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EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

 
  

O SEMAE Piracicaba, nos termos da legislação vigente, torna pública a abertura de inscrições ao Concurso Público para 
provimento dos cargos vagos descritos abaixo e das demais vagas que porventura surgirem durante o prazo de validade do 
presente concurso. 

As provas serão aplicadas no dia 01 de abril de 2012 em horário e local a ser definido, em Edital de Convocação para 
Provas, que será publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba no dia 23 de março de 2012 e divulgado nos sites 
www.semaepiracicaba.org.br e www.ibamsp-concursos.org.br  conforme item  4.6 deste Edital. 

A realização do Concurso Público foi autorizada pelo Sr. Presidente Vlamir Augusto Schiavuzzo, conforme despacho exarado 
em processo próprio. 

O Concurso Público será regido pelas instruções especiais a seguir transcritas. 

 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Dos cargos (por ordem alfabética), número de vagas, requisitos, vencimentos, carga horária, formas de avaliação e 
taxas de inscrição: 
 

Cód. 
Cargo 

Denominação 
do cargo 

Requisitos / Jornada de trabalho 
Carga Horária 

semanal 
Vencimentos 
(R$) – ref. 
FEV/12 

Vagas Taxa de 
Inscrição 

101 
Médico do 
Trabalho 

Certificado de conclusão ou diploma, 
devidamente registrado, de curso de 
graduação de nível superior, bacharelado, 
em Medicina, e certificado de conclusão de 
curso de especialização em nível de pós-
graduação em Medicina do Trabalho, 
reconhecidos pelo Ministério da Educação, 
Secretarias ou Conselhos Estaduais de 
Educação. Registro no respectivo Conselho 
de Classe regularizado (em dia) 

20 h semanais 
18 A - 20 E       
R$ 3.547,95 

01 R$ 60,00 

102 Motorista 
Diploma de Conclusão do Ensino Médio e 
Carteira Nacional de Habilitação “D” em 
validade.  

40 h semanais 
7 A – 9 E  

R$ 1.231,65 
01 R$ 40,00 

103 
Operador de   
Bombas 
Hidráulicas 

Diploma de Conclusão do Ensino Médio. 

12 x 36 horas 
(doze horas 
de trabalho 
por trinta e 
seis horas de 
descanso) 

07 A - 09 E      
R$ 1.231,65 

02 R$ 40,00 

104 
Operador de 
Máquinas 

Diploma de Conclusão do Ensino Médio e 
Carteira Nacional de Habilitação “D” em 
validade. 

40 h semanais 
09 A - 11 E       
R$ 1.465,62 

01 R$ 40,00 
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105 
Técnico de 
Nível Médio  

 

Ensino médio e curso técnico na área de 
Química, Biologia ou Saneamento com 
registro no respectivo órgão da classe. 

40 h semanais 
10 A – 12 E 
R$ 1.601,67 

01 R$ 40,00 

 

1.2. As atribuições que caracterizam cada cargo são as estabelecidas no Anexo I do presente Edital. 

1.3. Os candidatos habilitados serão contratados segundo necessidade de pessoal, disponibilidade orçamentária e 
limites legais para tais despesas, obedecendo à ordem de classificação final. 

1.3.1. Os remanescentes formarão listagem para serem aproveitados, dentro do prazo de validade do Concurso Público, à 
medida que surgirem ou forem ampliadas as vagas. 

1.4. O Concurso Público terá as provas em caráter classificatório e eliminatório, de acordo com o Capítulo 4 do presente 
Edital. 

1.5. O Concurso Público será realizado na cidade de Piracicaba/SP. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 A inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa das condições estabelecidas neste Edital em relação às 
quais não poderá alegar desconhecimento.  

2.1.1 As inscrições serão recebidas: 

- de 05 a 15 de março pela internet nas formas estabelecidas no item 2.4 deste Capítulo. 

- de 13 a 16 de março, nas dependências do SEMAE, localizado na Rua XV de Novembro, n.º 2200 – Bairro Alto, 
Piracicaba/SP, exceto sábados, domingos e feriados, das 9h às 15 horas 

2.2 São condições para inscrição/contratação: 

2.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi conferida a igualdade nas condições 
previstas no artigo 12 da Constituição Federal;  

2.2.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da posse; 

2.2.3 Estar quite com o Serviço Militar se for o caso; 

2.2.4 Estar em gozo dos seus direitos civis e políticos; 

2.2.5 Estar quite com a Justiça Eleitoral; 

2.2.6 Preencher as exigências do cargo segundo o que determina a Lei e a Tabela do item 1.1 do presente Edital; 

2.2.7 Não registrar antecedentes criminais; 

2.2.8 Gozar de boa saúde física e mental; 

2.2.9 Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória; 

2.2.10 O SEMAE poderá solicitar outros documentos que julgar necessários, para efeito de provimento do cargo. 

2.3 A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas no item anterior será feita por ocasião 
da nomeação.   

2.3.1 A não apresentação da referida documentação é fator de cancelamento de todos os efeitos da inscrição.  

2.3.2 Ao se inscrever o candidato deverá indicar o código da opção do cargo para o qual pretende concorrer, 
conforme tabela constante do item 1.1 deste Edital 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO VIA INTERNET: 
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2.4. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-
concursos.org.br durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao Concurso Público e 
efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

2.4.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os dados via 
Internet e imprimir o boleto bancário; 

2.4.2. O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br deverá ser 
impresso para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento do formulário 
de solicitação de inscrição on-line; 

2.4.3. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição nas agências bancárias, de acordo com as 
instruções constantes no endereço eletrônico, até a data do vencimento do boleto bancário. (16 de 
março de 2012) 

2.4.4. O pagamento do boleto deverá ser feito em espécie, NÃO SENDO ACEITO PAGAMENTO EM 
CHEQUE, AGENDAMENTO BANCÁRIO OU DEPÓSITO FEITO ATRAVÉS DE ENVELOPE EM 
TERMINAL ELETRÔNICO. 

