sistema 
Estadual de Educação; 
- Consultar sempre a documentação de apoio, para efetuar as matrículas corr as; 
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- Atender para que os serviços de secretaria sejam feitos rigorosamente e di ia, mesmo nos períodos de 
férias; 
- Providenciar atendimento individual aos alunos tendo em vista os dados col ados na matrícula· 
-Atender as transferências, analisando se estão dentro da legislação em vigo ; 
-Atualização de arquivos cadastrais; 
- Procurar preencher com clareza e precisão os relatórios, ficha individual, his órico, boletins; 
- Manter contatos internos e externos, visando prestar e obter informaçõ s e confirmando horários de 
reuniões, entrevistas e demais compromissos pela chefia; f 

- Executar outras tarefas correlatas. 

AUXILIAR ODONTOLÓGICO I 
- Preparar o paciente para atendimento; 
-Auxiliar no atendimento ao usuário; 
- Preparar e organizar instrumental e materiais necessários; 1 

-Instrumentalizar o CD ou THD durante a realização de procedimentos clínicas; 
- Manipular materiais de uso odontológico; 
- Promover isolamento do campo operatório; 
- Selecionar moldeiras e confeccionar modelos em gesso; 
- Agendar consultas; 
- Preencher fichas clínicas e manter o arquivo e o fichário em ordem; 
- Participar do gerenciamento de insumos; 
- Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 
- Proceder à lavagem, desinfecção e esterilização de instrumentais e equipa entos utilizados 
- Executar outras funções análogas à função de auxiliar odontológico. j . 

CUIDADOR SOCIAL 
- Orientação, encaminhar e informar sobre serviços, projetos e benefícios c 1cedidos aos usuários e seus 
familiares; 
- Acompanhar os serviços de educação, saúde e outras necessárias no dia a dia, bem como aquelas que 
requerem saídas dos centros de acolhimento; 
- Desenvolvimento de atividades recreativas; 
-Atentar-se à higiene e cuidados básicos dos usuários; 
- Zelar pela saúde e integridade dos usuários; 
- Orientar e auxiliar na alimentação e locomoção dos usuários; 
-Acompanhar e avaliar o processo de desenvolvimento psicomotor e compo , mental do usuário; 
-Ministrar medicamentos receitados; 
-Prestar primeiros socorros e pequenos curativos; 
- Não será caracterizado desvio de função, o exercício das atribuições aci a descritas em Instituições de 
Ensino, CRAS ou no Órgão Gestor Social. 

DENTISTA 
- Examinar, identificar e tratar clínica e/ou cirurgicamente afecções dos dente e tecidos de suporte. 
- Restabelecer forma e função. 
- Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratori is para complementação de 
diagnóstico. 
-Manter o registro de pacientes atendidos, anotando a conclusão do diagnó tico, tratamento e evolução da 
afecção para orientação terapêutica adequada. 
- Prescrever e administrar medicamentos. 
-Aplicar anestésicos locais e regionais. 
-Orientar e encaminhar para tratamento especializado. 
-Orientar sobre saúde, higiene e profilaxia oral, prevenção de carie dental e d enças periodontais. 
- Utilizar recursos de Informática. 
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexid de associadas ao ambiente 
organizacional. 

ENCANADOR 
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-Montar, instalar, conservar e reparar sistemas de tubulação de material met ·pco e não metálico, dealta ou 
baixa pressão, unindo e vedando tubos com auxílio de furadeiras, esme ·i!, prensa, maçarico e outros 
dispositivos mecânicos, para possibilitar a condução de água, esgoto, gás e ytros fluidos; 
- Instalar louças sanitárias, condutores, caixas d'água, chuveiros e outras part s componentes de instalações 
hidráulicas, utilizando níveis, prumos, soldas e ferramentas manuais nas dep ~dências do SAAE; 
-Instalar registras e outros acessórios de canalização, fazendo as conexões l ecessárias, para completar a 
instalação do sistema; 
- Localizar e reparar vazamentos; 
- Manter em bom estado as instalações hidráulicas, substituindo ou reparan ~ as partes componentes, tais 
como tubulações, válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes e out 

1

s; 
-Orientar e treinar os servidores que auxiliam a execução dos trabalhos de e canamento, orientando quanto 
às medidas de segurança e ao uso de equipamento protetor para o desempe ri o das tarefas; 
- Fazer soldagens e cortes em tubulações e conexões em geral; 
- Estudar o trabalho a ser executado, analisando desenhos, esquemas, espe ificações e outras informações 
para programar o roteiro de operações; I 
- Montar, instalar, conservar e reparar sistemas de tubulação de material met Jico e não metálico, de alta ou 
baixa pressão; 
- Executar corte, rosqueamento, curvatura e união dos tubos, utilizando-se e aparelhos e equipamentos 
apropriados, para formar a linha de canalização; I 
- Posicionar e fixar os tubos, baseando-se no projeto elaborado e utilizando <DS aparelhos e equipamentos 
apropriados, para confeccionar a linha de condução do fluido e outras ligaçõe 
- Executar trabalhos de instalações e consertos de encanamento de redes d água e esgoto, caixa d'água, 
aparelhos sanitários, chuveiros, válvulas de pressão e outros; 
- Localizar e reparar vazamentos; 
- Instalar registras e outros acessórios de canalização, fazendo as conexões Jecessárias, para completar a 
instalação do sistema; 
-Manter em bom estado as instalações hidráulicas, substituindo ou reparand 

1 
as partes componentes, tais 

como tubulações, válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes e out s; 
- Fazer ligações de bombas e reservatórios de água; 
- Fazer manutenção das redes de água e esgoto; 
-Executar cortes de ligações de água e de esgoto; 
- Promover a limpeza em condutores de água e da rede de esgoto; 
- Efetuar a manutenção e limpeza de rede e ramais de esgoto; 
- Instalação e substituição de micro e macro medição; I 
- Instalar registras e outros acessórios de canalização da rede de água e esg to; 
- Pesquisar, localizar e reparar vazamento, utilizando equipamentos específic s da atividade; 
- Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento a fim de con rl

1
buir para o desenvolvimento 

qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 
- Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do loc I de trabalho; 
- Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; I 
-Zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos uti izados e do local de trabalho; 
- Realizar outras atribuições compatíveis com seu cargo. I 

ENFERMEIRO 
- Prestar assistência ao paciente; 
- Realizar consultas de enfermagem; 
- Prescrever ações de enfermagem; 
- Prestar assistência direta a pacientes graves; 
- Realizar procedimentos de maior complexidade; 
- Solicitar exames; 
- Acionar equipe multiprofissional de saúde; 
- Registrar observações, cuidados e procedimentos prestados; 
-Analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem; 
- Realizar evolução clínica de pacientes; 
- Coordenar serviços de enfermagem; 
- Padronizar normas e procedimentos de enfermagem; 
- Monitorar processo de trabalho; 
-Aplicar métodos para avaliação de qualidade; 
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· - Selecionar materiais e equipamentos; 
- Planejar ações de enfermagem; 
- Levantar necessidades e problemas; 
- Diagnosticar situação; 
- Identificar áreas de risco; 
- Estabelecer prioridades; 
- Elaborar projetas de ação; 
-Avaliar resultados; 
-Implementar ações para promoção da saúde; 
- Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares; 
- Elaborar material educativo; 

, - Orientar participação da comunidade em ações educativas; I 
- Definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos específic s; 
- Participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; I 
- Orientar equipe para controle de infecção nas unidades de saúde; 
- Participar de programas e campanhas de saúde do trabalhador; 
- Participar da elaboração de projetas e políticas de saúde; 
-Trabalhar em equipe; 
- Demonstrar capacidade de liderança; 
- Demonstrar habilidade para negociação; I 
-Utilizar recursos de Informática; 
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexid le 
organizacional. 

ESCRITURÁRIO 
- Preenchimento de escritura e formulários; 
-Atendimento ao público; 
-Arquivar documentos; 
- Manutenção de quadros estatísticos; 
- Registro de débitos, créditos e tributações; 
- Registro de dados e informações; 
- Realização de relatórios semanais; 
-Armazenamento de dados em livros de registro ou planilhas; 
- Realizar outras funções análogas à função de escriturário. 

FISIOTERAPEUTA 
- Atender pacientes; 
- Analisar aspéctos sensório-motores, 
- Percepto-cognitivos e sócio-culturais dos pacientes; 
- Traçar plano terapêutico; 
- Preparar ambiente terapêutico; 
- Prescrever atividades; 
- Preparar material terapêutico; 
- Operar equipamentos e instrumentos de trabalho; 

associadas ao ambiente 

- Estimular cognição e o desenvolvimento neuro-psicomotor normal por meio e procedimentos específicos; 
- Estimular percepção táctil-cinestésica; 
- Reeducar postura dos pacientes; 
- Prescrever, confeccionar e adaptar órteses, próteses e adaptações; acampa r ar evolução terapêutica; 
- Reorientar condutas terapêuticas; 
- Estimular adesão e continuidade do tratamento; 
-Indicar tecnologia assistiva aos pacientes. 
- Habilitar pacientes; 
- Eleger procedimentos de habilitação; 
- Habilitar funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuro-músculo-esq eléticas e locomotoras; 
-Aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico; 
-Aplicar procedimentos específicos de reabilitação; 
-Aplicar técnicas de tratamento de reabilitação; 
-Aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto; 
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- Habilitar funções intertegumentares; 
- Ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida d 
prática (AVP), em atividades de vida de trabalho (AVT) e em atividades de 
- Orientar pacientes e familiares; 
- Explicar procedimentos e rotinas; 
- Demonstrar procedimentos e técnicas; 
- Orientar e executar técnicas ergonõmicas; 
- Verificar a compreensão da orientação; 
- Esclarecer dúvidas; 
- Promover campanhas educativas; 
- Produzir manuais e folhetos explicativos; 
- Utilizar recursos de informática; 

(AVO), em atividades de vida 
de lazer (AVL). 

- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexid de associadas ao ambiente 
organizacional. 

INSPETOR DE ALUNO 
-Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola; 
-lnspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar; 
- Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprirnolntr" 
- Ouvir reclamações e analisar fatos; 
- Prestar apoio às atividades acadêmicas; 
-Controlar as atividades livres dos alunos, orientar entrada e saída de alunos, izar espaços de recreação, 
definir limites nas atividades livres; 
- Organizar ambiente escolar e providenciar manutenção predial; 
- Auxiliar professores e profissionais da área artística; 
- Auxiliar a Secretaria da Associação no tocante ao controle e desenvolvi das atividades de formação 
cultural; 
-Auxiliar alunos com deficiência física; 
- Identificar pessoas suspeitas nas imediações da escola; 
- Comunicar à chefia a presença de estranhos nas imediações da escola; 
- Chamar ronda escolar ou a polícia; Verificar iluminação pública nas proximi da escola; 
- Controlar fluxo de pessoas estranhas ao ambiente escolar; 
- Chamar resgate; 
-Confirmar irregularidades comunicadas pelos alunos; 
- Identificar responsáveis por irregularidades; 

- Identificar responsáveis por atas de depredação do patrimônio escolar; 
- Reprimir furtos na escola; 
- Vistoriar latão de lixo; 
- Liberar alunos para pessoas autorizadas; 
- Comunicar à diretoria casos de furto entre alunos; 
- Retirar objetos perigosos dos alunos; 
-Vigiar ações de intimidação entre alunos; 
-Auxiliar na organização de atividades culturais, recreativas e esportivas; 
- Inibir ações de intimidação entre alunos; Separar brigas de alunos; 
-Conduzir aluno indisciplinado à diretoria; Comunicar à coordenação atitudes ressivas de alunos; 
- Explicar aos alunos regras e procedimentos da escola; 
- Informar sobre regimento e regulamento da escola; 
- Orientar alunos quanto ao cumprimento dos horários; 
- Ouvir reclamações dos alunos; 
-Analisar fatos da escola com os alunos; 
-Aconselhar alunos; 
- Controlar manifestações afetivas; 
- Informar à coordenação a ausência do professor; 
- Restabelecer disciplina em salas de aula sem professor; 
- Fornecer informações à professores; 
-Orientar entrada e saída dos alunos; 
-Vistoriar agrupamentos isolados de alunos; 
- Orientar a utilização dos banheiros; 
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- Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; 
- Profilaxia das enfermidades malignas; 
- Colposcopia, Coleta de exames citopatológicos (Papanicolau); 
-Exame de Toque; 
-Biópsia; 
- Exame de Mama; 
-Tratamento da Acne e Hirsutismo da adolescência (espinhas e pelos); 
- Orientação sobre Anticoncepção; 
-Tratamento das Infecções Ginecológicas; 
-Tratamento da Tensão pré-menstrual; 
- Formas de entender o Climatério; 
- Distúrbios da Menstruação; 
- Tratamento da Metrorragia Disfuncional (hemorragia menstrual} sem ci urgia; - Atuar como Assistente 
Técnico Judicial, quando requisitado por seu superior hierárquico; I 
- Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade ass ciadas ao seu. 

MÉDICO PSIQUIATRA 
- Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas p eventivos, dirigidos a pacientes 
psiquiátricos/neuropsiquiátricos (crianças, adolescentes e adultos}, intern tlos e de ambulatório e a seus 
familiares, através de técnicas e métodos de exame e tratamento psicoló ico e neuropsicológico, visando 
propiciar condições de escuta e inclusão do enfoque psicológico; 
- Realizar atendimento individual, grupal, visitas domiciliares, atividades co unitárias, sessões clínicas; 
- Implementar ações para promoção da saúde; 
- Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
- Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; 
-Desempenhar as atividades de assistência, promoção e recuperação da sa pe e habilitação social de modo 
interdisciplinar; I 
- Prestar assistência em saúde mental ambulatorial e/ou hospitalar nos dive sos níveis primário, secundário 
e terciário; · 
- Participar em reuniões de equipe; 
- Proporcionar um tratamento que preserve e fortaleça os laços fami liares; 
- Realizar a elaboração do plano terapêutico individual (PTI); 
- Realizar o acolhimento dos pacientes; 
- Ser o responsável técnico pela prescrição de medicamentos; 
- Adotar uma postura ética frente à equipe e aos pacientes; 
- Atuar como Assistente Técnico Judicial, quando requisitado por seu superi ~ hierárqu ico ; 
- Desempenhar outras funções correlatas ao cargo. 