2.4.5. O pagamento do boleto deverá ser feito apenas na rede bancária, não sendo aceitos pagamentos 
feitos em lotéricas, lojas e supermercados. 

2.4.6. O pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o dia 16 de março de 2012, caso 
contrário, não será considerado. 

2.4.7. A partir de dois dias úteis após o pagamento do boleto o candidato poderá conferir no endereço 
eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) se os dados da inscrição 
efetuada pela Internet foram recebidos e o valor da inscrição foi creditado; 

2.4.8. Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br e no link 
“área do candidato” digitar seu RG e data de nascimento. Para tanto é necessário que o candidato 
cadastre esses dados corretamente.  

2.4.9. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento 
do valor da inscrição; 

2.4.10. O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da 
lei; 

2.4.11. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal e o SEMAE de Piracicaba não se responsabilizam 
por solicitações de inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos 
computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

2.4.12. As inscrições via internet devem ser feitas com antecedência, evitando o possível congestionamento 
de comunicação no site www.ibamsp-concursos.org.br nos últimos dias de inscrição. 

2.4.13. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição. 

DAS INSCRIÇÕES PRESENCIAIS 

2.5. Para inscrever-se no Posto de Atendimento instalado no SEMAE, localizado na Rua XV de Novembro, n.º 
2200 – Bairro Alto, Piracicaba/SP o candidato deverá, no período destinado às inscrições presenciais: de 13 
a 16 de março de 2012: 

2.5.1. Efetuar depósito da taxa de inscrição, no valor estabelecido na Tabela do item 1.1 do presente Edital em 
uma das seguintes contas: 

• BANCO SANTANDER, agência 0648, conta corrente 13.002647-3;  
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• BANCO DO BRASIL, agência 2234-9, conta corrente nº 5801-7 

• BANCO ITAÚ, agência 0311, conta corrente nº 79614-8  

2.5.2.  Dirigir-se ao Posto de Atendimento definido no item 2.5 munido do comprovante de depósito da taxa de 
inscrição e original do documento de identidade, para fornecer os dados para digitação de sua ficha de 
inscrição. 

2.5.3. Conferir as informações constantes da ficha de inscrição, assumindo total responsabilidade pelos dados ali 
contidos, assinando-a e receber o protocolo confirmando a efetivação da inscrição. 

2.5.4. O depósito referente ao pagamento da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro e em cheque do próprio 
candidato. Os pagamentos efetuados em cheque somente serão considerados quitados após a respectiva 
compensação.  

2.5.5. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á automaticamente sem 
efeito a inscrição. 

2.5.6. Será admitida a inscrição por intermédio de Procurador, desde que seja apresentado instrumento público 
ou particular que lhe confira os poderes específicos necessários, acompanhados de cópias dos 
documentos de identidade do candidato e do Procurador. 

2.5.7. O candidato inscrito por Procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu 
procurador, arcando com as conseqüências de erros no preenchimento do formulário e na efetivação da 
inscrição. 

INSTRUÇÕES GERAIS E ESPECIAIS QUANTO À INSCRIÇÃO: 

2.6. Ao inscrever-se no Concurso, é recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre 
a aplicação das provas, em especial os requisitos mínimos de escolaridade e exigências constantes da 
Tabela do item 1.1 deste Edital, bem como as atribuições dos cargos constantes do anexo I. 

2.7. As informações prestadas na ficha de inscrição/formulário de inscrição via Internet serão de inteira 
responsabilidade do candidato, reservando-se ao SEMAE e ao Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal - IBAM o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher esse documento 
oficial de forma completa, correta e legível e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 

2.7.1. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração da opção do cargo. 

2.7.2. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, seja qual for o 
motivo alegado. 

2.7.3. Não serão aceitas inscrições por via postal ou que não estejam em conformidade com o disposto neste 
Edital. 

2.7.4. Haverá coincidência de horário de aplicação das provas. O candidato deverá, portanto, realizar apenas 
uma inscrição. 

2.7.5. O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova, ainda que tenha realizado 
sua inscrição pela internet, deverá solicitá-la, por escrito, no Posto de Atendimento instalado no 
SEMAE, localizado na Rua XV de Novembro, n.º 2200 – Bairro Alto, Piracicaba/SP, durante o 
período e horário destinado às inscrições presenciais (de 13 a 16 de março de 2012). 

2.7.6. O candidato que não o fizer até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter 
a condição atendida.  

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

2.7.8. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá levar um 
acompanhante que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança. 
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2.7.9. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de prova. 

2.7.10. A inscrição do candidato com deficiência deverá obedecer, rigorosamente, o disposto no Capítulo 3 do 
presente Edital 

2.7.11. Nos termos do Artigo 20, parágrafos 1º e 2º do Decreto 11640/06, a homologação, bem como os casos 
de indeferimento ou anulação das inscrições será publicada no Diário Oficial do Município de 
Piracicaba. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES ESPECIAIS 

DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA  

3.1. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII 
do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público desde 
que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo em provimento. 

3.1.1. Serão reservadas 5 % (cinco por cento) das vagas oferecidas no presente Edital, por cargo,  para candidatos 
com deficiência conforme estabelece a Lei Municipal no 6.246/08 e 6.591/09 e regulamentações. 

3.1.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no artigo 4º 
dos Decretos Federais 3.298/99, 5.296/04 e alterações. 

3.1.3. As pessoas com deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao 
local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  

3.1.4. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá, ainda que tenha realizado sua inscrição pela internet, 
apresentar Laudo Médico, emitido no mínimo há 60 (sessenta) dias, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, bem como a provável causa da deficiência e requerimento solicitando, quando for o caso, condição 
especial para realizar sua prova, inclusive para assegurar a previsão de adaptação da sua prova ou as 
condições especiais para sua realização. 

3.1.4.1    O candidato com deficiência que realizar sua inscrição pela internet deverá entregar seu Laudo no local das 
inscrições no período estabelecido no item 2.1.1, sob pena de não ser considerado como candidato com 
deficiência. 

3.1.5. Os candidatos que não atenderem os dispositivos mencionados nos itens 3.1.4. e 3.1.4.1. dentro do prazo do 
período das inscrições serão considerados como não deficientes e não terão a prova especial preparada, seja 
qual for o motivo alegado, estando impossibilitados de realizar a prova em condições especiais.  

3.1.6. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, não poderá interpor recurso 
em favor de sua situação.  

3.1.7. O candidato a ingresso no serviço público, nos termos da Lei n.º 6.246/08 e 6.591/09, além das exigências 
pertinentes aos demais servidores, sujeitar-se-á a exame médico geral e específico. 

3.1.8. O exame médico específico tem apenas a finalidade de descrever a deficiência do candidato. 

3.1.9. Para o exame médico específico a que se refere este artigo, serão solicitados médicos e especialistas indicados 
pelo SEMAE. 

3.1.10. Caberá ao órgão administrativo encarregado da realização do concurso público, a avaliação da compatibilidade 
entre a deficiência física do candidato e o cargo a ser desempenhado. 

3.1.11. Se não for configurada a deficiência e o candidato tiver realizado provas em condições especiais, será ele 
desclassificado do concurso público. 

3.1.12. O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o cargo a desempenhar, se assim o requerer, 
deverá ser submetido a avaliação para demonstrar a compatibilidade entre a deficiência e as funções a serem 
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exercidas. 

3.1.13. A deficiência existente jamais poderá ser argüida para justificar a readaptação funcional ou a concessão de 
aposentadoria, salvo se dela advirem complicações que venham a produzir incapacidade ocupacional parcial ou 
total. 

3.1.14. Após o ingresso candidatos com deficiência no serviço público, ser-lhe-ão asseguradas condições para o 
exercício dos cargos para as quais foram aprovados e para a realização de concurso de acesso. 

 
DO CANDIDATO DA RAÇA NEGRA 
 
3.2 Às pessoas da raça negra terão reserva de 20% (vinte por cento), para provimento de cargo nos órgãos e 

entidades da Administração direta e indireta, conforme estabelece a Lei Municipal nº 6246/2008. 
3.2.1 No ato da inscrição, o candidato da raça negra deverá declarar, na Ficha de Inscrição, essa condição. 
3.2.2 O candidato que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, não poderá interpor recurso em favor de sua 

situação. 
3.2.3 Os candidatos da raça negra participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no 

que diz respeito ao conteúdo e avaliação das provas e demais requisitos exigidos para a participação no 
certame. 

3.2.4 Após o julgamento das provas, independente da lista geral, será elaborada lista especial, com a relação dos 
candidatos da raça negra aprovados no concurso. 

3.2.5 As vagas reservadas nos termos da lei, ficarão liberadas se não houver ocorrido inscrições no concurso ou 
aprovação de candidatos negros. 

3.2.6 A comprovação da afrodescendência far-se-á mediante a apresentação de qualquer documento oficial, do 
candidato ou de parentes por consangüinidade, ascendentes ou colaterais, no qual conste a identificação e a 
indicação da raça ou cor, assim entendidos os pretos, os pardos, os mulatos, caboclos, cafuzos, mamelucos ou 
mestiços de preto com pessoa de outra raça ou cor. 

3.2.7 Inexistindo indicação da raça ou cor em documento oficial, a comprovação far-se-á mediante declaração do 
candidato, preferencialmente do próprio punho e sob as penas da lei. 

3.2.8 Os candidatos que no ato da inscrição se declararem pessoas da raça negra, se aprovados no concurso 
público, terão seus nomes publicados na lista geral dos aprovados e em lista à parte. 

 
4. DAS PROVAS E SEU JULGAMENTO 

4.1. O Concurso constará de: 

• provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório para todos os candidatos; 

• provas práticas de caráter eliminatório para os candidatos habilitados nas provas objetivas para os 
cargos de Operador de Máquinas. 

DAS PROVAS OBJETIVAS 

4.2. As provas escritas objetivas serão realizadas para todos os cargos no dia 01 de abril de 2012. 

4.3. A aplicação da prova na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas. 

4.4. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nas escolas 
localizadas na cidade de Piracicaba, o IBAM reserva-se o direito de alocá-los em cidades próximas, 
não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses 
candidatos. 

4.5. Havendo alteração da data prevista no item 4.2, as provas poderão ocorrer em outra data, aos 
domingos, preferencialmente. 
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4.6. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados oportunamente 
através de Editais de Convocação para as provas a serem publicados no dia 23 de março de 2012 
no Diário Oficial do Município de Piracicaba, no site do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br e do 
SEMAE www.semaepiracicaba.org.br 

4.7. Não serão enviados cartões de convocação devendo o candidato tomar conhecimento dos locais e 
horários de aplicação das provas através do Edital de Convocação mencionado no item anterior. 