MÉDICO VETERINÁRIO 
- Fomentar produção animal; 
- Dimensionar plantel; 
- Estudar viabilidade económica da atividade; 
- Estabelecer interface entre informática e produção animal ; 
- Realizar análise zootécnica; 
-Realizar diagnóstico de eficiência produtiva; 
- Desenvolver programas de controle sanitário de plantéis; 
- Elaborar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos; -
- Desenvolver programas de melhoramento genético; 
-Avaliar características reprodutivas de animais; 
- Elaborar programas de nutrição animal; 
- Projetar instalações para animais; 
- Supervisionar implantação e funcionamento dos sistemas de produção; 
- Aprimorar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos; 
-Supervisionar qualidade dos ingredientes utilizados na alimentação animal; 
- Orientar criação de animais silvestres em cativeiro; 
- Controlar serviços de inseminação artificial; 
- Adaptar tecnologia de informática à produção animal; 
- Praticar clínica médica veterinária, em todas as suas especialidades; 
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- Realizar e interpretar resultados exame clínico de animais; 
-Diagnosticar patologias; 
- Prescrever tratamento; 
- Indicar medidas de proteção e prevenção; 
- Realizar sedação, anestesia, e tranquilização de animais; 

- Realizar cirurgias e intervenções de odontologia veterinária; 
- Coletar material para exames laboratoriais; 
- Realizar exames auxiliares de diagnóstico; 
- Realizar necropsias; 
- Exercer defesa sanitária animal; 
- Elaborar diagnóstico situacional para elaboração de programas; 
- Elaborar e executar programas de controle e erradicação de doenças; 
- Coletar material para diagnóstico de doenças; 
- Executar atividades de vigilância epidemiológica; 
- Realizar sacrifício de animais; 
-Analisar relatório técnico de produtos de uso veterinário; 
-Analisar material para diagnóstico de doenças; 
-Avaliar programas de controle e erradicação de doenças; 
- Notificar doenças de interesse à saúde animal; 
- Controlar trânsito de animais, eventos agropecuários e propriedades; 
- Promover saúde pública 
-Analisar processamento, fabricação e rotulagem de produtos; 
-Avaliar riscos do uso de insumos; 
- Coletar e analisar produtos para análise laboratorial; 
- lnspecionar produtos de origem animal; 
- Fazer levantamento epidemiológico de zoonoses; 
- Elaborar programas de controle e erradicação de zoonoses; 
- Elaborar programas de controle de pragas e vetores; 
- Executar programas de controle de qualidade de alimentos; 
- Executar programas de controle e erradicação de zoonoses; 
- Executar programas de controle de pragas e vetores; 
- Orientar acondicionamento e destino de lixo causador de danos à saúde públ 
- Elaborar programas de controle de qualidade de alimentos; 
- Notificar ocorrências de zoonoses às autoridades competentes; 
- Participar da promoção e execução de programas de castração e vacinação; 
- Elaborar laudos, pareceres e atestados; 
- Emitir atestado de saúde animal; 
- Emitir laudo de necrópsia; 
- Emitir parecer técnico; 
- Emitir laudo técnico; 
- Realizar atividades de peritagem em demandas judiciais; 
- Elaborar projetes técnicos; 
- Atuar na produção industrial, tecnologia e controle de qualidade de produtos; 
- Executar análises laboratoriais de controle de qualidade; 
- Monitorar padrões de qualidade de matérias-primas e produtos; 
-Testar produtos, equipamentos e processos; 
-Utilizar recursos de Informática; 
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de co associadas ao ambiente 
organizacional. 

MERENDEIRA 
- Preparar refeições para alunos da rede pública, primando pela boa qualidade; 
- Lavar louças, panelas e talheres e afins; 
- Servir as refeições; 
- Solicitar aos responsáveis, quando necessários, os gêneros alimentícios u os na merenda; 
- Conservar a cozinha em boas condições de higiene e de trabalho, procedend limpeza dos utensílios; 
- Manter os gêneros alimentícios em perfeitas condições de armazenagem e icionamento; 
- Manter a hig iene e limpeza do local de preparo das refeições e de suas 1ocauc~ac1es próximas; 
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-Utilizar os EPI's necessários à função; 
- Manter bom convívio no ambiente laboral; 
-Seguir as recomendações de seus superiores hierárquicos; 
- Executar outras tarefas correlatas. 

MOTORISTA 
- Conduzir veículos automotores, caminhões e ônibus destinados ao transp rte de passageiros e cargas; 
-Conduzir, quando designado, veículo automotor destinado ao transporte e polar; 
-Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jorna a do dia, comunicando qualquer 
defeito porventura existente; 
- Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; 
- Fazer reparos de emergência; 
-Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; 
- Encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pa otes, pequenas cargas que lhe 
forem confiadas; 
- Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; 
-Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, uzinas e indicadores de direção; 
- Providenciar a lubrificação quando indicada; 
-Verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a cali ' ração dos pneus; 
- Auxiliar, quando designado, médicos e enfermeiros na assistência a p cientes, conduzindo caixas de 
medicamentos, tubos de oxigênio e macas; I 
- Operar rádio transceptor; 
- Proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de car a, seu destino, quilometragem, 
horários de saída e chegada; 
-Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; 
- Tratar os passageiros com respeito e urbanidade; 
- Manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veícu lo; 
- Realizar cursos de capacitação exigidos pela área de atuação designada; 
- Executar outras tarefas afins. 

NUTRICIONISTA 
- Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sad ios ou en ermos); 
- Identificar população-alvo; 
- Participar de diagnóstico interdisciplinar; 
- Realizar inquérito alimentar; 
- Coletar dados antropométricos; 
-Solicitar exames laboratoriais; 
- Interpretar indicadores nutricionais; 
- Calcular gasto energético; 
- Identificar necessidades nutricionais; 
- Realizar diagnóstico dietético-nutricional; 
- Estabelecer plano de cuidados nutricionais; 
- Realizar prescrição dietética; 
- Prescrever complementos e suplementos nutricionais; 
- Registrar evolução dietoterápica em prontuário; 
- Conferir adesão à orientação dietético-nutricional; 
- Orientar familiares; 
-Prover educação e orientação nutricional; 
- Elaborar plano alimentar em atividades físicas; 
-Administrar unidades de alimentação e nutrição; 
- Planejar cardápios; 
- Confeccionar escala de trabalho; 
- Selecionar fornecedores; 
- Selecionar gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios; 
- Supervisionar compras, recepção de gêneros e controle de estoque; 
-Transmitir instruções à equipe; 
- Supervisionar pessoal operacional, preparo e distribuição das refeições; 
- Verificar aceitação das refeições; 
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- Medir resto-ingestão; 
-Avaliar etapas de trabalho; 
- Executar procedimentos técnico-administrativos; 
- Efetuar controle higiênico-sanitário; 
- Controlar higienização do pessoal, do ambiente, dos alimentos, dos equ 
- Controlar validade e a qualidade dos produtos; 
- Identificar perigos e pontos críticos de controle (Appcc); 
- Solicitar análise microbiológica dos alimentos; 
- Efetuar controles de saúde dos funcionários; 
- Solicitar análise bromatológica dos alimentos. 
- Utilizar recursos de Informática. 
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de comp'""''"''"'"' associadas ao ambiente 
organizacional. 

OPERADOR DE MÁQUINA 
-Operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte e '""'""'""''n-
- Operar máquinas providas de pás de comando hidráulico; 
-Operar tratores providos de uma lâmina frontal côncavo de aço; 
- Operar máquina niveladora munida de uma lâmina ou escarificador e mt"1o\/lr11!'1 por auto-propulsão ou por 
reboque; 
- Operar máquina motorizada e provida de rolos compressores ou cilíndricos; 
-Operar máquina pavimentadora; 
- Efetuar a manutenção das máquinas, abastecendo-as, lubrificando-as, 
efetuando pequenos reparos; 
- Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na s de competência. 

PREPARADOR FÍSICO 
- Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; 

1 

- Veicular informações que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, 
buscando a produção do autocuidado; I 
-Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que amplie o sentimento de pertinência 
social na comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; 
- Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais; 
- Executar outras atividades pertinentes ao cargo de preparador físico. 

PSICÓLOGO 
- Elaborar, implementar e acompanharas políticas da instituição nessas áreas 
- Assessorar instituições e órgãos, analisando, facilitando e/ou intervindo 
diferentes níveis da estrutura institucional; 
- Diagnosticar e planejar programas no âmbito da saúde, trabalho e 
- Atuar na educação, realizando pesquisa, diagnósticos e intervenção 
individual; 
- Realizar pesquisas e ações no campo da saúde do trabalhador, condi 
trabalho e doenças profissionais em equipe interdisciplinar, determina 
recomendações de segurança; 
-Colaborar em projetos de construção e adaptação de equipamentos de trabal 
do trabalhador; 

processos psicossociais nos 

/educação e lazer; 
icopedagógica em grupo ou 

de trabalho, acidentes de 
suas causas e elaborando 

de forma a garantir a saúde 

- Atuar no desenvolvimento de recursos humanos em análise de ocu...,~,,.v"'" e profissões, seleção, 
acompanhamento, análise de desempenho e capacitação de servidores; 
- Realizar psicodiagnóstico e terapêutica, com enfoque preventivo e/ou 
adequadas a cada caso, a fim de contribuir para que o indivíduo elabore sua 
- Preparar pacientes para a entrada, permanência e alta hospitalar; 

e técnicas psicológicas 
na sociedade; 

- Atuar junto a equipes multiprofissionais, identificando e compreendendo os r::n,nn=•c:: psicológicos para intervir 
na saúde geral do indivíduo; 
- Atuar como Assistente Técnico Judicial, quando requisitado pelo seu supe 
-Utilizar recursos de Informática; 
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de com...,,.,A,u•a,..,"' associadas ao ambiente 
organizacional. 

• - ·- • - - -- --. I A . 1 . •• : - : 
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TÉCNICO AGRÍCOLA 
-Auxiliar os produtores rurais oferecendo ajuda técnica para produção; 
- Análise para verificar possíveis pontos de melhora na produção e aplicação 
-Auxiliar os produtores rurais para o preparo do solo, definição da época de 
-Auxiliar os produtores quanto tratamento de água, manejo integrado de 
- Elaborar laudos, pareceres, relatórios e projetes; 
-prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de p 
ou nos trabalhos de vistoria, perícia, consultaria, coleta de dados de 
de construções rurais, detalhamento de programas de trabalho; 
-auxiliar no manejo e regulagem de máquinas e implementes agrícolas; 
- fiscalização de procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita, a 
e industrialização dos produtos agropecuários; 
- auxiliar na conservação de estradas rurais; 
- prestar assistência técnica na multiplicação de sementes e mudas, comuns 
- analisar as características econômicas, sociais e ambientais, identificando 
a serem implementadas; 
- Realizar outras funções correlatas ao cargo. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
-Avaliar o paciente quanto às suas capacidades e deficiências. 
- Eleger procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos a 
- Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente no processo 
-Avaliar os efeitos da terapia, estimular e medir mudanças e evolução. 
- Planejar atividades terapêuticas de acordo com as prescrições médicas. 
- Redefinir os objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familia 
- Promover campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos. 
- Utilizar recursos de informática. 

e soluções; 
e colheita; 

e doenças; 

e pesquisas tecnológicas, 
técnica, desenho de detalhes 

enamento, comercial ização 

melhoradas; 
atividades peculiares da área 

da avaliação. 
habilitação ou de reabilitação. 

- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade as::>oc:rqaas ao ambiente organizacional. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
Cargos de Ensino Fundamental 

ANEXO 11 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Significado das palavras. ldenm1ca~:::ao de vogais e consoantes. 
Escritas corretas. 
Matemática: Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e 
métrico decimal: unidades de medida (comprimento, massa e capacidade) 
Razão e proporção. 

Cargos de Ensino Médio e Técnico 

Juros simples. Sistema 
transformações de unidades. 

Língua Portuguesa: Fonema. Sílaba. Ortografia. Classes de Palavras: s adjetivo, preposição, 
conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo. Ace ação. Concordância nominal. 
Concordância Verbal. Sinais de Pontuação. Uso da Crase. Colocação dos pronomes nas frases. Análise 
Sintática Período Simples e Composto. Figuras de Linguagem. Interpretação e Textos. 
Matemática: Radicais: operações - simplificação, propriedade - racio de denominadores. Razão e 
Proporção. Porcentagem. Juros Simples. Conjunto de números reais. de expressão algébrica. 
Expressão algébrica - operações. Expressões algébricas fracionárias - o - simplificação. MDC e 
MMC. Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, e volume: unidades de 
medida; transformações de unidades. Estatística: noções básicas, razã proporção, interpretação e 
construção de tabelas e gráficos. Geometria: elementos básicos, primitivos, representação 
geométrica no plano; Noções de probabilidade e análise combinatória. 

Cargos de Ensino Superior 
Língua Portuguesa: Fonema. Sílaba. Ortografia. Classes de Palavras: SU'"'"'t"'n'·", .... , adjetivo, prepos1çao, 
conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo. Concordância nominal. 
Concordância Verbal. Sinais de Pontuação. Uso da Crase. Colocação dos nomes nas frases. Análise 
Sintática Período Simples e Composto. Figuras de Linguagem. Interpretação Textos. 
Matemática: Radicais: operações- simplificação, propriedade- racional de denominadores. Razão e 
Proporção. Porcentagem. Juros Simples. Conjunto de números reais. o de expressão algébrica. 
Expressão algébrica - operações. Expressões algébricas fracionárias - ope - simplificação. MDC e 
MMC. Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, mpo e volume: unidades de 
medida; transformações de unidades. Estatística: noções básicas, proporção, interpretação e 
construção de tabelas e gráficos. Geometria: elementos básicos, primitivos, representação 
geométrica no plano; Noções de probabilidade e análise combinatória. 

Atualidades 
Informações constantes nas diversas mídias contemporâneas nos últimos sei meses anteriores à publicação 
do edital. 