4.8. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e no horário, 
constantes das listas afixadas, no Edital de Convocação divulgado no Diário Oficial do Município de 
Piracicaba e no site do IBAM e do SEMAE. 

4.9. Os eventuais erros de dados cadastrais do candidato poderão ser corrigidos no dia das respectivas 
provas com o fiscal de sala. 

4.10. As correções dos dados cadastrais poderão, também, serem feitas mediante pedido do candidato, 
por email enviado ao IBAM: atendimento@ibamsp.org.br 

4.11. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência mínima 
de 30 minutos. 

4.12. O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo Edital de Convocação para 
fechamento dos portões será automaticamente excluído do Certame, seja qual for o motivo alegado 
para seu atraso. 

4.13. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original de 
identidade que bem o identifique, ou seja: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida por 
Órgão ou Conselho de Classe  (CREA, OAB, CRC, CRM etc.); Certificado de Reservista; Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação com foto e Passaporte. 

4.14. É aconselhável que o candidato esteja portando, também, o comprovante de pagamento do Boleto 
Bancário (inscrições realizadas pela Internet) ou o comprovante de inscrição local (inscrições 
presenciais)  

4.15. Não serão aceitos como documentos de identidade outros documentos que não especificados no 
item 4.13. 

4.16. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a 
identificação do candidato. 

4.17. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 
de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em 
formulário próprio. 

4.18. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista ou repetição de prova ou ainda, aplicação da 
prova em outra data ou horários diferentes dos divulgados no Edital de Convocação. 

4.19. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como 
justificava de sua ausência.  

4.20. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará na eliminação do Concurso Público. 

4.21. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), objetivando garantir a lisura e a idoneidade 
do Concurso Público – o que é de interesse público e, em especial dos próprios candidatos – bem 
como a sua autenticidade solicitará aos candidatos, quando da aplicação das provas, o registro de 
sua assinatura em campo específico na folha de respostas, bem como de sua autenticação digital.  
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4.22. As provas objetivas com duração de três horas terão a seguinte composição: 

Cargo Tema Quantidade de questões 

Médico do Trabalho Língua Portuguesa 10 

  Conhecimentos Específicos 20 

Total de questões  30 
Motorista Língua Portuguesa 10 
 Matemática 05 
 Conhecimentos Específicos 15 
Total de questões  30 
Operador de   Bombas Hidráulicas Língua Portuguesa 10 
  Matemática 05 
  Conhecimentos Específicos 15 
Total de questões  30 

Operador de Máquinas Língua Portuguesa 10 

  Matemática 05 

  Conhecimentos Específicos 15 

Total de questões  30 

Técnico de Nível Médio Língua Portuguesa 10 

 Matemática 05 

 Conhecimentos Específicos 15 

Total de questões  30 

 

4.23. Cada questão apresentará 4 (quatro) alternativas. 

4.24. Para cada acerto será computado 1 (um) ponto devendo o candidato obter, no mínimo,  50% (cinqüenta 
por cento) de acertos. 

4.25. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas personalizadas, 
único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas 
contidas na capa do caderno de questões e na folha de respostas. 

4.26. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na Capa do Caderno de Questões e na Folha 
de Respostas. 

4.27. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas deverão ser rigorosamente 
seguidas sendo o candidato único responsável por eventuais erros cometidos. 

4.28. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos materiais recebidos no 
momento da aplicação das provas não sendo aceitas reclamações posteriores. 

4.29. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

4.30. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira 
responsabilidade do candidato. 

4.31. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
lápis preto nº 2 e borracha. 
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4.32. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul. 

4.33. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, emenda ou 
rasura, ainda que legível. 

4.34. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre 
os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 

4.35. O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, manter desligado, 
devendo retirar a bateria de qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de 
alarme e os modos de vibração e silencioso. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como 
bip, telefone celular, aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou 
similares, calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, incorrerá em exclusão do candidato do 
Certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança que será distribuído pelo IBAM. 

4.36. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos ou objetos ocorrido no local de realização das provas, nem por danos neles causados. 

4.37. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada e 
identificada com sua impressão digital. 

4.38. Por razão de segurança, os Cadernos de Questões da Prova Objetiva somente serão entregues aos 
candidatos no local de aplicação das provas, após decorrido o tempo de uma hora e meia. 

4.39. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais 
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário 
com comprovação de pagamento, com o preenchimento de formulário específico. 

4.40. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada pelo Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se 
verificar a pertinência da referida inscrição. 

4.41. Constatada a improcedência da inscrição a mesma será automaticamente cancelada sem direito a 
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 
decorrentes. 

4.42. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, a utilização 
de processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso. 

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

 
 
DAS PROVAS PRÁTICAS 

4.44. Haverá prova prática de caráter eliminatório para os candidatos habilitados na prova escrita objetiva de 
Operador de Máquinas. 

4.45. A data, horário de apresentação e local de realização das provas práticas será feita por meio de Edital de 
Convocação a ser publicado por ocasião da divulgação das notas das provas escritas objetivas, no Diário 
Oficial do Município de Piracicaba, no site do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br e do SEMAE   
www.semaepiracicaba.org.br 

4.46. Não serão enviados cartões de convocação ou emails aos candidatos habilitados para realizar a prova 
prática devendo o candidato tomar conhecimento da data, local (locais) e horários de sua realização 
através do edital de convocação mencionado no item anterior. 
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4.47. A avaliação das provas práticas consistirá no desempenho das atribuições do cargo, apontadas no Anexo 
I deste Edital, obedecidos os seguintes critérios mínimos: 

a) obediência ao que dispõe o Código de Trânsito; 

b) condução correta e segura do veículo na categoria exigida; 

c) utilização correta e pertinente dos equipamentos do veículo. 

d) Obediência às normas gerais de segurança. 

4.48. Somente prestará a prova prática o candidato que se apresentar dentro do horário estabelecido no Edital 
de Convocação e estiver munido da Carteira Nacional de Habilitação letra “D”. 

4.49. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos. 

4.50. Será considerado apto o candidato que obtiver no mínimo 20 pontos (50% da avaliação máxima), sendo 
os demais excluídos do concurso público independente da nota obtida na prova escrita objetiva. 

4.51. Não será permitido aos candidatos, sob qualquer pretexto, realizar as avaliações após o horário e local 
pré-estabelecido no Edital de Convocação. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

5.1. A Lista de Classificação Final será em ordem decrescente de acordo com a nota final. 

5.2. A publicação do resultado final do concurso será feita em 3 (três) listas contendo, a primeira, a classificação de todos 
os candidatos, a segunda, somente a classificação dos candidatos com deficiência e a terceira, somente a 
classificação das pessoas de raça negra. 

5.3. Os candidatos com deficiência e os de raça negra concorrerão a todas as vagas oferecidas, somente utilizando-se 
das vagas reservadas quando, tendo sido aprovados, for insuficiente a classificação obtida na lista geral dos 
candidatos para habilitá-los à nomeação. 

5.4. Em caso de igualdade de classificação, na Lista de Classificação Final terá preferência, sucessivamente, o candidato 
que: 

5.4.1. possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos 
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada  

5.4.2. Tenha obtido maior nota na parte de conhecimentos específicos da prova, quando for o caso; 

5.4.3. Tenha a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

5.5. A Comissão do Concurso dará publicidade ao Edital, às convocações, e resultados no Quadro de Avisos do SEMAE, 
no Diário Oficial do Município de Piracicaba e nos sites www.semaepiracicaba.org.br  e www.ibamsp-
concursos.org.br. 

 

6. DOS RECURSOS 

6.1. O candidato poderá interpor recurso relativo a cada etapa do Concurso Público: inscrições, aplicação das provas, 
questões das provas e gabaritos preliminares; resultado das provas e classificação final 

6.2. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis contados da data da divulgação do fato que lhe deu 
origem. 

6.3. O recurso deverá ser entregue e protocolado pelo próprio candidato no Setor de Protocolo, no SEMAE, na Rua XV 
de Novembro nº 2200 - B. Alto, das 09h às 16h, de acordo com as normas estabelecidas neste Capítulo. 

6.4. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem. 
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6.5. Os recursos deverão ser redigidos em termos convenientes, que apontem de forma clara as razões que justifiquem 
sua interposição dentro do prazo legal. 

6.6. Será liminarmente indeferido o recurso: 

a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e consistente que 
permita sua adequada avaliação; 

b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso; 

c) interposto por outra via, diferente da especificada neste Capítulo; 

d) em formulário diverso do estabelecido no Anexo III; 

e) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário, devendo o candidato 
utilizar um formulário para cada questão, objeto de questionamento. 

f) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 

g) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções constantes dos 
Editais de divulgação dos eventos. 

6.7. Não será realizada re-análise de recurso interposto. 

6.8. Não haverá segunda instância de recurso administrativo. 

6.9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova 
independente de terem recorrido. 

6.10. Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações ou correção as provas serão corrigidas de 
acordo com as alterações promovidas, considerando-se as marcações feitas pelos candidatos na (s) alternativa (s) 
considerada (s) correta (s) para a questão. 

6.11. A nota máxima é aquela descrita neste Edital, não importando a anulação de questão, a atribuição de pontos 
adicionais além daqueles a que o candidato prejudicado tem direito. 

6.12. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente haver alteração dos 
resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do mesmo. 

6.13. A decisão dos recursos interpostos será divulgada no Diário Oficial do Município de Piracicaba e/ou nos sites do 
IBAM e da Prefeitura.  

6.14. O candidato que desejar tomar ciência das manifestações proferidas pelas Bancas Examinadoras deverá, até dois 
dias após a divulgação do Edital de decisão de recursos, comparecer, pessoalmente no Setor de Protocolo, no 
SEMAE, na Rua XV de Novembro nº 2200 - B. Alto, das 09h às 16h  

6.15. Não serão aceitos: pedidos de revisão de recurso; recurso de recurso e recurso contra o gabarito oficial definitivo. 

6.16. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso. 
 

7. DA CONTRATAÇÃO 

7.1. Os candidatos aprovados serão contratados pelo Regime Estatutário. 

7.2. A contratação do candidato será feita respeitando-se, rigorosamente, a ordem da Lista de Classificação Final, 
devendo ser cumpridos, nessa oportunidade, os seguintes requisitos, conforme estabelece o Decreto n.º11.640/06: 

7.2.1. Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade; 

7.2.2. Estar em dia com as obrigações resultantes da Legislação Eleitoral e do Serviço Militar; 

7.2.3. Ter a escolaridade exigida; 



 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SEMAE 
Autarquia Municipal - Lei Municipal n.º 1.657 de 30 de abril de 1969 

Rua XV de Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP – CEP 13.417-100  
Fone: (19) 3403-9613 - Fax: (19) 3426-9234 

Home page: www.semaepiracicaba.org.br      

 

 

 12 

7.2.4. Não registrar antecedentes criminais; 

7.2.5. Gozar de boa saúde física e mental; 

7.3. O não cumprimento de qualquer dos requisitos de que trata o item anterior, tornará sem efeito o ato de nomeação do 
candidato. 