Informática: 
Conceitos Básicos: Hardware, Software, Periféricos, Sistema Operacional , N gadores, Aplicativos. Correio 
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, an ção de arquivos. Internet: 
Navegação e navegadores da Internet, links, sites, busca e impressão de inas. Segurança na Internet. 
Microsoft Windows (versão 7 ou superior): conceito de pastas, diretórios, e atalhos, área de trabalho, 
área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, ramas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos; Microsoft Office (versão 201 O ou superior). M rosoft Word: estrutura básica 
dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos fontes, colunas, marcadores 
simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e nu me de páginas, legendas, índices, 
inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. Microsoft Excel: ra básica das planilhas, 
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabe e gráficos, uso de fórmulas, 
funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, I de quebras e numeração 
de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. Microsoft tlook: adicionar conta de e-
mail, criar nova mensagem de e-mail , encaminhar e responder e-mails, , abrir ou salvar anexos, 
adicionar assinatura de e-mail à mensagem, imprimir uma mensagem de 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conteúdo para todos profissionai~ de saúde .) 
A Saúde Pública no Brasil. Sistema Unico de Saúde (SUS). Redes de Atençã à Saúde. Modelos de Atenção 
à Saúde. Atenção Primária à Saúde. Protocolos do SUS. Gestão do SUS: di etrizes para a gestão do SUS; 
Descentralização; Regionalização; Financiamento; Regulação; Participaç b Popular; Responsabilidade 
sanitária das instâncias gestoras do SUS; Planejamento e Programação; R gulação, Controle, Avaliação e 
Auditoria. Política Nacional da Atenção Básica. Vigilância em Saúde. Políticas el Sistemas de Saúde no Brasil: 
retrospectiva histórica; reforma sanitária. Promoção à saúde. Controle so i

1
al: conselhos e conferências 

municipais de saúde. Estratégia de Saúde da Família. Determinantes Sociais em Saúde. 
Referências sugeridas I 
-BRASIL Lei 8.142 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participaçã da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências intergovernamen , is de recursos financeiros na 
área da saúde e dá outras providências. 
-BRASIL Decreto n° 7.508 de 28 de junho de 2011 Regulamenta a Lei n° 8.0 O, de 19 de setembro de 1990, 
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planej T ento da saúde, a assistência 
à saúde e a articu lação interfederativa, e dá outras providências. 
- BRASIL Portaria n° 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto pe a Saúde 2006- Consolidação 
do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 
-BRASIL Portaria n° 2. 761 de 19 de novembro de 2013. Institui a Politica Na ional de Educação Popular em 
Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. (PNEPS-SUS). 1 

-BRASIL Resolução n° 588 de julho de 2018. Institui a Política nacional de V gilância em Saúde. 
- BRASIL Resolução n° 453 de 10 de maio de 2012. Define diretrizes ara instituição, reformulação, 
reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. 
--BRASIL Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordena ão-Geral de Desenvolvimento 
da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: volume único/ inistério da Saúde, Secretaria 
de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidem a\logia em Serviços. - 2. Ed. -
Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Departamento de Apoio à Descentralização. 
Coordenação-Geral de Apoio à Gestão Descentralizada. Diretrizes operacio ais dos Pactos pela Vida, em 
Defesa do SUS e de Gestão/Ministério da Saúde, Secretaria Executiv , Departamento de Apoio à 
Descentralização. Coordenação-Geral de Apoio à Gestão Descentralizada. - rasí lia. 
-BRASIL Portaria n° 204, de 17 de fevereiro de 2016. Define a Lista Naciona l e Notificação Compulsória de 
doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território 
nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. I 
- BRASIL Portaria n° 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Pol ítica Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, o âmbito do Sistema Único de 
Saúde. \ 
-BRASIL Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condiçõ s para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços l rrespondentes e dá outras 
providências. 
- BRASIL Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com as E endas Constitucionais- (Da 
Saúde). 
- BRASIL Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Té nico da Política Nacional de 
Humanização. Humaniza SUS: Documento base para gestores e trabalhadores t SUS I Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de Hum ização. - 4. ed. 4. reimp. -
Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 201 O. 
- Calendário Nacional de Vacinação 2020. 
- Imunização: tudo o que você sempre quis saber I Organização lsabella B llalai, Flavia Bravo. - Rio de 
Janeiro: RMCOM, 2016. 
Norma Operacional Básica- NOS SUS 1991 , 1992, 1993 e 1996. 
- NOAS - SUS- 2001 e 2002. 
- Redes de Atenção a Saúde. 
- Política Nacional de Promoção à Saúde. 
- Política Nacional da Pessoa Idosa. 
- Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do Sistema Único de úde. 
- Sistemas Nacionais de Informações em Saúde. 
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Todos os cargos de Educação 
Fundamentos da educação; História da Educação; Filosofia da Educação; Psi ologia da Educação; Cotidiano 
Escolar; Escola e família; Projeto Político Pedagógico; Processo de Avaliação bucacional; Trabalho Coletivo; 
Trabalho Interdisciplinar; Pedagogia de projetas; Didática e Metodologia do nsino; Progressão Continuada; 
Psicologia da Aprendizagem; Educação Inclusiva; Educação Contemporâ ea; Educação e Tecnologia; 
Tecnologia na sala de aula e na Escola; Formação Continuada de professore ; Ensino no Brasil e no Mundo; 
Processo de Escolarização: sucessos e fracassos; Evasão e Repetên ia: causas, consequências e 
alternativas; Políticas Educacionais Brasileiras; Gestão Educacional (Gest Ó Participativa e Participação 
Comunitária) ; Formas Inovadoras e Clássicas de Avaliação; Plano de Aula; Au ores renomados da Educação: 
história, pensamento, metodologias e contribuições; Teorias de Aprendi agem; Currículo; Cidadania; 
Desenvolvimento cognitivo dos alunos; Desenvolvimento social dos alunos; Desenvolvimento cultural dos 
alunos; Desenvolvimento afetivo dos alunos; Função social da escola e 

1
do professor; Avaliação por 

competências; Ensino condizente com a realidade do aluno; Recuperação; R 1ação entre professor e aluno; 
Estudos/notícias/teses/reportagens atualizados sobre educação (últimos 12m ses); Correção de fluxo; Papel 
do professor de classe, do professor coordenador e do diretor. 
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA: 
ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos. Campinas, Ed. 
Papirus, 2005.ARNOSTI, Rebeca Possobom. Escola de educadores: a dimen ão (socio)afetiva na identidade 
do professor. - 1a ed. - São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014.BACICH, Lilian; NETO, Adolfo Tanzi; 
TREVISANI, Fernando de Mello (orgs). Ensino híbrido: personalização e te nologia na educação. - Porto 
Alegre: Penso, 2015.BEISIEGEL, Celso de Rui. Paulo Freire. - Recife: Fund ção Joaquim Nabuco, Editora 
Massangana, 2010.BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais da Educação Básica. - Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.CA O, Alfredo Hernando. Viagem 
à escola do século XXI : assim trabalham os colégios mais inovadores do mu o. - 1a ed. - São Paulo, SP: 
Fundação Telefônica Vivo, 2016.CAMPOS, Regina Helena de Freitas. Helen Antipoff. - Recife: Fundação 
Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.CARIA, Alcir de Souza. Projeto olítico-pedagógico: em busca 
de novos sentidos. - São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire 2011 . - (Educação cidadã ; 
?).CARVALHO, José Sérgio Fonseca. José Mário Azanha. - Recife: Funda Fo Joaquim Nabuco, Editora 
Massangana, 2010.CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A "era das diretriz s": a disputa pelo projeto de 
educação dos mais pobres. Revista Brasileira de Educação v. 17 n. 49 jan.-a r. 2012.CECCON, Claudia [et 
ai.]. Conflitos na escola: modos de transformar: dicas para refletir e exemplo de como lidar. - São Paulo: 
CECIP: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009.CORTELLA, ária Sérgio. A escola e o 
conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. - 15a ed. - Corte Editora.CRUZ, Ana Cristina 
Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abreu. Metodologias de trabal o em educação das relações 
étnico raciais. Assis: Triunfal Gráfica e Editora, 2016.DANTAS, Heloysa; OLI EIRA, Marta Kohl de; TAILLE, 
Yves de La. Piaget,Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. - 7a ed. - São Paulo:Summus, 
2016.DAVID, Célia Maria [et ai] . Desafios contemporâneos da educação. 1a ed. - São Paulo: Cu ltura 
Acadêmica, 2015. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Rei ções Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Ministério da Educa ão. Brasília/DF, 2004.DOUG, 
Lemov. Aula nota 1 O: 49 técnicas para ser um professor campeão de audiênci .1- 4a ed. - São Paulo: Da Boa 
Prosa: Fundação Lemann, 2011.DOURADO, Luiz Fernando (Coordenador); OLIVEIRA, João Ferreira de; 
SANTOS, Catarina de Almeida. A qualidade da educação: conceitos e definiçõ s. -Brasília: Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2007.DUBREUCQ, Fr ncine. Jean-Ovide Decroly. -
Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.FILLOUX, J 

1

an-Ciaude. Émile Durkheim. 
Tradução: Celso do Prado Ferraz de CaNalha, Miguel Henrique Russo.- Recif f Fundação Joaquim Nabuco, 
Editora Massangana, 201 O.Educação: um tesouro a descobrir. Relatório p ra a UNESCO da Comissão 
Internacional sobre Educação para o século XXI, 1996.Educando com a ajuda as Neurociências: cartilha do 
Educador. Projeto Atenção Brasil - Um retrato atual da criança e do adolesce te. - Instituto Glia Cognição e 
Desenvolvimento, 2010.FADEL, Luciane Maria [et ai] (orgs.). Gamificação na e ucação.- São Paulo: Pimenta 
Cultural, 2014.FERNANDES, Cláudia de Oliveira. Indagações sobre currículo: c r rículo e avaliação.- Brasília: 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007.FLORENTI O, Adilson. Fundamentos da 
educação 1 para licenciaturas. v.1 . - Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 201 O. REIRE, Paulo. A importância 
do ato de ler- em três artigos que se completam. - 21a ed.- Cortez Editora. Coleção Polêmicas do nosso 
tempo).GATTI, Bernardete Angelina. Políticas docentes no Brasil: um estado da arte. - Brasília: UNESCO, 
2011.GRATIOT-ALFANDÉRY, Hélêne. Henri Wallon. Tradução e organizaçã _:[ PatríciaJunqueira. - Recife: 
Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.HAMELINE, Daniel. douard Claparéde. - Recife: 
Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.HAYDT, Regina Cél a Cazaux. Curso de didática 
geral. - 1a ed. -São Paulo: Ática, 201 1. (Educação). HEILAND, Helmut. Fried ich Frõbel. Tradução: lvanise 
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Monfredini. - Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 010.HERNANDÉZ, Fernando. 
Transgressão e mudança na educação: os projetas de trabalho. - Editora f rtmed.HOFFMANN, Jussara. 
Avaliação mediadora - uma prática em construção dapré-escola à universi ade. - 333 ed. - Porto Alegre: 
Mediação, 2014.1VIC, Ivan. Lev Semionovich Vygotsky. - Recife: Funda~o Joaquim Nabuco, Editora 
Massangana, 2010.JÚNIOR, Claudio Roberto Ribeiro. O desafio de ser um p ofessor reflexivo noséculo XXI. 
- Sorocaba, 2015. KARNAL, Leandro. Conversas com um jovem profe sor. - São Paulo: Contexto, 
2012.LEGRAND, Louis. Célestin Freinet. Tradução e organização: José Gab iel Perissé. - Recife: Fundação 
Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.LEONE, Naiara Mendonça IA inserção no exercício da 
docência: necessidades formativas de professores em seus anos iniciais. - ão Paulo: Cultura Acadêmica, 
2012.LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o nec ssário. -Porto Alegre: Artmed, 
2002.LIBÂNEO, Jos~ Carlos. As teorias pedagógicas modernas ressignifica 9s pelo debate contemporâneo 
na educação. ln: LIBANEO, J~sé Carlos. Educação na era do conhecimento f rede e transdisciplina~idade. 
-São Paulo: Alínea, 2005.LIBANEO, José Carlos. Tendências pedagógicas né'\ prática escolar. ln: LIBANEO, 
José Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico-social do; conteúdos. São Paulo: Loyola, 
1992. cap 1.LIBÂNEO, José Carlos. Didática. - 23 ed. - São Paulo: Cortez, 20 3.LISBOA, Marcia. Jogos para 
uma aprendizagem significativa: com música,teatro, dança, artes visuais e movimento: valorizando as 
múltiplas inteligências.- Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013.LORDÊLO, Jos· Albertino Carvalho; DAZZANI, 
Maria Virgínia (org.). Avaliação educacional: desatando e reatando i ós. - Salvador: EDUFBA, 
2009.LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estud e proposições. - 1. ed. - São 
Paulo: Cortez, 2013.MALI, Taylor. Um bom professor faz toda a diferença. Tr{:dução de Leila Couceiro. -Rio 
de Janeiro: Sextante, 2013.MARIN, Alda Junqueira; PIMENTA, Selma Ga rido (orgs.). Didática: teoria e 
pesquisa. - 23 ed.- Araraquara/SP: Junqueira & Marin; Ceará: UECE, 201 .MARQUES, Luciana Rosa. A 
descentralização da gestão escolar e a formação de uma cultura democrática ~as escolas públicas. -Recife: 
O autor, 2005.MONTESSORI, Maria. Pedagogia científica: a descoberta da c'lança. Tradução de Aury Azélio 
Brunetti. - Editora Flamboyant, 1965.MONTOAN, Maria Teresa Eglér. lnclusro escolar: o que é? Por quê? 
Como fazer?.- 23 ed. - São Paulo: Moderna, 2006.MOREIRA, Antônio Fiá io Barbosa. Indagações sobre 
currículo: currículo, conhecimento e cultura. - Brasília: Ministério da Educ ção, Secretaria de Educação 
Básica, 2007.MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação d futuro. Tradução de Catarina 
Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya.- 23 ed.- São Paulo: Cortez; Brasília, IDF : UNESCO, 2000.MUNARI, 
Alberto. Jean Piaget.- Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massanga a, 2010.PERRENOUD, Philip. 
As competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores e desafio da avaliação. - Porto 
Alegre: Artmed Editora, 2002.PINHO, Sheila Zambello de [et ai.]. Ser tornar-se professor: práticas 
educativas no contexto escolar. - São Paulo: Cultura Acadêmica: Univer idade Estadual Paulista, Pró
Reitoria de Graduação, 2012.QUEIROZ, Cecília Teima Alves Pontes de; MOI A, Filomena Maria Gonçalves 
da Silva Cordeiro. Fundamentos sócio filosóficos da educação. - Campin !Grande; Natal: UEPB/UFRN, 
2007.REGO, Teresa Cristina. Vygotsky : uma perspectiva histórico-cultural a educação. - Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2012. - (Educação e conhecimento)ROHRS, Hermann. Maria M ntessori. - Recife: Fundação 
Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.SANTOS, Arlete Ramos dos; LIVEIRA, Julia Maria da Silva; 
COELHO, Lívia Andrade (orgs.). Educação e sua diversidade. -Ilhéus, BA: E itus, 2017. 
SILVA, Antonio Fernando Gouvêa. A busca do tema gerador na práxis da educação Popular. - Curitiba: 
Editora Gráfica Popular, 2007.SILVA, Joyce Mary Adam de Paula e; SALLE , Leila Maria Ferreira (orgs.). 
Jovens, violência e escola: um desafio contemporâneo. -São Paulo: Cultura cadêmica, 201 O. 
SOETARD, Michel. Johann Pestalozzi. - Recife: Fundação Joaquim 9buco, Editora Massangana, 
201 O.SOUZA, Edlaine Fernanda Aragon de. Metodologias de trabalho em lducação das relações étnico
raciais. -Assis: Triunfal Gráfica e Editora, 2016.TENÓRIO, Robinson Moreir ~ SILVA, Reginaldo de Souza 
(org.). Capacitação docente e responsabilidade social: apartes pluridiscip inares. - Salvador: EDUFBA, 
2010.VALLE, Tânia Gracy Martins do; MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi (org .). A rendizagem e comportamento 
humano.- São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.VALDEMARIN, Vera Teresa~rg.). Pesquisa em educação: 
método e modosde fazer. - São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.VAS ONCELLOS, Celso dos S. 
Planejamento: Projeto de Ensino-aprendizagem e Projeto Político-Pedagógi 4. - elementos metodológicos 
paraelaboração e realização. - 243 ed. - São Paulo: Libertad Editora, 2014. GOTSKY, Lev Semenovitch. 
Pensamento e Linguagem. - 43 ed. - SãoPaulo: Martins Fontes, 2008.VI OTSKY, Lev Semenovitch. A 
construção do pensamento e da linguagem. - São Paulo: Martins rentes, 2000. (Psicologia e 
pedagogia).WEISZ, Teima - O diálogo entre o ensino e a aprendizagem - 13 ed. - SãoPaulo: Ática, 
2011 .WESTBROOK, Robert B. John Dewey. - Recife: Fundação Joaquim abuco, Editora Massangana, 
2010.ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Tradução: Ernani .

1 
da F. Rosa; revisão técnica: 

Nalú Farenzena. -Porto Alegre : Penso, 2014.ZIMRING, Fred. Carl Rogers. adução e organização: Marco 
Antônio Lorieri. - Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2 10. 
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LEGISLAÇÃO I 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil- 1988. (Artigos 1° o 13, 39 ao 41 , 205 ao 219-B, 
227 ao 229). I 
__ . Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Cria ça do Adolescente- ECA. 

. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes J Bases da Educação Nacional 
- LDB. 
___ . Lei Federal n° 13.005, de 25 de junho de 2014- Plano Nacional de ucação- PNE 
-=:---:::--:-:--· Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência/Estatuto da Pessoa com Deficiência. 1 

=--:---· Resolução CNE/CP N° 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrize Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura ~o-Brasileira e Africana (anexo 
o Parecer CNE/CP n° 3/2004). 
---:· Resolução CNE/CES N° 4, de 13 de julho de 201 O. Define Diretrize Curriculares Nacionais Gerais 
para a Educação Básica (anexo o Parecer CNE/CES no 7/201 0). 
___ . Resolução CNE/CP N° 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretri ~s Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos (anexo o Parecer CNE/CP no 8/2012). 
__ . Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Espe ial na perspectiva da educação 
inclusiva. Brasília, MEC/SEESP, 2008. 
Decreto n° 6.003 de 28 de dezembro de 2006. Regulamenta a arrecadação, Jfiscalização e a cobrança da 
contribuição social do salário-educação, a que se referem o art. 212, § 5o, a Constituição, e as Leis nos 
9.424, de 24 de dezembro de 1996, e 9. 766, de 18 de dezembro de 1998, e d outras providências. 
Decreto no 7.611 , de 17 de novembro de 2011 . Dispõe sobre a educação espe ial, o atendimento educacional 
especializado e dá outras providências. 

ADVOGADO 
Direito Constitucional: 1. Constitucionalismo_ 2. Conceito, sentido e classificaç o das Constituições. 3. Poder 
constituinte. 4. Modificação formal da Constituição: poder reformador e uas limitações; emendas à 
Constituição. 5. Modificação informal da Constituição: mutações constitucionai . 6. Princípios constitucionais: 
conceito; natureza jurídica; aplicação e funções. 7. Eficácia e aplicabilidade éj!S normas constitucionais. 8. 
Controle de constitucionalidade de atos normativos. 9. Direitos e garantias fundamentais. 1 o_ Remédios 
constitucionais. 11_ Organização política do Estado: Federação brasileira · omponentes, repartição de 
competências e intervenções federal e estadual). 12. Os Municípios: Lei O ânica Municipal; autonomia; 
natureza jurídica; criação; competência; organização política e administrat ~a; fiscalização financeira e 
orçamentária; regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. 13. Organização administrativa 
do Estado: Administração Pública (noção, princípios, normas e organizaçã l servidores públicos civis e 
militares (regime jurídico constitucional). 14. Organização funcional do Estad :1 princípio da separação dos 
poderes; funções típicas e atípicas de cada poder. 15. Poder Legislativo: orgam ação; atribuições; imunidade 
parlamentar; processo legislativo, espécies normativas e fiscalização contá iii, financeira e orçamentária. 
Poder Executivo: atribuições; responsabilidade. Poder Judiciário: composição; istribuição de competência e 
organização. Direito Administrativo: 1. Conceito de Direito Administrativo. 2. A ministração Pública Direta e 
lndireta. 3. Descentralização e Desconcentração. 4. Orgãos da Administra ão Pública. 5. Princípios da 
Administração Pública. 6. Os Poderes Administrativos: Poder vinculado e poder discricionário; Poder 
hierárquico; Poder Disciplinar; Poder Regulamentar; Poder de Polícia. 7. A s Administrativos: conceito; 
requisitos; atributos; classificação; espécies; motivação; validade e inv !idade; revogação; controle 
jurisdicional. 8. Contratos administrativos: conceito; peculiaridade; forma ização; normas regedoras; 
instrumento e conteúdo; cláusulas; execução; alteração; inexecução e rescis o; espécies_ 9. Licitações -
normas legais e constitucionais aplicáveis. 1 O. Serviços Públicos: conceito e :lf!ssificação; formas e meios 
para a prestação dos serviços públicos; Serviços concedidos, permitidos e au drizados. 11. Autarquias. 12. 
Empresas Públicas. 13. Sociedade de economia mista. 14. Fundações institu das pelo Poder Público. 15. 
Convênios e consórcios administrativos. 16. Lei das Concessões. 17. Agênci s Reguladoras. 18. Parceria 
Público-Privada- PPP. 19. Organizações Sociais -OSCIP. 20. Agentes Públic 

1

s: conceito e categoria. 21 . 
Agentes Administrativos. 22. Servidores públicos: cargos e função; Carr ira; Provimento; Concurso; 
Efetividade; Estabilidade; Regime Jurídico dos servidores públicos; Princípios c~nstitucionais pertinentes aos 
servidores públicos; Direitos e garantias dos servidores públicos; Deveres -~ proibições dos servidores 
públicos; Responsabilidades dos servidores públicos; Penalidades; Processo ~dministrativo Disciplinar. 23. 
Os Bens Públicos: conceito, classificação e regime. 24. Intervenção no Domíni )Econômico: Intervenção na 
propriedade; desapropriação; servidão administrativa; tombamento; requisi ão e ocupação provisória; 
limitação administrativa da propriedade. 25. Responsabilidade Civil das Pessoa Uurídicas de Direito Público: 
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fundamento constitucional; Fundamento doutrinário; Ação regressiva. 26. e da administração pública: 
conceito, tipos e formas de controle; controle interno; controle legislativo; le judiciário (mandado de 
segurança, ação popular, ação civil pública e improbidade administrativa) . Prescrição administrativa. 
Direito Civil: 1. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: vig aplicação, interpretação e 
integração das leis; conflito das leis no tempo; eficácia da lei no espaço. Pessoas naturais: existência; 
personalidade; capacidade; nome; estado; domicílio; direitos da person e; ausência. 3. Pessoas 
jurídicas: constituição; extinção; domicílio; sociedades de fato, grupos d ersonalizados, associações; 
sociedades, fundações; desconsideração da personalidade jurídica; idade. 4. Bens: diferentes 
classes. 5. Ato jurídico: fato e ato jurídico. 6. Negócio jurídico: disposições l·s; classificação, interpretação; 
elementos; representação, condição; termo; encargo; defeitos do negócio wrídico; validade, invalidade e 
nulidade do negócio jurídico; simulação. 7. Atos jurídicos: lícitos e ilícitos. 8 e decadência. 9. Prova. 
1 O. Obrigações: características; obrigações de dar; obrigações de e de não fazer; obrigações 
alternativas; obrigações divisíveis e indivisíveis; obrigações solidárias; ob civis e naturais,obrigações 
de meio, de resultado e de garantia; obrigações de execução instantânea, a e continuada; obrigações 
puras e simples, cond icionais, a termo e modais; obrigações líquidas e ii ; obrigações principais e 
acessórias; transmissão das obrigações; adimplemento e extinção das o inadimplemento das 
obrigações. 11. Contratos: contratos em geral; disposições gerais; extinção; de contratos regulados 
no Código Civil.12. Atos unilaterais. 13. Responsabilidade civil. 14. e Privilégios Creditórios. 15. 
Empresário. 16. Direito de Empresa: estabelecimento. 17. Posse. 18. D : propriedade; superfície; 
servidões; usufruto; uso; habitação; direito do promitente comprador. 19. Di reais de garantia. Direito 
Tributário: 1) Sistema Tributário Nacional. 2) Princípios constitucionais trib 3) Competência tributária. 
3.1 - competência tributária. 3.2 - limitações da competência tributária. 3.3 pacidade tributária ativa. 4) 
Fontes do Direito Tributário. 4.1 - Hierarquia das normas. 4.2 - Vigência e da legislação tributária 
no tempo e no espaço. 4.3 - Incidência, nãoincidência, imunidade, e diferimento. 5) Obrigação 
tributária: principal e acessória; fato gerador; efeitos, validade ou invalida atos jurídicos. 5.1 - Sujeitos 
ativo e passivo da obrigação tributária: contribuinte e responsável. 5.2 - 1 riedade. 5.3 - A imposição 
tributária. 5.4- Domicílio tributário. 6) Responsabilidade tributária: sucessores, iros, responsabilidade nas 
infrações, responsabilidade dos diretores e gerentes das pessoas jurídicas de direito privado por dívidas 
sociais. 7) Crédito tributário: constituição, lançamento, natureza jurídica. 71 - Modalidades, suspensão, 
extinção e exclusão do crédito tributário. 8) Administração tributária: fisca , sigilo, auxílio da força 
pública, excesso de exação. 9) Dívida ativa: inscrição, presunção de certeza de liquidez, consectários. 10) 
Certidões negativas. 11) As grandes espécies tributárias: impostos, taxas, ·buições e empréstimos 
compulsórios. 12) Evasão e elisão tributárias. 13) Noções dos processos ad e judicial tributário. 
14) Crimes contra a ordem tributária. 15) Execução fiscal. 16) Lei de Orçamentárias. 17) Controle 
e fiscalização financeira: sistema de controle externo e interno, Tribunal de . Processo Civil (NCPC): 
Parte Geral: Livro I -Das Normas Processuais Civis, Livro li -Função Ju ai, Livro III -Dos Sujeitos do 
Processo, Livro IV - Dos Atos Processuais e Parte Especial: Livro I - Do de Conhecimento e 
Cumprimento de Sentença até o art. 692 e Livro 11- Do Processo de art. 910. Lei Orgânica do 
Município. Outras questões versando sobre as atividades e atribuições es s do cargo/função. 

ASSISTENTE SOCIAL 
A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes ideopolíti O espaço ocupacional e as 
relações sociais que são estabelecidas pelo Serviço Social. A Questão · , o contexto conjuntural, 
profissional e as perspectivas teórico-metodológicas do Serviço Social oo~5-rE~cc•noemJac:ao . O Serviço Social 
na contemporaneidade: as novas exigências do mercado de trabalho. O es sócioocupacional do Serviço 
Social e as diferentes estratégias de intervenção profissional. As possib os limites e as demandas 
para o Serviço Social na esfera pública, privada e nas ONG's. A instru talidade como elemento da 
intervenção profissional. O planejamento da intervenção e a elaboração de programas, projetas e 
pesquisas na implantação de políticas sociais. Análise da questão social. Fun históricos, teóricos e 
metodológicos do Serviço Social. Os fundamentos éticos da profissão. A da LOAS e seus 
pressupostos teóricos. O novo reordenamento da Assistência Social e suas i com os segmentos da 
infância e juventude, mulheres, idosos, família, pessoa com deficiência. A lítica social brasileira e os 
programas sociais de transferência de renda na contemporaneidade: bolsa fa a, PETI, etc. Plano Nacional 
de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Ado à Convivência Familiar e 
Comunitária. Política Nacional de Assistência Social. Estatuto da Criança e do lescente. Estatuto do Idoso. 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. NOB RH/SUAS. Referên Bibliográficas: - SPOSATI, 
A, de O. et ai. A assistência na trajetória das políticas sociais brasileiras: uma q de análise. São Paulo: 
Cortez, 1987 - IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na Conte e: trabalho e formação 

- · - ! • _ _ 1 _ "'• - -- - - •- -•lrt..ar\1.,.. .. nllonA~ tnnn'1 nnii\..J.,_; ...... 



MUNICÍPIO DE 
MACAUBAL 

Administração 2021 /2024 

profissional. São Paulo: Cortez, 1998. - FILOMENO, N.R. Papel do Profissio ai de entidades sociais: curso 
básico de gerenciadores de entidades sociais. São Paulo: Programa de Ca ~citação de Gerenciadores de 
Entidades Sociais, 1997. - CBCISS. Rio de Janeiro: Agir, 1986. 280 Edméia 'Orrêa Netto TRINDADE, R. L. 
P. Desvendando as determinações sócio-históricas do instrumental técnico perativo do Serviço Social na 
articulação entre demandas sociais e projetes profissionais. Temporalis (Rio de Janeiro), n.4, p.21-42, jul.
dez. 2001. - FILGUEIRAS, Cristina A C. Aspectos da implementação e do mo itoramento de projetas sociais. 
Curso de Extensão em Planejamento e Gestão de Projetes de Redução da Pobreza. Belo Horizonte: 
Fundação Marista/Associazone Volontari per 11 Servizio lnternazionale, 200 1

. - PASTORINI, Alejandra. A 
categoria "questão social" em debate. São Paulo, Cortez, 2004. - YASBEK, aria Carmelita. Fundamentos 
históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social em Serviço Social: drreitos sociais e competências 
profissionais. Brasília: CFESS/ABPESS, 2009 - TEORIZAÇÃO DO SERVI O SOCIAL - Documentos de 
Araxá, Teresópolis e Sumaré. - CEFESS. Código de Ética do Assistente ocial. Brasília: Cefess, 1993. 
BRASIL, Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS. Diário Oficial da União, fasília, 1993.- BRASIL. Plano 
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolesc ntes à Convivência Familiar e 
Comunitária. Brasilia/DF dez 2006. - BRASIL. Política Nacional de Assistê cia Social. Brasília/DF 2004 -
BRASIL. Presidência da República. Estatuto da Criança e do Adolescente. L i no 8069, de 13 de ju l. 1990. -
BRASIL. Presidência da República. Estatuto do Idoso. Lei n° 10741 , de 1 de ut. 2003. - BRASIL. Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tipificação Nacional d Serviços Socioassistenciais. 
Brasília/DF 2009. 
Atenção para matéria específica para todos os profissionais da saúde. 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas doca go/função. 