7.4. O candidato convocado que não comparecer ou desistir da admissão terá exaurido os seus direitos no Concurso 
Público para o qual se inscreveu. 

7.5. Para efeito de admissão, o candidato classificado e convocado ficará sujeito à aprovação em exame médico 
admissional. 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

8.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condições 
do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem como 
em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá 
alegar desconhecimento. 

8.2. Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das provas e resultado final via telefone ou 
e-mail. 

8.3. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou 
a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros relativos ao Concurso, nos 
comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções constantes da Prova, bem como o tratamento 
incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas, o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se 
qualquer tolerância; 

b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento que bem o identifique; 
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
e) ausentar-se do local antes de decorrida uma hora e meia do início das provas; 
f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não permitidos, sem 

autorização; 
g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
i) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos 

não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 
j) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação como 

aqueles descritos no item 4.35; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

8.4. Caberá à Banca Examinadora a responsabilidade pela prova, pelo grau de dificuldade, abrangência e 
quantidade de questões dos assuntos, bem como pela extensão da mesma e seu sigilo. 

8.5. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificada posteriormente, 
eliminará o candidato do Concurso Público, cancelando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 

8.6. Não serão fornecidas informações relativas a resultado de prova e resultado final, via telefone, fac-símile ou e-
mail. 

8.7. O IBAM não fornecerá declarações ou atestados pela participação no Certame. 
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8.8. A Comissão de Concurso não autoriza a comercialização de apostilas e não se responsabiliza pelo teor das 
mesmas. 

8.9. O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado por igual período, por uma única vez, segundo interesse da 
Administração. 

8.10. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação para posse e exercício 
correrão às expensas do próprio candidato. 

8.11. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada, atualizada ou sofrer acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou até a data de convocação dos candidatos para 
a correspondente prova, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

8.12. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não havendo óbice administrativo, 
judicial ou legal, é facultada a incineração dos registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de 
validade do Concurso Público, os registros eletrônicos a ele referentes. 

8.13. O Concurso Público será homologado pelo Sr. Presidente do SEMAE nos termos da Legislação vigente. 

8.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso. 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  
 

Médico do Trabalho 
Examinar o servidor, auscultando-o, executando palpações e percutes, por meio do estetoscópio e de outros 
aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e distúrbios, a fim de avaliar-lhe as condições de 
saúde e estabelecer o diagnóstico; Executar exames periódicos de todos os servidores, ou em especial daqueles 
expostos a maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais, fazendo o exame clínico e/ou 
interpretando os resultados de exames complementares, para controlar as condições de saúde dos mesmos e 
assegurar a continuidade operacional do órgão público; Executar exames médicos especiais nos servidores idosos 
ou portadores de moléstias ou subanormalidades, fazendo anamnese, exame clínico e/ou interpretando os 
resultados dos exames complementares, para detectar prováveis danos à saúde em decorrência do trabalho que 
executam instruindo a Autarquia para a readaptação do mesmo em outra função; Fazer atendimento de urgência em 
casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas da saúde, orientando e/ou executando a terapêutica 
adequada, para previnir conseqüências mais graves ao servidor público; Avaliar juntamente com outros 
profissionais, condições de insegurança, visitando periodicamente os locais de trabalho, para sugerir a direção do 
órgão público medidas destinadas a remover ou atenuar os riscos existentes; Participar, juntamente com outros 
profissionais, se necessário, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde dos trabalhadores, 
conforme legislação específica, analisando em conjunto de riscos, as condições de trabalho, os fatores de 
insalubridade, de fadiga e outros, para obter a redução de absenteísmo e a renovação da mão-de-obra; Participar 
do planejamento e execução de programas de treinamento das equipes de atendimento de emergência, avaliando 
as necessidades e ministrando aulas, para capacitar o pessoal incumbido de prestar primeiros socorros em caso de 
acidentes graves e catástrofes; Participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões 
traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando dados 
estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e a mortalidade decorrentes de acidentes 
de trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não-ocupacional; Participar dos programas de vacinação, 
orientando a seleção das pessoas que trabalharão, e o tipo de vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias 
transmissíveis; Participar de estudos das atividades realizadas pela Autarquia, analisando as experiências 
psicossomáticas de cada atividade, para elaboração das análises profissiográficas; Proceder aos exames médicos 
demissionais e admissionais destinados ao candidato habilitado ao erviço público municipal, a fim de possibilitar a 
avaliação, para declará-lo apto ao ingresso; Elaborar, quando solicitado, laudos periciais sobre acidentes de 
trabalho, condições de insalubridade e periculosidade e doenças profissionais, fornecendo subsídios para tomadas 
de decisões em questões específicas relacionadas a segurança, higiene e medicina do trabalho; Proceder exames 
médicos para mudança de função e retorno ao trabalho, conforme legislação específica; .14. Confeccionar relatórios 
e outros documentos necessários ao andamento dos serviços; Dirigir veículos do SEMAE quando necessário, de 
acordo com a sua habilitação; Executar outras atribuições afins. 
 