AUXILIAR DE SALA 
Educação no mundo atual ; Relacionamento Professor x Aluno; Função e p pel da escola; Problemas de 
aprendizagem; Alfabetização; Fatores físicos, psíquicos e sociais; Recre;ação: Atividades recreativas; 
Aprendizagem: Leitura/Escrita; Didática: métodos, técnicas, recursos/material didático; Processo Ensino
aprendizagem: avaliação; Planejamento de aula: habilidade objetivos à a aliação; Desenvolvimento da 
linguagem oral, escrita, audição e leitura; Métodos, técnicas e habilid des; lnstrumentos/Atividades 
Pedagógicas; Métodos de Alfabetização; Tendências Pedagógicas; Pa r i do Professor; Principais 
educadores como: Decroly, Maria Montessori, Freinet, Rosseau, Vygotsk 1 Piaget, Paulo Freire, etc.; 
Psicologia da Educação; Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolviment ; Didática Geral; Diretrizes e 
Referenciais para Educação Infantil; Educação infantil e inclusão; Educação i fantil aliada à BNCC. 
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA: 
ANDRADE, Lucimary Bernabé Pedrosa de. Educação infantil : discurso, legisl ção e práticas institucionais.
São Paulo: Cultura Acadêmica, 201 O. 
ABREU, Ana Rosa. Alfabetização: livro do professor. Brasília: FUNDESCOL EF-MEC, 2000. 
BARANITA, Isabel Maria da Costa. A importância do Jogo no desenvolvimen da Criança. Escola Superior 
de Educação Almeida Garrett. Lisboa, 2012. 
BATISTA, Antônio Augusto Gomes [et ai]. Avaliação diagnóstica da alf betização. - Belo Horizonte: 
Ceale/FaEIUFMG, 2005. - (Coleção Instrumentos da Alfabetização; 3) [ 
BATISTA, Antônio Augusto Gomes [et ai]. Capacidades da alfabetização. - Bel Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, 
2005. - (Coleção Instrumentos da Alfabetização; 2) 
BATISTA, Antônio Augusto Gomes [et ai]. Monitoramento e avaliação da ai abetização. - Belo Horizonte: 
Ceale/FaEIUFMG, 2005. - (Coleção Instrumentos da Alfabetização; 5) 
BATISTA, Antônio Augusto Gomes [et ai]. Organização da alfabetização no e sino fundamental de 9 anos.
Belo Horizonte: Ceale/FaEIUFMG, 2005. - (Coleção Instrumentos da Alfabetiz Ção; 1) 
BATISTA, Antônio Augusto Gomes [et ai]. Planejamento da alfabetização: ca acidades e atividades. - Belo 
Horizonte: Ceale, 2006. - (Coleção Instrumentos da Alfabetização; 6) 
BATISTA, Antônio Augusto Gomes [et ai]. Práticas escolares de alfabetização lletramento. - Belo Horizonte: 
Ceale, 2006. - (Coleção Instrumentos da Alfabetização; 7) 
BENTO, Maria Aparecida Silva (org.). Educação infantil, igualdade racial e di ersidade: aspectos políticos, 
jurídicos, conceituais. - São Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabal o e Desigualdades - CEERT, 
2012. 
BEE, Helen; BOYD, Denise. A criança em desenvolvimento. Tradução: Cristin Monteiro. - 12. ed. - Dados 
Eletrônicos. - Porto Alegre: Artmed, 2011 . 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC (da página 7 até 32 e 51 a · 133). 
_ _ _ . Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrize \Curriculares Nacionais para 
Educação Infantil. Brasília: MEC/SEB, 201 O . 
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..,------· Ministério da Educação. Referencial Curricular Nacional para a 
3. Ministério da Educação e do Desporto, 
Secretaria da Educação Fundamental - Brasília, MEC/SEF 1998. 
______ . Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câma 
de Educação Básica. Resolução CNE/CEB n.0 5 de 17 de dezembro de 2 
Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

Ministério da Educação. Secretaria de Alfabetização. 
Alfabetização/Secretaria de Alfabetização. - Brasília: MEC, SEALF, 2019. 

cação Infantil- Volumes 1, 2 e 

Política Nacional de 

____ . Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. "'n,~r"''" Geral de Educação Infantil. 
Contribuições para a Política Nacional: a avaliação em educação infantil a r da avaliação de contexto. -
Curitiba: lmprensa/UFPR, Brasília:- MEC/SEB/COEDI, 2015. 1 

---,.-,-----· Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. lnd· res da Qualidade na Educação 
Infantil. - Brasília: MEC/SEB, 2009. 
-~--· Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâ 
a educação infantil- Volume 1 e 2. MEC/SEB, 2006. 

Nacionais de qualidade para 

,-------· Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Práticas ~o-uuu•a• 
bases para a reflexão sobre as orientações curriculares. -Brasília, 2009. 
CADEMARTORI, Ligia. O que é literatura infantil.- Editora brasiliense, 2010. 
CAFIERO, Delaine. Leitura como processo: caderno do professor.- Belo H 

na educação infantil: 

- (Coleção Alfabetização e Letramento) 
CARVALHO, Rodrigo Saballa; FOCHI, Paulo Sergio (org.). Pedagogia do 
República Federativa do Brasil. Ministério da Educação (MEC). Instituto 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Em Aberto, Brasília, v. 30, n. 100, p. 1-1 
CAPOVILLA, Fernando C. (org.). Os novos caminhos da alfabetização infantil. 
2005. 

L;oleCéiO primeiros passos) 
nte: Ceale/FaE/UFMG, 2005. 

no na (e da) educação infantil. 
nal de Estudos e Pesquisas 
, set./dez. 2017. 

2a ed. - São Paulo: Memnon, 

CAZORLA, Irene [et ai.]. Estatística para os anos iniciais do ensino fundame . - 1. ed. - Brasília: Sociedade 
Brasileira de Educação Matemática- SBEM, 2017.- (Biblioteca do Educador Coleção SBEM ; 9) 
FIAD, Raquel Salek. Escrever é reescrever: caderno do professor. - Belo ""''nr . .,· Ceale/FaE/UFMG, 2006. 
- (Coleção Alfabetização e Letramento) 
FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva. A organização do trabalho de na escola e na sala de 
aula: caderno do professor.- Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, 2005.- Alfabetização e Letramento) 
FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva. Métodos e didáticas de alfabetização: h ria, características e modos 
de fazer de professores: caderno do professor. - Belo Horizonte: aE/UFMG, 2005. - (Coleção 
Alfabetização e Letramento) 
FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva. Orientações para o educador: caderno o formador. - Belo Horizonte: 
Ceale/FaE/UFMG, 2006. - (Coleção Alfabetização e Letramento) 
GAL VÃO, lzabel. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento I. - Petrópolis, RJ; Vozes, 
1995. 
GOMES, Maria de Fátima Cardoso. A aprendizagem e o ensino da linguagem l~c::.rrit::~ · caderno do professor. 
-Belo Horizonte: Ceale/FaEIUFMG, 2005. - (Coleção Alfabetização e 
HAETINGER, Daniela. Jogos, recreação e lazer. - 1. ed ., rev. - Curitiba, PR: I 
KLEIMAN, Angela B. Preciso "ensinar" o letramento? Não basta ensinar a 
letramento em foco- Linguagem nas séries iniciais. Ministério da Educação, 2 
KRAMER, S. As crianças de O a 6 anos nas políticas educacionais no 
fundamental. Educação & Sociedade, Campinas, v.27, n.96, 2006. 
LAJOLO, Marisa. Literatura infantil brasileira e estudos literários. 
Contemporânea, Brasília, n. 36, p. 97-110, julho-dez. 2010. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como 
2003. 

de Literatura Brasileira 

. - São Paulo: Moderna, 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Ser docente na edu ção infantil: entre o ensinar e 
o aprender. -1 .ed. - Brasília: MEC /SEB, 2016.- (Coleção Leitura e escrita na ~'uvclvCl•u infantil; v.2). 
OLIVEIRA, Lindamir C. V.; SARAT, Magda (orgs.). Educação infantil: h. e gestão educacional. -
Dourados, MS: Editora da UFGD, 2009. 
PAIVA, Aparecida. Literatura e leitura literária na formação escolar: caderno 
Ceale, 2006. - (Coleção Alfabetização e Letramento) 
PAIVA, Aparecida et ai. Literatura na infância: imagens e palavras. Acervos do BE 2008 para a Educação 
Infantil. Brasília: MEC, 2008. 
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PEREIRA, Arlete de Costa. O educador no cotidiano das crianças: organizad r e problematizador. -Brasília: 
Gerdau, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, 2011. (Série mesa educador para a primeira infância; 3). 
PIAGET. A formação do símbolo na criança: imitação, jogos, sonho e repres ~tação. (1975). 
PRIORE, Mary Dei (org.). História das crianças no Brasil.- 73 ed. - São Paulo: Contexto, 2010. 
Pró-Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos ·nos/Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental: alfabetização e linguagem. - ed. rev. e ampl. incluindo SAEB/P ova Brasil matriz de referência/ 
Secretaria de Educação Básica- Brasília: Ministério da Educação, Secretari de Educação Básica, 2008. 
Pró-Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos nos/Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental: matemática. - ed. rev. e ampl. incluindo SAEB/Prova Brasil ma ~iz de referência/ Secretaria de 
Educação Básica- Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educaçã Básica, 2008. 
ROJO, Roxane. As relações entre fala e escrita: mitos e perspectivas- cadern do professor. -Belo Horizonte: 
Ceale, 2006. - (Coleção Alfabetização e Letramento) 
ROJO, Roxane. Desenvolvimento e apropriação da linguagem pela criança caderno do professor. - Belo 
Horizonte: Ceale, 2006. - (Coleção Alfabetização e Letramento) 
SANTOS, Edson Cordeiro dos; SOUZA, Andréa de Oliveira Salustriano ,e; SILVA, Flavio Médici da. 
Revivendo as brincadeiras de criança. - Rio de Janeiro: Solidariedade França Brasil, 2015. 
SILVA JR, Hédio et ai (orgs.). Educação infantil e práticas promotoras de igual '!Ide racial.- São Paulo: Centro 
de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades - CEERT: Instituto A isa lá- Formação Continuada 
de Educadores, 2012. 
SOARES, Magda. Alfabetização e letramento: caderno do professor. - Bel Horizonte: Ceale/FaEIUFMG, 
2005. - (Coleção Alfabetização e Letramento) 
SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. - 63 ed. -São Paulo: Contexto 201 O. 
VAL, Maria da Graça Costa. Língua, texto e interação: caderno do p,\rofessor. - Belo Horizonte: 
Ceale/FaEIUFMG, 2005.- (Coleção Alfabetização e Letramento) 
VAL, Maria da Graça Costa. Produção escrita: trabalhando com gêneros te uais: caderno do professor. -
Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, 2007. - (Coleção Alfabetização e Letrame to) 
VIEIRA, Martha Lourenço. Produção de textos escritos: caderno do rofessor. - Belo Horizonte: 
Ceale/FaE/UFMG, 2005. - (Coleção Alfabetização e Letramento) 
VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e Linguagem. - 43 ed. -São Pa lo: Martins Fontes, 2008. 
Atenção para o conteúdo específico para todos os profissionais da Educaç Ó. Outras questões versando 
sobre as atividades e atribuições específicas do cargo/função. 

AUXILIAR DE SECRETARIA DE ESCOLA 1 

Redação Oficial. Aspectos Gerais. Identidade Visual. Atos Oficiais: Medidas, Sistemática dos Instrumentos 
Normativos - artigos, parágrafos, incisos, alíneas, observações gerais e en ~minhamento. Elaboração de 
documentos; Normas Gerais de Elaboração, siglas e acrónimos, vícios de li guagem, hífen, destaques -
itálico, aspas, negrito, maiúsculas, minúsculas, enumerações, grafia de numer \s, fecho para comunicações, 
identificação do signatário, autoridades -forma de tratamento, abreviatura, vo tivo, destinatário e envelope. 
Modelos de comunicações oficiais- espécies, finalidades, assinaturas e estruturas: apostila, ata, carta, cartão 
de visita, circular, comunicação interna, contrato, convênio, correio eletrônico, d 1spacho, instrução normativa, 
nota informativa, nota técnica, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, re imento interno, resolução. O 
padrão ofício. Aviso e Ofício. Memorando. Exposição de Motivos. Noções b 

1

sicas de arquivo. Princípios 
básicos da administração pública e servidores. Regras de hierarquia no erviço público. Bibliografia 
referencial e sites para estudo do conteúdo: Constituição da República Federa Ja do Brasil - arts. 37, e 39 a 
41 , acessível através do site: www.planalto.gov.br). Manual de Re ção e de Atos Oficiais. 
http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2007/480-2007-anexo1 .pdf. Manual de edação da Presidência da 
República http://www4. planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-d redacao-da-presidencia-da
republica/man ual-de-redacao. pdf. 
Informática: Conceitos Básicos: Hardware, Software, Periféricos, Sistema pperacional, Navegadores, 
Aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio e mensagens, anexação de 
arquivos. Internet: Navegação e navegadores da Internet, links, sites, bus a e impressão de páginas. 
Segurança na Internet. Microsoft Windows (versão 7 ou superior): 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; Microsoft Offi e (versão 201 O ou superior). 
Microsoft Word: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de te tps. cabeçalhos, parágrafos, 
fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, cont le de quebras e numeração 
de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, cai s de texto. Microsoft Excel: 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gr ' ficos, elaboração de tabelas 



0 ~ r• ~... .... 0 • ... • ~- .-:r·~ F 

MUNICÍPIO DE 
MACAUBAL 

Administração 2021/ 2024 

e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objeto ,I campos predefinidos, controle 
de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classifica -o de dados. Microsoft Outlook: 
adicionar conta de e-mail, criar nova mensagem de e-mail, encaminhar e re~onder e-mails, adicionar, abrir 
ou salvar anexos, adicionar assinatura de e-mail à mensagem, imprimir uma ~!'fensagem de e-mail. 
Atenção para o conteúdo específico para todos os profissionais da Educação 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do c rgo/função. 

AUXILIAR ODONTOLÓGICO I 
Conhecimento sobre organização e execução das atividades de higiene ucal, processamento de filme 
radiográfico; preparação do paciente para o atendimento. Auxílio e instru entação dos profissionais nas 
intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; seleção de mold iras; manipulação de material 
de uso odontológico, registro de dados e participação da análise das inform Ções relacionadas ao controle 
administrativo em saúde bucal; preparo de modelos em gesso. Realização de I mpeza e assepsia, desinfecção 
e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de rabalho; realizar o acolhimento 
do paciente nos serviços de saúde bucal; Conhecimento sobre aplicação de rredidas de biossegurança no 
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e res íduos odo tológicos, desenvolvimento de 
ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sa itários; realização em equipe 
levantamento de necessidades em saúde bucal; e adotar medidas de bioss urança no intuito de controlar 
possíveis infecções. Atenção para matéria específica para todos os profission is da saúde. 
Referências Bibliográficas 
- Guandalini, SL; Melo, NSFO; Santos, ECP. Biossegurança em Odontolog ia ental. Universidade Federal do 
Paraná 23 ed, 1999. I 
-Saraiva PP et.al. Manual de biossegurança das clínicas de odontolog ia. Dis onível: 
http://www. use. br/pos _grad uacao/Man ual%20de%20Biossegu ranca %20 USC o2020 13. pdf. 
-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO HIOSPITALAR. Esterilização de 
artigos em unidades de saúde. 23 ed. revisada e ampliada. São Paulo: Assbciação Paulista de Estudos e 
Controle de Infecção 11 
Hospitalar, 2003. 
- BARROS, Olavo Bergamaschi. Ergonomia 3: auxiliares em odontologia : CD- THD- TPD- APD. Sao 
Paulo: Pancast, 1995. 226 p. 
-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia curricular para formação do atende te de consultório dentário para 
atuar na rede básica do SUS. Volume 1e 2, Brasília: Ministério da Saúde, 199 l 
Atenção para matéria específica para todos os profissionais da saúde. 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do ca go/função. 

CUIDADOR SOCIAL 
Noções básicas de hig iene: higiene pessoal e no trabalho; Manuseio e utiliza ão de ferramentas, produtos e 
materiais de trabalho; Equipamentos de proteção individual; Noções de pri eiras socorros; Qualidade no 
atendimento ao público; Relações humanas no trabalho; Noções básicas de rgurança no trabalho. Outras 
questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo/fun ão. 

DENTISTA 
Dentística operatória e restauradora; Anatomia e histologia bucal; Fisiologia e patologia bucal; Microbiologia 
e bioquímica bucal; Farmacologia; Periodontia; Odontopediatria; Ortodontia; ndodontia; Próteses; Cirurgia 
oral; Técnicas anestésicas em odontologia; Urgências em odontolog ia; Oclus o; Radiologia; Biossegurança; 
Educação em saúde bucal; Ética profissional. 
Atenção para matéria específica para todos os profissionais da saúde. 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do ca go/função. 