Motorista 
Dirigir automóveis, caminhonetas, caminhões e demais veículos para transportes de passageiros e cargas, 
mediante autorização do superior imediato; verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização: pneus, água do radiador, nível do óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de 
combustível, etc.; verificar se a documentação do veículo está completa, bem como devolvê-la ao superior imediato 
quando do término da tarefa; orientar o carregamento e descarregamento de cargas e equipamentos com o fim de 
manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; auxiliar nas atividades de carga e 
descarga de materiais e equipamentos, quando se fizer necessário; operar guincho em veículos dotados desse 
equipamento; zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de 
segurança; manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção 
sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; anotar, segundo 
normas estabelecidas, a quilometragem percorrida, viagens realizadas, objetos, pessoas transportadas, itinerários e 
outras ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; recolher os 
servidores do semae, em lugar e hora determinados, conduzindo-os conforme itinerário estabelecido ou instruções 
específicas; entregar ordens de serviço ao responsável pela obra que está sendo executada fora de sede do semae 
e colher assinatura; operar sistema de fonia existente no veículo, recebendo e transmitindo mensagens, bem como 
anotando em formulário próprio as instruções recebidas; fazer serviços postais e de cartório; entregar, receber 
documentos e efetuar pequenas compras; executar outras atribuições afins. 
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Operador de Bombas Hidráulicas 
Executar serviços de operação de estações elevatórias de água e reservatórios, efetuando manobras de registros e 
válvulas, controlando níveis e monitorando instrumentos de medição (manômetros, vacuómetros, amperímetros, 
voltímetros, etc.) ligando e desligando conjuntos moto bombas, através de procedimentos e orientações 
previamente recebidas; Preencher relatórios de operação, anotando todos os eventos ocorridos no decorrer do seu 
período de trabalho, abertura e fechamento de registros e válvulas, valores indicados pela instrumentação existente, 
visitas de manutenção em geral, etc.; Fazer a verificação diária de todas as instalações informando imediatamente, 
à central de controle operacional, qualquer irregularidade encontrada; Acompanhar os serviços das equipes de 
manutenção (elétrica, mecânica, hidráulica, eletrônica, etc.) Na sua área de trabalho; Manter a limpeza dos 
equipamentos, das salas, banheiro e do perímetro externo próximo da Estação Elevatória; Zelar pelos 
equipamentos, operando-os sempre de maneira adequada e solicitando a manutenção sempre que necessário; 
Controlar o acesso às Estações Elevatórias e áreas de reservação, conforme instruções previamente recebidas; 
Operar estações elevatórias de esgoto, cuidando para o funcionamento adequado do bombeamento, inclusive 
executando a limpeza de grades dos poços de chegada de esgoto, conforme instruções previamente recebidas; 
Visitar as estações elevatórias e reservatórios em geral, verificando as instalações (grades, telas, portões, etc.), 
funcionamento do sistema eletromecânico, hidráulico e eletrônico; Efetuar o abastecimento dos caminhões pipas, 
controlando e anotando a leitura dos medidores de vazão (hidrômetros); Dirigir veículos do SEMAE quando 
necessário, de acordo com sua habilitação, se possuir; Executar outras atribuições afins. 
 
Operador de Máquinas 
Operar tratores, reboques, motoniveladoras, carregadeiras, rolo compressor, pá mecânica e outros para execução 
de serviços de escavação, terraplenagem, nivelamento de solo, pavimentação, conservação de vias, carregamento 
e descarregamento de materiais, entre outros; conduzir e manobrar a máquina acionando o motor e manipulando os 
comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; operar mecanismos de 
tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, 
carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; zelar pela boa 
qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir 
sua correta execução; por em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento 
da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as 
instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessário; efetuar 
pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do equipamento; 
acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, 
efetuar os testes necessários; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos 
realizados, consumo de combustíveis, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico. 
 
Técnico de Nível Médio 
Coordenar e coletar amostras de água e esgoto nos diversos pontos do sistema; fazer análises físico-químicas, 
bacteriológicas e hidrobiológicas, a fim de determinar os diversos parâmetros de controle de qualidade de acordo 
com os padrões oficialmente adotados pelo SEMAE; executar ou orientar a preparação de soluções e reagentes 
utilizados para análises; supervisionar os registros das amostras recebidas no laboratório para posterior análise; 
efetuar análises de produtos químicos que serão utilizados nas instalações do SEMAE; auxiliar nas análises de 
controle de operação da ETAs e ETEs; preparar meios de cultura e tubos de diluição para ensaios bacteriológicos; 
elaborar relatório de análises já efetuadas; supervisionar e orientar os trabalhos executados pelos Auxiliares de 
Laboratório; inspecionar a limpeza do laboratório, a guarda e a esterilização dos equipamentos utilizados; dirigir 
veículos do SEMAE quando necessário, de acordo com sua habilitação, se possuir; executar outras atribuições 
afins. 

 
 