ENCANADOR 
Noções básicas de higiene: higiene pessoal e no trabalho; Manuseio e utilizaç p de ferramentas, produtos e 
materiais de trabalho; Equipamentos de proteção individual; Noções de pri eiras socorros; Qualidade no 
atendimento ao público; Relações humanas no trabalho; Noções básicas de s gurança no trabalho. 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas da função. 

ENFERMEIRO 1 
Fundamentos da prática de Enfermagem: bases teóricas do cuidado de enfer111 agem; sinais vitais; avaliação 
de saúde e exame físico; sistematização da Assistência de Enfermagem; prer nção e controle de infecção; 
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administração de medicamentos e preparo de soluções; integridade e cuidados de feridas; 
Enfermagem na Atenção Primária em Saúde; conhecimentos e princípios q fundamentam a Estratégia de 
Saúde da Família; conceitos básicos de epidemiologia; indicadores de saúd de desenvolvimento do 
milénio; educação em saúde; vig ilância em saúde; sistemas de Informação saúde; doenças e agravos não 
transmissíveis; doenças transmissíveis; enfermagem em psiquiatria; saúde I; política nacional de saúde 
mental; exercício profissional de enfermagem: história da enfermagem, l"'~''"''"'"'"'u aplicada à enfermagem; 
ética e bioética; Programa Nacional de Imunização; Princípios e Diretrizes Sistema Único de Saúde e a 
Lei Orgânica da Saúde; saúde do trabalhador; biossegurança; saúde do saúde da mulher; saúde do 
homem; saúde da criança; saúde do adolescente e do jovem; saúde idoso; práticas integrativas e 
complementares no Sistema único de Saúde; pessoas com necessidades Política Nacional de 
Humanização; Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade ' Atenção Básica (PMAQ-AB). 
Ações de enfermagem na Atenção Básica Diabetes, Hipertensão Arterial, P de Câncer de Mama e 
Cérvico- Uterino. 
Referências Bibliográficas 
-BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção 
Hospitalar. Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de 
Saúde. 2.a ed. Brasília, 1994. 50 p. 
-BRé:TAS, A.C.P; GAMBA, M.A. Enfermagem e Saúde do Adulto- Série 
Enfermagem. Barueri, SP: Manole, 2006. 
- STEFANELLI, M.C.; FUKUDA, I.M.K.; ARANTES, E.C. Enfermagem ps 
assistenciais- Série Enfermagem. Barueri, SP: Manole, 2008. 
- Brunner & Suddarth, tratado de enfermagem médico-cirúrgica I [editores] 
[revisão técnica Isabel Cristina Fonseca da Cruz, Ivone Evangelista Cabral ; 
Paulo, José Eduardo Ferreira de Figueiredo, Patricia Lydie Voeux]. -[Rei 
Koogan, 2014. 
-POTTER, Patrícia A.; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de Enfermagem. 
7.a ed. Elsevier, 2009. 
-GONÇALVES, Ana Maria Pinheiro. SAE- Sistematização da Assistência d 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
- DOENGES, M.D. ; MOORHOUSE, M.F.; MURR, A.C. Diagnósticos 
prioridades, fundamentos. 12.a ed. Rio de Janeiro: Guanabara. Koogan, 2011 
- Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
-Cadernos de Atenção Básica http://dab.saude.gov.brlportaldablbiblioteca.ph 

átrica em suas dimensões 

uzanne C. Smeltzer ... [et ai.] ; 
o Antonio Francisco Dieb 

Rio de Janeiro : Guanabara 

Enfermagem: guia prático. Rio 

I Enfermagem: intervenções, 

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordena<~aChl:ieral de Desenvolvimento da 
Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: [recurso ico] I Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento Epidemiologia e Serviços. -
1. ed. atual. - Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 773 p. 
Atenção para o conteúdo para todos os profissionais da saúde. 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do 

ESCRITURÁRIO 
Redação Oficial. Aspectos Gerais. Identidade Visual. Atos Oficiais: Medidas, Sistemática dos Instrumentos 
Normativos - artigos, parágrafos, incisos, alíneas, observações gerais e en inhamento. Elaboração de 
documentos; Normas Gerais de Elaboração, siglas e acrónimos, vícios de nguagem, hífen, destaques -
itálico, aspas, negrito, maiúsculas, minúsculas, enumerações, grafia de · fecho para comunicações, 
identificação do signatário, autoridades - forma de tratamento, abreviatura, destinatário e envelope. 
Modelos de comunicações oficiais- espécies, finalidades, assinaturas e ras: apostila, ata, carta, cartão 
de visita, circular, comunicação interna, contrato, convênio, correio eletrônico, instrução normativa, 
nota informativa, nota técnica, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, imento interno, resolução. O 
padrão ofício. Aviso e Ofício. Memorando. Exposição de Motivos. Noções de arquivo. Princípios 
básicos da administração pública e servidores. Regras de hierarquia no serviço público. Bibliografia 
referencial e sites para estudo do conteúdo: Constituição da República Fed do Brasil- arts. 37, e 39 a 
41 , acessível através do site: www.planalto.gov.br). Manual de e de Atos Oficiais. 
http://arquivos.ana.gov.brlresolucoesl20071480-2007-anexo1.pdf. Manual Redação da Presidência da 
República http://www4. planalto. gov. br/centrodeestudoslassuntos/man encia-da-
republicalman ual-de-redacao. pdf. 
Informática: Conceitos Básicos: Hardware, Software, Periféricos, Siste 
Aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio 

Navegadores, 
anexação de 
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arquivos. Internet: Navegação e navegadores da Internet, links, sites, b sca e impressão de páginas. 
Segurança na Internet. Microsoft Windows (versão 7 ou superior): conceito 6 pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arqui os e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos; Microsoft ffice (versão 201 O ou superior). 
Microsoft Word: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de t~xtos, cabeçalhos, parágrafos, 
fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, c ntrole de quebras e numeração 
de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, c ixas de texto. Microsoft Excel: 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas 
e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objeto , campos predefinidos, controle 
de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classifica ão de dados. Microsoft Outlook: 
adicionar conta de e-mail, criar nova mensagem de e-mail, encaminhar e re ponder e-mails, adicionar, abrir 
ou salvar anexos, adicionar assinatura de e-mail à mensagem, imprimir uma 1 ensagem de e-mail. 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do c rgo/função. 

FISIOTERAPEUTA 
Fisioterapia Neurofuncional. Fisioterapia DermatológicaGalvanopuntura. F siologia articular do membro 
inferior. Fisioterapia gerontológica. Fisioterapia músculo-esquelética (Mangui o rotador, fibromialgia, cadeias 
musculares, pata de ganso, lesão de bankart, músculo tibial). Fisioterapia d , \trabalho. Fisioterapia motora. 
Fundamentos de fisioterapia. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e 8rocedimentos em fisioterapia. 
Provas de função muscular, cinesiologia e biomecânica. Técnicas básic s em cinesioterapia motora, 
manipulações e cinesioterapia respiratória. Análise da marcha, técnicas de treinamento em locomoção e 
deambulação. Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos fisio lógicos d \ mecanoterapia, hidroterapia, 
massoterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda e crioterapi . Prescrição e treinamento de 
órteses e próteses. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia, semiologia e procedi entos fisioterápicos. 
Atenção para o conteúdo para todos os profissionais da saúde. 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do ca go/função. 

INSPETOR DE ALUNO 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 e suas alterações (a igo 5° ao 7°, do 205 ao 214 e 
do 226 ao 230). 
Lei Orgânica do Município. 
Lei 8.069 de 13/07/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolesce te (Direitos da Criança e do 
Adolescente- artigo 1° ao 6°, 13 ao 18 e 53 ao 73). 
Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas alterações. 1 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Resolução CN /CP n° 01 , de 30 de maio de 
2012. 
Cuidados com a segurança do aluno nas dependências da escola; Noções de Jrimeiros socorros; Noção de 
atendimento ao público; Noção de cuidados e higiene pessoal e no trabalho; R lações humanas no trabalho; 
lnspeção e cuidados com o comportamento dos alunos no ambiente escolar; ~ was e procedimentos de um 
ambiente escolar; Noção de comunicação e oratória; Regimento escolar; E ica e cidadania no trabalho; 
Noções básicas de segurança no trabalho; Diretrizes e Bases da Educação Na ional. 
NOÇÓES DE INFORMÁTICA: Conceitos Básicos: Hardware, Software, Peri ·ricos, Sistema Operacional, 
Navegadores, Aplicativos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, pre aro e envio de mensagens, 
anexação de arquivos. Internet: Navegação e navegadores da Internet, links, sites, busca e impressão de 
páginas. Segurança na Internet. Microsoft Windows (versão 7 ou superior): c hceito 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; Mie 9soft Office (versão 201 O ou 
superior). Microsoft Word: estrutura básica dos documentos, edição e forma ação de textos, cabeçalhos, 
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impr ssão, controle de quebras e 
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos p definidos, caixas de texto. 
Microsoft Excel: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, ihserção de objetos, campos 
predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dad s externos, classificação de 
dados. Microsoft Outlook: adicionar conta de e-mail, criar nova mensagem de e- ail, encaminhar e responder 
e-mails, adicionar, abrir ou salvar anexos, adicionar assinatura de e-mail 1\ mensagem, imprimir uma 
mensagem de e-mail. 

LEITURISTA 
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Noções básicas de higiene: higiene pessoal e no trabalho; Manuseio e 
materiais de trabalho; Equipamentos de proteção individual; Noções de 
atendimento ao público; Relações humanas no trabalho; Noções básicas 
descrição das atribuições da função- Anexo I deste edital. 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do 

MÉDICO 

o de ferramentas, produtos e 
eiros socorros; Qualidade no 

segurança no trabalho. Da 

Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática clínica; logia Geral; Epidemiologia 
Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Hipertensão Arterial; Arritmias ca cas; Doenças coronarianas; 
Embolia pulmonar; Asma brônquica; Hemorragia digestiva; Úlceras e n~::~•~tr•to"; Hepatites; Obstrução 
intestinal; Isquemia mesentérica; Pancreatites; Diarreias; Parasitoses; inflamatórias intestinais; 
Anemias; Neoplasias malignas mais prevalentes; cefaleias e enxaquecas; ulsões; Acidente vascular 
encefálico; Infecção urinária; Cólica renal; Infecção das vias aéreas supe ; Pneumonia adquirida na 
Comunidade; Diabetes tipo I e Tipo 11 ; Obesidade; Artrites; Lombalgia; AI Síndrome Gripal e Doença 
Respiratória Aguda Grave; Dengue; Tabagismo; Etilismo. 
Referências Bibliográficas 
- ESF DUNCAN, B. BRUCE, SCHIMIDT, MARIA INÊS e GIUGLIANI, R. J. e Colaboradores Medicina 
Ambulatorial 
- Conduta clínica em Atenção Primária, Ed. Artes Médicas, 1996. - TRATAD DE ClÍNICA MÉDICA, A. C. 
Lopes & V. Amato Neto, Editora Roca, 2006. 
- CODIGO DE ÉTICA MÉDICA-CRM/CFM Cecil Tratado de Medicina Interna 22a Ed. 2 Vol. Autor: Goldman, 
Ausiello Editora: Elsevier ROQUAYROL, Zélia e Norimar Filho 
-Epidemiologia & Saúde 7a edição-2013. 
- Way, LW et ai. - Cirurgia - Diagnóstico e Tratamento 11 a Ed. Guanabara 
Atenção para matéria específica para todos os profissionais da saúde. 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do ,....,,.,,... ,T, 

MÉDICO GINECOLOGISTA 
Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática clínica; 
Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. ia, embriologia e fisiologia 
do aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames em Ginecologia. 
Malformações genitais. Estados intersexuais. Ginecologia infantop Doenças sexualmente 
transmissíveis. Vu lvovaginites. Doença inflamatória pélvica. D Síndrome pré-menstrual. 
Hemorragia uterina disfuncional. Amenorreias. Distopias genitais. Distú urogenitais. Incontinência 
urinária. Infertilidade conjugal. Endometriose. Métodos contraceptivos. matéria descompensado. 
Patologias benignas do colo e do corpo uterino. Miomatose uterina. Doenças vulva. Síndrome dos ovários 
policísticos. Câncer do colo do útero. Tumores malignos e benignos dos Lesões benignas e malignas 
das mamas. Abdômen agudo em ginecologia. Cirurgias ginecológicas e complicações. Obstetrícia. 
Fisiologia e endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Assistência f propedêutica da gestação. 
Estudo das doenças intercorrentes do ciclo gravídico. Gestação de alto risco. Medicina fetal. Deslocamento 
prematuro de placenta. Inserção viciosa placentária. Abortamento. Pre ridade. Gravidez póstermo. 
Doenças hipertensivas do ciclo gravídico-puerperal. Rotura prematura membranas. Crescimento 
intrauterino restrito. Diabete Melitos e gestação. Infecções pré-natais. Prenhez . Gemelaridade. Parto 
e puerpério: estudo e assistência. Sofrimento fetal agudo. Doença hemolítica ri natal. Doença trofoblástica 
gestacional. Hemorragias da gestação e do puerpério. 
Referências Bibliográficas 
-Cunningham F G. Ginecologia de Williams. Porto Alegre: Me Graw Hill, 2011 -Comissões Nacionais 
Especializadas de Ginecologia e Obstetrícia. Federação Brasileira de Gineco ' a e Obstetrícia -Manual de 
Orientação: Mastologia, Rio de Janeiro, 201 O. 
-Comissões Nacionais Especializadas de Ginecologia e Obstetrícia. Federa 
Obstetrícia -Manual de Orientação: Trato Genital Inferior, Rio de Janeiro, 201 
-Comissões Nacionais Especializadas de Ginecologia e Obstetrícia. Federa 
Obstetrícia -Manual de Orientação: Endometriose, Rio de Janeiro, 201 O. 
-Comissões Nacionais Especializadas de Ginecologia e Obstetrícia. F 
Obstetrícia -Manual de Critérios Médicos de Elegibilidade da OMS para Uso d 
Rio de Janeiro, 201 O. 
- MANUAL DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA -SOGIMIG - 5a edição, 2012 
Atenção para matéria específica para todos os profissionais da saúde. 
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Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do c 

MÉDICO PSIQUIATRA I 
Diagnóstico e classificação em psiquiatria. Noções básicas de psicopatolo ia. Princípios epidemiológicos 
psiquiatria. Aspectos clínicos e terapêuticos dos distúrbios psíquicos e base orgânica. Autuações 
psiquiátricas associadas à epilepsia. Esquizofrenia. Distúrbios afetivos. euroses. Distúrbios ansiosos, 
somatoformes e dissociativos. Dependência do álcool e outras drogas. !Distúrbios de personalidade. 
Diagnósticos de emergência psiquiátrica. Noções básicas sobre a organ izaçã dos serviços de saúde mental. 
Atenção para matéria específica para todos os profissionais da saúde. 
Referências Bibliográficas 
- CORDIOLI, ARISTIDES VOLPATO e colaboradores I Psicoformasl consultai61 rápidasiEd. Artes Médicasl23 

ed. Porto AlegreiRS 12.000. l i 
- Dorgival Caetano Ed. Artes Médias I Porto Alegrei RS I 1993 - ABC DO US -Fundamentos básicos da 
grupoteropia David Zimermon I Artes Médias Porto Alegre RS 11998. I 
- Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais I Paulo Delgalarrondo. rtes Médicas. Porto AlegreiRS 
2001 . 
-AMARANTE, Paulo (org). Psiquiatria Social e Reforma Psiquiátrica. Rio d Uaneiro: Editora FIOCRUZ, 33 

Reimpressão-2008. 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do c 

MÉDICO VETERINÁRIO 
lnspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. Programas acionais de Saúde Animal no 
Brasil. Sistema Sanguíneo, Linfático e Cardiovascular. Sistema Digestivo. Sis {na Endócrina. Olho e Ouvido. 
Afecções Generalizadas. Sistema Imune. Distúrbios Metabólicos. Sistem lMusculoesquelético. Sistema 
Nervoso. Influências Físicas. Sistema Reprodutivo. Sistema Respirat no. Pele. Sistema Urinário. 
Comportamento. Valores e Procedimentos Clínicos. Animais Silvestres e de aboratório. Manejo, Criação e 
Nutrição. Farmacologia. Doenças Aviárias. Toxicologia. Zoonose. Vigilância sanitária e epidemiológica de 
alimentos: Intoxicações e taxi-infecções de origem alimentar. Profilaxia da !intoxicações e taxi-infecções 
alimentares. Investigação de surtos. Colheita de Amostras. Epidemiologia: E idemiologia geral e aplicada -
princípios gerais, definição e classificação. Cadeia epidemiológica e transmi são. Métodos epidemiológicos 
aplicados à vigilância sanitária. Doenças infectocontagiosas de importância fn Saúde Pública Veterinária: 
Determinada por bactérias. Tuberculose. Brucelose. Leptospirose. Sal ameloses. Estreptococciases. 
Estafilococciases. Determinadas por vírus. Raiva. Encefalites equinas. D terminadas por protozoários. 
Leishmaniose. Toxoplasmose. Determinadas por nematoides. Ascaridíase. ncilostomíase. Determinadas 
por cestoides. Teníases. Cisticercoses. Equinococoses. Zoonoses: Con eituação e classificação de 
zoonoses. Controle da raiva. Controle de roedores. Controle de vetares: !Pesquisa de campo, visitas 
domiciliares e outras; noções de controle de proliferação e desenvolvimento ~o mosquito; noções sobre a 
dengue; biologia dos vetares; organização das operações de campo; rec nhecimento geográfico; visita 
domiciliar; criadouros; pesquisa entomológica; tratamento; procedimento de segurança. Quirópteros. 
Doenças infectocontagiosas dos animais domésticos. Farmacologia e t rapêutica médico-veterinária. 
Fisiologia dos animais domésticos. lnspeção e tecnologia de produtos de o igem animal. Nutrição animal. 
Parasitologia médico-veterinária. Patologia médico-veterinária. Reprodução e siologia da reprodução animal. 
Toxicologia. Zootécnica. Higiene e higienização de estabelecimentos e de a imentos. Medidas de controle 
urbano de animais de fauna sinantrópica. Medidas de controle urbano de an i ~is domésticos. Planejamento 
e Administração em Saúde Pública. Vigilância Epidemiológica. Outros conh cimentos específicos exigidos 
para desempenho da função. Informações Epidemiológicas. Rastreabilidade. limentação Animal. Bem-estar 
animal. Ética Profissional. 
Atenção para matéria específica para todos os profissionais da saúde. 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do ca golfunção. 

MERENDEIRA I 
Noções básicas de higiene: higiene pessoal e no trabalho; Manuseio e utilizaç o de ferramentas, produtos e 
materiais de trabalho; Equipamentos de proteção individual; Noções de primei os socorros; Qualidade no 
atendimento ao público; Relações humanas no trabalho; Noções básicas de s gurança no trabalho. 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do ca golfunção. 

I 
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MOTORISTA 
Técnicas de Primeiros Socorros;- Instrumentos e ferramentas; - Conhecimen <Ds operacionais de eletricidade 
de autos; -Noções básicas de: mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos 
de veículos leves e pesados; - Conhecimento de sistema de funcion mento dos componentes dos 
equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, condições de reio, pneus, etc; - Diagnósticos 
de falhas de funcionamento dos equipamentos; - Lubrificação e conservação o veículo; -Código de Trânsito 
Brasileiro- Lei n° 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislaç o Complementar; - Resoluções 
do CONTRAN. I 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do c rgo. 

NUTRICIONISTA 
Nutrição básica. Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimen os, recomendações e fontes 
alimentares. Aspectos clínicos da carência e do excesso. Dietas ão convencionais. Aspectos 
antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação nutricional. Nutrição e bras. Utilização de tabelas de 
alimentos. Alimentação nas diferentes fases e momentos biológicos. E ucação nutricional. Conceito, 
importância, princípios e objetivos da educação nutricional. Papel que dese penha a educação nutricional 
nos hábitos alimentares. Aplicação de meios e técnicas do processo educativ . Desenvolvimento e avaliação 
de atividades educativas em nutrição. Avaliação nutricional. Métodos di ~os e indiretos de avaliação 
nutricional. Técnicas de medição. Avaliação do estado e situação nutricional a população. Técnica dietética. 
Alimentos: conceito, classificação, características, grupos de alimento valor nutritivo, caracteres 
organoléticos. Seleção e preparo dos alimentos. Planejamento, execução e valiação de cardápios. Higiene 
de alimentos. Análise microbiológica, toxicológica dos alimentos. Font s de contaminação. Fatores 
extrínsecos e intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de microorgani rros no alimento. Modificações 
físicas, químicas e biológicas dos alimentos. Enfermidades transmitidas pelos alimentos. Nutrição e dietética. 
Recomendações nutricionais. Função social dos alimentos. Atividade físic e alimentação. Alimentação 
vegetariana e suas implicações nutricionais. Tecnologia de alimentos. Opera ões unitárias. Conservação de 
alimentos. Embalagem em alimentos. Processamento tecnológico de produt s de origem vegetal e animal. 
Análise sensorial. Nutrição em saúde pública. Análise dos distúrbios nutrício ais como problemas de saúde 
pública. Problemas nutricionais em populações em desenvolvimento. Dietot rkpia. Abordagem ao paciente 
hospitalizado. Generalidades, fisiopatologia e tratamento das diversas enfer idades. Exames laboratoriais: 
importância e interpretação. Suporte nutricional enteral e parenteral. Brom tologia. Aditivos alimentares. 
Condimentos. Pigmentos. Estudo químico-bromatológico dos alimentos: pro eínas, lipídios e carboidratos. 
Vitaminas. Minerais. Bebidas. 
Atenção para matéria específica para todos os profissionais da saúde. 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do c 

OPERADOR DE MÁQUINA 
Peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, di ção hidráulica). Sistemas de 
freios: funcionamento de freios, freios mecânicos, sistema hidráulicos, c lindros. Suspenção: molas e 
amortecedores; rodas e pneus. Desgaste de pneus. Geometria de eixo. Motor s a explosão: tipos de motores 
(elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (siste a de injeção; bomba; filtragem 
de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, freio-motor, graxas p,ara rolamento, manutenção e 
lubrificação); operação prática com máquinas e equipamentos. Código de Trâ sito (artigos: 26 a 71, 80 a 90, 
91 a 95, 144, 161 a 255 e artigos 256 a 268}, direção defensiva, primeiros soe r

1

ros, cargas perigosas, placas 
de sinalização, equipamentos obrigatórios, Código de Trânsito Brasileir , manutenção e reparos no 
veículo/máquina, avarias sistema de aquecimento, freios, combustão, eletrici ade, controle quilometragem I 
combustíveis I lubrificantes. Conservação e limpeza do veículo/máquina, co dições adversas, segurança, 
instrumentos e controle, procedimento de operações, verificações diárias, anutenção periódica, ajustes, 
diagnóstico de falhas, engrenagens. Outras questões versando sobre as ativi ades e atribuições específicas 
do cargo. Noções de segurança, no posto de trabalho; Noções de higiene e limpeza no posto de trabalho; 
Noções básicas de mecânica. I 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do ca go/função. 

PREPARADOR FÍSICO 
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Didática Geral; Metodol gia de Ensino; Psicologia da 
Educação; Tendências Pedagógicas da Educação Física na Educação; Relaç-b ensino/escola/legislação; A 
teoria versus prática em Educação Física na escola; Metodologias e conce ções do ensino de Educação 
Física; Educação Física aliada à BNCC; Materiais de Educação Física; Educaç o Física e Educação Inclusiva; 
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I 
Educação Física frente à LDB 9.394/96: Lei 1 O. 793/03; Educação Física i os Parâmetros Curriculares 
Nacionais da Educação Básica; Educação Física na Área de Linguagens Códigos e suas Tecnologias; 
Educação Física como componente curricular na Educação Básica; Função s bial ; Objetivos; Características; 
Conteúdos; Educação Física e suas Abordagens: intenção, fundamentos, bjetos de estudo e função na 
educação física escolar; Planejamento e Avaliação em Educação Física Escol r; Esporte Escolar: O processo 
de Ensino-Aprendizagem-Treinamento Esportivo no contexto escolar; Históri os Conceitos e generalidades; 
Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas; Concepções ps comotoras na educação física 
escolar; Educação Física e o desenvolvimento humano; Metodologia para o 1nsino da Educação Física; As 
teorias da Educação Física e do Esporte; As qualidades físicas na Educação ~ísica e desportos; Biologia do 
esporte; Fisiologia do exercício; Anatomia Humana; Dimensões filosóficas, an ~opológicas e sociais aplicadas 
à Educação e ao Esporte: Lazer e as interfaces com a Educação Física, espo e, mídia e os desdobramentos 
na Educação Física; Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física ~ ao Esporte: as mudanças 
fisiológicas resultantes da atividade física; Educação física escolar e cida ania; os objetivos, conteúdos, 
metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; Esporte e Jogos na Es ola: competição, cooperação e 
transformação didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor; feitos da atividade física e do 
exercício físico na prevenção das doenças e promoção da saúde; A história d educação física. Metodologia 
para o ensino da educação física; Atividade motora adaptada; Aprend tagem motora; Crescimento, 
desenvolvimento e maturação, processo avaliativo na educação física escol q Noções sopre as diferentes 
manifestações da cultura corporal: esportes, jogos, lutas, ginástica e da Ça; Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Educação Física. Anatomia: osteologia, artrologia, miologia, sistema cardiocirculatório e 
respiratório; Biomecânica do movimento humano; Fisiologia do exercício; TrerHamento desportivo: princípios 
e métodos. Atenção para o conteúdo específico para todos os profissionais ~ Educação. Outras questões 
versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo/função. 
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA: 
ADORNO, Camile. Arte da capoeira.AHLERT, Alvori. Educação física escola e cidadania. Revista Vidya, v. 
24, no 42, p. 47-60, jul./dez., 2004- Santa Maria, 2007.ANDRADE, Márcia jqueira de; BARTHOLOMEU, 
Daniel; MONTIEL, Maria. Perspectivas em aprendizagem humana. - 13 ed. São Paulo: Memmon Edições 
Científicas, 2014.BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Capí qlos: 1 e 2 (páginas 7 a 32); 
Capítulo 4 (página 211 a 238).BRASIL. Ministério da Educação. Secr taria de Educação Física e 
Desportos.Valores humanos, corpo e prevenção: a procura de novos paradi 'llas para a educação física. -
Brasília: A Secretaria, 1989.BRASIL. Secretaria de Educação Fundame 1ta1. Parâmetros curriculares 
nacionais: terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. - Bra ~'lia : MEC/SEF, 1998.BRASIL. 
Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: ter iro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: Ed. Física. Brasília: MEC/SEF, 1998.BRASIL. Secretaria e Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamen ai: Introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais. - Brasília : MEC/SEF, 1998.CASTELLANI FILHO, Lin~. Educação física no Brasil: A 
história que não se conta. -Campinas, SP: Papirus, 1988. - (Coleção Corpo ~ Motricidade)CEREGATTO, 
Lucia na. Os saberes da experiência discente na Educação Física. Sã I Paulo: Cultura Acadêmica, 
2012.CRUZ, Ana Cristina Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abre 
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; SOUZA, Edlaine Fernanda 
Aragon de. Metodologias de trabalho em educação das relações étnico-raci is. - Assis: Triunfal Gráfica e 
Editora, 2016.DAOLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. - Campinas, SP: Papir s, 1995.- (Coleção Corpo e 
Motricidade)DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões I reflexões. - 13 ed. - Editora 
Guanabara Koogan, 2003.FERREIRA NETO. Raul Recreação na escola. - Rio de Janeiro: 2a edição: Sprint. 
2002.FILHO, Uno Castellani. Política educacional e educação física: po êmicas do nosso tempo. -
Campinas/SP: Editora Autores Associados, 1998.FREIRE, João Batista. Educ ção de corpo inteiro: teoria e 
prática da educação física. - 1. ed. - São Paulo: Scipione, 2011 . (Coleção P~nsamento e ação na sala de 
aula)GEOFFROY, Christophe. Alongamento para todos. Quando? CoTlo? Por quê?. - Editora 
Manole.GONZÁLEZ, Fernando Jaime; DARIDO, Suraya Cristina; OLIVEIRA, mauri Aparecido Bássoli de. 
(org.). Ginástica, dança e atividades circenses. - Maringá: Eduem, 2014. ' 3. (Práticas corporais e a 
organização do conhecimento).HAETINGER, Daniela. Jogos, recreação e laz r. - 1. ed., rev. - Curitiba, PR: 
IESDE Brasil, 2012.HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. - Editora Perspectiva JERÓNIMO, Denise Dantas. 
Trilhando os solos : atividades lúdicas e jogos no ensino de solos. - Sã \Paulo: Cultura Acadêmica: 
Universidade Estadual Paulista, Pró-Reitoria de Graduação, 2012.JUNIOR, J Fé Airton de Freitas Pontes 
(Organizador). Conhecimentos do professor de educação física escolar. - Fortaleza, CE: EdUECE, 
2017.KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org.). Jogo, brinquedo e brincadeira na ed f ação. -14 ed. - São Paulo: 
Cortez, 2011.KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogos infantis: o jogo, a crian a e a educação. Vozes.LE 
BOULCH, Jean. Educação psicomotora: psicocinética na idade escola - Porto Alegre: Artmed, 
1987.MARCELINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. - Campinas, S : Papirus, 1987. (Coleção 
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Fazer/Lazer)MARCO, Ademir de (Org.). Educação física: Cultura e socieda J. - Campinas, SP: Papirus, 
2006.MATTHIESEN, Sara Quenzer. Jogos de mesa adaptados ao ensino do atletismo na escola: passo a 
passo. - São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista, kró-Reitoria de Graduação, 
2013.0LIVEIRA, Vitor Marinho de. O que é educação física. - São Paulo: Brasiliense, 2004. (Coleção 
primeiros passos)PANZIERA, Cristina [et ai]. Educação Física inclusiva: difere, .