ANEXO II – PROGRAMAS 
  
MÉDICO DO TRABALHO 
Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da 
norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
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Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e 
Regência nominal e verbal. 
Conhecimentos Específicos 
Organização dos serviços de saúde do trabalhador. Organização Internacional do Trabalho e Normas 
Internacionais do Trabalho. Recomendações 112/59 da OIT - Convenção 161/85 da OIT-NR4_SESMT; 
NR5 - CIPA; NR7 - PCMSO; NR9 - PPRA. 
Doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Conceito; relação saúde/doença/ambiente do trabalho. 
Doenças ocupacionais e profissionais. Doenças causadas por agentes físicos; químicos e biológicos. 
Doenças relacionadas aos sistemas cardiovasculares; digestivo; endócrino; hemolinfático; neuropsíquico; 
osteomuscular; respiratório; tegumentar; urogenital; oftálmico e otolaringológico. Doenças infecciosas 
ocupacionais e câncer. Acidentes no trabalho ou portador de uma doença do trabalho - Reabilitação 
profissional - mudança de cargo/função. Toxicologia ocupacional. Agentes tóxicos; exposições e vias de 
introdução. Classificação das intoxicações – limites permissíveis para agentes tóxicos no ambiente de 
trabalho. Ergonomia - cargas e solicitações no trabalho - formas de trabalho humano. Fadiga e 
monotonia; vibrações intensas - iluminação. Saúde ambiental e repercussões na saúde individual e 
coletiva. Mapeamento de riscos - ações de saúde; de segurança do trabalho e dos agentes funcionais - 
campanhas de prevenção de saúde; planejamento; implantação e execução de programa. AIDS; 
Alcoolismo; Tabagismo e uso de drogas nas empresas. Legislação previdenciária e acidentária (CLT). 
Decreto n.º 3.048/99 – Direito do Trabalho - regulamentação atual de insalubridade - NR 15 da Portaria 
n.° 3.214/78. Laudo pericial e os processos trabalhistas - proteção do trabalhador; da mulher e do menor. 
Vigilância sanitária - legislação estadual e municipal - epidemiologia e saúde do trabalhador. 
Sistema de abastecimento de água; desinfecção da água; águas residuárias. Aspectos de biossegurança. 
Experiência no atendimento de urgências em medicina pré-hospitalar para vítimas de acidentes e mal 
súbito - Perícia Médica - Sigilo Profissional Atestado e Boletim Médico. A Patologia do Trabalho numa 
perspectiva ambiental. Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Vigilância à Saúde do Trabalhador. 
Investigação e análise dos acidentes de Trabalho - conceito do acidente do trabalho; medidas técnicas e 
administrativas de prevenção. Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos trabalhadores; com o 
uso de ferramentas epidemiológicas. Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil; aspectos 
toxicológicos e sua prevenção. 
 
MOTORISTA 
Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da 
norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e 
Regência nominal e verbal. 

Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e 
problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; 
Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e 
tempo) - transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, 
polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras 
geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e 
volumes; Funções do 1º e 2º graus; Sequências, Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de 
problemas. 
Conhecimentos Específicos 
Conhecimento sobre todo o funcionamento e operação, manutenção, conservação de veículos; 
Conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro. Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de 
circulação e conduta. Direção defensiva. Primeiros Socorros.  
 
OPERADOR DE BOMBAS HIDRÁULICAS 
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Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da 
norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e 
Regência nominal e verbal. 

Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e 
problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; 
Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e 
tempo) - transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, 
polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras 
geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e 
volumes; Funções do 1º e 2º graus; Sequências, Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de 
problemas. 
Conhecimentos Específicos 
Mecânica e elétrica de equipamentos de bombeamento de água e esgotos. Diagnóstico de defeitos em 
conjuntos de bombeamento. Saúde Pública, doenças de veiculação hídrica. Noções sobre motor de 
bombas; níveis de reservatórios; manobras com registro; automático de bóias. Noções de equipamentos 
de medição de pressão, corrente e tensão elétrica, Normas de segurança e higiene no trabalho e EPIs. 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
Português:- Interpretação de Texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes gramaticais; 
Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções 
da norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. 

Matemática:- Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais relativos (formas decimal e 
fracionária): propriedades, operações e problemas; Grandezas Proporcionais - Regra de três simples; 
Porcentagem e juro simples – Resolvendo problemas; Sistema Monetário Brasileiro; Sistema Decimal de 
Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação de unidades e 
problemas); Figuras Geométricas Planas: perímetros e áreas - problemas. 
Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos sobre todo o funcionamento e operação, manutenção, conservação e limpeza de tratores, 
reboques, motoniveladoras, carregadeiras, rolo compressor, pá mecânica e outros para execução de 
serviços de escavação, terraplenagem, nivelamento de solo, pavimentação e materiais similares; noções 
da Lei 9.503 de 23/09/97 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.  
 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 
Português:- Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da 
norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e 
Regência nominal e verbal. 
Matemática:- Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e 
problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; 
Porcentagem e Juro Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - 
problemas; Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e 
tempo) - transformação de unidades e resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, 
polígonos, triângulos, quadriláteros, circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras 
geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e 
volumes; Funções do 1º e 2º graus; Sequências, Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de 
problemas. 
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Conhecimentos Específicos 
Normas básicas de segurança em laboratórios químicos e microbiológicos; Sistema métrico; Sistema 
internacional de unidades; Conversão de medidas; Preparo e diluição de soluções; Nomenclatura de 
compostos químicos (orgânicos e inorgânicos); Usos da água; Doenças de veiculação hídrica; Impurezas 
encontradas na água; Noções de organismos presentes na água; Parâmetros de qualidade da água: 
Físicos, químicos e microbiológicos; Poluição das águas: Fontes de poluição; Características das águas 
residuárias.  
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      ANEXO III - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  

CONCURSO PÚBLICO 01/2012 
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE 

Obs: Ler atentamente o Capítulo Referente aos Recur sos antes do preenchimento 
                                                                                                                                                          

  NOME DO CANDIDATO: ________________________________ ______________  

No DE INSCRIÇÃO: ________ 

CARGO: __________ 
               

TIPO DE RECURSO: (marcar um X) 
               
(   ) CONTRA O EDITAL 
(   ) CONTRA GABARITO 
(   ) CONTRA PONTUAÇÃO PROVA OBJETIVA 
(   ) CONTRA A PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
(   ) CONTRA A CLASSIFICAÇÃO 
(   ) OUTROS 

 No DA QUESTÃO: 

 FUNDAMENTAÇÃO: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato: ________________________ 

 

Data: ___/___/2012 

 

 

 

 

 