1
tes olhares sobre a inclusão 

social através da educação ffsica e do esporte- Volume III.- Porto Alegre: ditora Universitária Metodista 
IPA, 2016.RENGEL, Lenira Peral; SCHAFFNER, Carmen Paternostro; OLIVEI ~A. Eduardo. Dança, Corpo e 
Contemporaneidade. Salvador: UFBA, Escola de Dança, 2016.SADI, Renato ampaio [et ai.]. Pedagogia do 
esporte. - Brasília: Universidade de Brasília, Centro de Educação a Dist ncia, 2004.SANTIN, Silvino. 
Educação física: uma abordagem filosófica da corporeidade. - 2a ed. rev. - lju : \ Ed. Unijuí, 2003. - (Coleção 
educação física).SANTOS, Edson Cordeiro dos; SOUZA, Andréa de Oliveira alustriano de; SILVA, Flavio 
Médici da. Revivendo as brincadeiras de criança. - Rio de Janeiro: olidariedade França-Brasil, 
2015.SANTOS, Rosirene Campêlo dos [et ai]. Dança e inclusão no contexto scolar, um diálogo possível. 
Pensar a Prática 6: 107-116, Jui./Jun. 2002-2003.SILVA, Cláudio Silvério da.{\ educação Física adaptada: 
implicações curriculares e formação profissional; - São Paulo: Cultura Acadêmi~~ · 2012.SILVA, Débora Alice 
Machado da [et ai.]. Importância da recreação e do lazer.- Brasília: Gráfica e Ed!tora Ideal, 2011.- (Cadernos 
interativos- elementos para o desenvolvimento de políticas, programas e proje~~s intersetoriais, enfatizando 
a relação lazer, escola e processo educativo; 4)SILVEIRA, Sérgio Roberto; CARIAS, Maria Elisa Kobs 
(Org.). Oficinas curriculares de atividades esportivas e motoras: esporte 1 gi ástica 1 jogo - Ciclos I e 11. 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Coordenadoria de Estudos e ormas Pedagógicas. Escola 
de Tempo Integral.- São Paulo, 2007.SOARES, Carmen Lucia et ai. Metodol gia do Ensino de Educação 
Física. - 1a ed. - Cortez Editora. (Coleção Magistério 2° grau. Série formação , 6 professor).SOUZA, Esther 
Vieira Brum de. O currículo, a pedagogia da alternância e os saberes docentes n f3ducação física: os desafios 
do processo de formação. -1a ed. - São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013.TAV ES, Carlos Eduardo Moura. 
Didática aplicada à educação física. Governo do Estado do Ceará e Uni ersidade de Brasília, 201 O. 
TORTORA, Gerard J. Corpo Humano: Fundamentos de Anatomia e Fisi logia. - 4a ed. - Artmed 
Editora.GONZÁLEZ, Fernando Jaime; DARIDO, Suraya Cristina; OLIVEIRA, mauri Aparecido Bássoli de. 
(org.). Ginástica, dança e atividades circenses. - Maringá: Eduem, 2014. . 3. (Práticas corporais e a 
organização do conhecimento).RENGEL, Lenira Peral; SCHAFFNER, Car en Paternostro; OLIVEIRA, 
Eduardo. Dança, Corpo e Contemporaneidade. Salvador: UFBA, Escola de Da pa. 2016.VILLARDI, Marina 
Lemos. A problematização em educação em Saúde: percepções dos professor s tutores e alunos. -1a ed. 
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015. 
Atenção para o conteúdo específico para todos os profissionais da Educaçã . Outras questões versando 
sobre as atividades e atribuições específicas do cargo/função. 

PSICÓLOGO 
Políticas Públicas da Saúde Mental no Brasil (implantação e legislações). His 9ria da Psicologia (área de 
atuação, teorias, técnicas e métodos psicológicos de intervenções). Psicodiag óstico com suas principais 
aplicações (entrevista, avaliação, interpretação, aplicação, diagnóstico e testes p icológicos). Aspectos gerais 
da Psicopatologia (conceituação, sintomas, alterações e doenças de natureza ps quicas, neurose, perversões 
e síndromes). Código de Ética do Psicólogo (resoluções, legislação, decr tos e prática profissional). 
Psicologia Hospitalar/Saúde (atuação do psicólogo nas perspectivas multid Sciplinar e interdisciplinar). 
Psicologia do Desenvolvimento e de Aprendizagem, Psicanálise (principais a tores e suas contribuições 
teóricas). 
Atenção para o conteúdo específico para todos os profissionais da saúde. 
O~tras questõe~ versando sobre as atividades e atribuições específicas do carg t nção. 

TECNICO AGRICOLA 
Teoria e princípio sobre o plantio direto. Palha, material orgânico e biologia do s lo. Morfologia, classificação 
e fertilidade do solo e nutrição de plantas. Principais plantas de cobertura do so o, características e manejo. 
Agroecologia: princípios, conceitos e manejo de culturas. O Estudo e classifi ação das áreas silvestres. 
Planejamento e administração das áreas silvestres. Proteção e interpretação da atureza. A fauna nas áreas 
silvestres. Olericultura: Principais olerícolas. Clima, solo, adubação, tratos cul~urais, época de plantio e 
colheita. Hidroponia. Cultivo em ambiente protegido: construção e manejo de estu âs e túneis. Culturas: Milho, 
Soja, Arroz, Feijão, Batata, Trigo, Aveia, Sorgo: características botânicas, fisi logia da planta, cultivares, 
semeadura, adubação, tratos culturais, colheita e aspectos pós-colheita. Plantas d~ninhas, doenças e insetos
pragas nas principais culturas. Pastagens. Fruticultura: Propagação das plantas rutíferas, principais árvores 
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frutíferas e suas características como: solo, clima, adubação e colheita. Bovin ultura de Leite: Qualidade do 
leite, manejo, sanidade, nutrição, instalações. I 
Bovinocultura de Corte, Ovinocultura, Avicultura, Piscicultura e Suinocultura: manejo, nutrição, sanidade e 
instalações. Tecnologia e Segurança na Aplicação de Agrotóxicos. Legislaçã J Referências Bibliográficas -
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas C nstitucionais. (Dos Princípios 
Fundamentais- Art. 1° a 4°. Dos Direitos e Garantias Fundamentais- Art. 5° a 7. Da Organização do Estado 
- Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes- Art. 4 a 69). - BRASIL. Decreto n° 
4.07 4, de 04 de janeiro de 2002 e alterações. Regulamenta a Lei no 7.802, de 111 de julho de 1989 e dá outras 
providências. - BRASIL. Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989 e alterações Dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armaz namento, a comercialização, 
a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino fin I dos resíduos e embalagens, 
o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxic ~ · seus componentes e afins, 
e dá outras providências. -BRASIL. Lei n° 9.974, de 06 de junho de 2000. AI era a Lei no 7.802, de 11 de 
julho de 1989 e dá outras providências. -ALBERONI, R. B. Hidroponia: como i 

1
btalar e manejar o plantio de 

hortaliças dispensando o uso do solo. Nobel. - - BATTISTON, Walter Caz llato. Gado leiteiro: manejo, 
alimentação e tratamento. Instituto Campineiro de Ensino Agrícola. BERTO I, José; LOMBARDI NETO, 
Francisco. Conservação do solo. !cone. - BISSANI et ai. Fertilidade dos sol s e manejo da adubação de 
culturas. Genesis. - FACHINELLO, José Carlos; NACHTIGAL, Jair Costa; ERSTEN, Elia. Fruticultura: 
Fundamentos e Práticas. - FANCELLI, Antonio Luiz; NETO, Durval O Jrado. Produção de milho. 
Agropecuária. - FILGUEIRA, F. A R. Novo manual de olericultura: agrotecno agia moderna na produção e 
comercialização de hortaliças. UFV - GIANNONI, Marcos Antonio; Giannon, Miriam Luz. Gado de leite: 
genética e melhoramento. Nobel. - GUEDES, J. V. C; DORNELLES, S. H. ~· !Tecnologia e Segurança na 
Aplicação de Agrotóxicos. UFSM/CCR. - KIRCHOF, B. Exploração Leiteira pa a produtores. Agropecuária.
MALAVAZZI, G. Avicultura: manual prático. Nobel. Outras questões ver Sndo sobre as atividades e 
atribuições específicas do cargo/função. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Ética profissional e responsabilidade. Trabalho em equipe. lnformaçõe sobre atividades multi e 
interdisciplinares em saúde. Saúde coletiva e do trabalho. Tópicos em saúde ental e reforma psiquiátrica e 
rede de reabilitação psicossocial. Modelos de atenção em saúde e a atuação o Terapeuta Ocupacional na 
saúde pública. A inserção no trabalho das pessoas em situação de desvantag m. Saúde mental da criança. 
Reabilitação psicossocial, física e inclusão. Atividades e recursos terapêuti os em terapia ocupacional. 
Transformação e adaptação de recursos materiais e ambientais. Fundamen os de Terapia Ocupacional: 
Conceituação. Histórico e evolução. Objetivos gerais. Modelos em Terapia Ocu~acional. Terapia Ocupacional 
nas disfunções físicas. Princípios básicos do tratamento; Avaliação; Objeti~os; Seleção e análise de 
atividades; Programa de tratamento; Cinesiologia aplicada (grupos de ação Lscu lar, tipos de tratamento 
muscular, tipos de movimento); Reeducação muscular; facilitação neuromuscu ar, proprioceptiva (princípios, 
técnicas básicas); Tratamento da coordenação (causas de incoordenação); Ti os de preensão; Mobilização 
das articulações, causas de rigidez articular, finalidades do tratamento, lesõ 

1

s articuladas, contraturas e 
aderências, determinação da mobilidade articular; Atividades da vida diária: yos (no leito, na cadeira de 
rodas, transferências, higiene, alimentação, vestuário, deambulação e transpo ); Atividades de vida prática: 
AVPs; próteses, órteses e adaptações (finalidades e tipos); Terapia Ocupacion aplicada às condições neuro 
musculoesquelético: Terapia Ocupacional Neurológica: Terapia Ocupacio ai Neuropediátrica; Terapia 
Ocupacional Reumatológica; Terapia Ocupacional Traumatoortopédica; Tera ja Ocupacional Geriátrica e 
Gerontológica. Terapia Ocupacional em psiquiatria e Saúde Mental: Principais e lfermidades e/ou transtornos: 
Objetivo de Terapia Ocupacional e estratégias de intervenção nas: oligo ~enias; psicoses orgânicas; 
esquizofrenias; psicoses afetivas; transtornos de personalidade; neuroses; ale olismo; abuso de fármacos e 
drogas; distúrbios psicossomáticos; terapia ocupacional e a reabilitação psicos ocial. Temas Transversais. 
Atenção para o conteúdo específico para todos os profissionais da saúde. 
Outras questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do car o/função. 
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ANEXO III 
FORMULÁRIO PARA ENTREGA DOS TÍT LOS 

Prefeitura Municipal de Macaubal- SP- Concurso Público n° 01/2021 

NOME DO CANDIDATO:------------------++--

N0 DE INSCRIÇÃO:. ________ RG: -----------+'--

FUNÇÃO PRETENDIDA:------------------+-

Título 

STRICTU SENSU - Título de 
Doutor na Área em que concorre 
ou em área relacionada, 
concluído até a data da 
apresentação dos titules. 

STRICTU SENSU - Título de 
Mestre na área em que concorre 
ou em área relacionada, 
concluído até a data da 
apresentação dos titules. 

LATO SENSU- Título de Pós
Graduação- duração mínima de 
432 horas/aula (que equivale a 
360 horas cheias), na área em 
que concorre ou em área 
relacionada, concluído até a data 
da apresentação dos títulos. 

N° de folhas anexas: ____ _ 

Com rovante 
- Diploma devidamente registrado 
ou Ata da apresentação da defesa 
de tese, ou declaração/certificado 
de conclusão de curso expedido 
por instituição oficial, em papel 
timbrado da instituição, contendo 
data, assinatura e nome do 
responsável pelo documento e 
reconhecido elo MEC. 
- Diploma devidamente registrado 
ou Ata da apresentação da 
dissertação de mestrado, ou 
declaração/certificado de 
conclusão de curso expedido por 
instituição oficial, em papel 
timbrado da instituição, contendo 
data, assinatura e nome do 
responsável pelo documento e 
reconhecido elo MEC. 
- Diploma ou Certificado de Pós 
Graduação, MBA, Especialização 
devidamente registrado pelo órgão 
expedidor, impresso em papel 
timbrado da instituição, contendo 
data, assinatura e nome do 
responsável pelo documento, 
local/livro de registro e reconhecido 
elo MEC. 

Mar uecom X 

Assinatura do candidato:-------------

Data: __ / __ / __ _ 

Obs.: Não será permitido o preenchimento deste documento n fila de protocolo. 
Não colocar este documento dentro de env lope 
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ANEXO IV 

I CRONOGRAMA 

.... ~~1.~-od·~ PROCEDIMENTO ~:.; • ... ·- ,, .... .. •.· .. DATAS ~ :i: ·r.;; :•_.;::·. :.; . 
Publicação do Edital 30/09/20.d 1 
Período de inscrições e disponibilização do boleto Das 1 OhOOmin do dia 5/10/2021 às 
bancário, inclusive 23 via 16h00min do dia 28/10/2021 
Data limite para pagamento das inscrições 29/10/2021 
Divulgação da relação de candidatos inscritos 05/11/2021 
Prazo de Recursos com relação aos candidatos 

08, 09 e 1 0/11 ~f021 Inscritos 
Divulgação da retificação da relação dos candidatos 
inscritos (se houver) e convocação com indicação do 20/12/20211 
local e horário da realização da prova obietiva 
Realização das Provas Objetivas e entrega dos 
!Títulos 09/01/2022 

Divulgação de Gabarito das Provas 10/01 /202 
Prazo de Recursos em relação ao Gabarito das 

11 , 12 e 13/01 2022 
Provas Objetivas 
Divulgação do Julgamento dos Recursos 201011202 I 
Divulgação da Retificação e Homologação do 
~abarito (se houver) e Divulgação da Nota da Prova 25/01/202 21 
Objetiva e de Títulos 
Prazo de Recurso em relação a prova objetiva e de 

26, 27 e 28/01 2022 
!Títulos 
Homologação da nota da prova objetiva e de títulos 04/02/202 ~ 
e convocação para realização da prova prática 
Realização da Prova Prática 13/02/202 P 
Divulg_ação da nota da prova prática 18/02/202 ~ 
Prazo de Recurso da nota da prova prática 21 , 22 e 23/02 2022 
Publicação da retificação e/ou homologação do 
resultado final e Publicação da homologação do 03/03/202 
Concurso Público 
* As datas acima poderão sofrer alterações com prévia divulgação. 
**Todas as divulgações referentes ao Concurso Público serão realizadas no Mu ti do Município de Macaubal 
- SP e nos sites www.conscamweb.com.br e www.macaubal.sp.gov.br. As ublicações também serão 
realizadas no Diário Oficial do Município e no Jornal A Voz do Povo. I 

- -- _____ , _ , .. . ---- , ___ . 


