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ANEXO I DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/12 
ATRIBUIÇÕES/DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS EMPREGOS E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

PROVAS ESCRITAS, PRÁTICAS E DE TITULOS. 
 
 

01 - AGENTE FUNERÁRIO – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES/DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EMPREGO: Controla segundo normas estabelecidas os cumprimentos das 
exigências para sepultamento exumação e localização de sepulturas; auxilia no transporte de caixões; prepara sepulturas, 
abrindo covas e moldando lajes para tampá-las, bem como auxiliar na confecção de carneiros e gavetas, entre outros, faz 
inumações jogando cal virgem no fundo da sepultura, descendo a urna funerária ate a sua base, fechando a sepultura com 
placas de cimento e areia ou enchendo-a com terra, faz a exumação, quebrando o lacre que une as placas de cimento e as 
paredes do tumulo e/ou cavando a terra ate a urna, retirando os restos mortais, transferindo-os para urnas menores ou outros 
recipientes, abre sepulturas, com instrumentos e técnicas adequados, a fim de evitar danos aos mesmos, zelar pela limpeza e 
conservação do cemitério, desempenha atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, com apenas uma correta, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 
CONHECIMENTOS GERAIS (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos 
Específicos (20 questões). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura e 
entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e comunicar idéias em 
diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, antônimos. Ortografia oficial: emprego de 
letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: emprego dos verbos, concordância verbal e 
nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem formal e informal: linguagem escrita e oral. 
MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a habilidade do candidato em realizar cálculos, 
estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de matemática necessários para o bom desempenho do 
cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo 
programático apresentado a seguir, considerados relevantes para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma 
fracionária e decimal); Medidas de comprimento, superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume 
de cubo e primas retos. Razões e proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fiscalização e proteção do patrimônio ambiental; Verificação e vigilância dos Núcleos e 
bens móveis e imóveis do Cemitério; conservação das estruturas e núcleos de apoio; Orientação e monitoramento do público 
nas atividades relativas à Educação Ambiental e patrimoniais. Noções básicas de segurança no trabalho. Atendimento de 
emergências de primeiros socorros. Noções de higiene e saúde; Regras básicas de segurança para o zelador, para a população 
e do patrimônio do cemitério municipal; atendimento e controle da movimentação de pessoas e ou veículos no recinto; 
recebimento de objetos, mercadorias, materiais, equipamentos; realização de pequenos reparos; assistência durante as 
cerimônias fúnebres, realização de serviços funerários, construção, preparo, limpeza, abertura e fechamento de sepulturas. 
Conservação de cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho. Relações humanas no trabalho. 
PROVA PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de atividades 
inerentes ao cargo que exigem esforço físico. A prova prática desenvolver-se-á através de testes práticos extraídos dos 
conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do presente Edital, analisando-se a 
Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, incidindo sobre a demonstração prática 
dos conhecimentos, habilidades e adequação de atitudes na execução das atividades relativas ao cargo, considerados 
indispensáveis ao exercício das atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão especificados de 
acordo com as atribuições do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 
 
02 – AUXILIAR DE PEDREIRO – PROVA ESCRITA E PRÁTICA  
ATRIBUIÇÕES/DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EMPREGO:  
Auxilia na organização e preparo no local de trabalho na obra; auxilia na construção de fundações e estruturas de alvenaria. 
Aplica revestimento e contra-pisos. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, com apenas uma correta, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 
CONHECIMENTOS GERAIS (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos 
Específicos (20 questões). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura e 
entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e comunicar idéias em 
diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, antônimos. Ortografia oficial: emprego de 
letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: emprego dos verbos, concordância verbal e 
nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem formal e informal: linguagem escrita e oral. 
MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a habilidade do candidato em realizar cálculos, 
estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de matemática necessários para o bom desempenho do 
cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo 
programático apresentado a seguir, considerados relevantes para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma 
fracionária e decimal); Medidas de comprimento, superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume 
de cubo e primas retos. Razões e proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: conhecimentos das ferramentas e materiais utilizáveis mais importantes na execução do 
serviço; noções de segurança no trabalho; conhecimentos básicos do sistema de metragem linear; cubicagem; conhecimentos 
dos materiais utilizáveis, concretagem; Concreto armado: materiais empregados, execução de estruturas em concreto armado, 
traços de concreto, formas, ferragem. Tipos de argamassa: preparo e utilização. Construção em alvenaria: materiais 
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empregados, ferramentas, equipamentos utilizados. Revestimento de pisos e paredes: materiais empregados. PROVA 
PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de atividades inerentes ao 
cargo que exigem esforço físico. A prova prática desenvolver-se-á através de testes práticos extraídos dos conhecimentos 
específicos para o cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do presente Edital, analisando-se a Capacitação 
Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, incidindo sobre a demonstração prática dos 
conhecimentos, habilidades e adequação de atitudes na execução das atividades relativas ao cargo, considerados 
indispensáveis ao exercício das atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão especificados de 
acordo com as atribuições do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 
 
03 - EDUCADOR INFANTIL - (NÍVEL III) – PROVA ESCRITA E TÍTULOS 
ATRIBUIÇÕES/DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EMPREGO: Ensina e cuida de crianças na faixa de zero a seis anos; elabora e 
executa atividades pedagógicas lúdicas, elabora e executa projetos pedagógicos, orienta a construção do conhecimento, 
prepara material pedagógico; organiza o trabalho. No desenvolvimento das atividades; mobiliza um conjunto de capacidades 
comunicativas. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas 
cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 questões de Língua 
Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão 
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância 
Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. Redação Oficial: Brasil. Presidência da República. Manual de redação da Presidência da 
República / Gilmar Ferreira Mendes e Nestor José Forster Júnior. 2. ed. rev. e atual. – Brasília: Presidência da República, 2002. 
140 p. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm. MATEMÁTICA: 1. Números reais: 
operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. 
Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema 
métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: 
razões, proporções, média aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de 
três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS CONSTANTES NAS SEGUINTES REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS: Constituição Federal/88 - arts. 206 a 214; Lei Federal no 8.069, de 13/07/90 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente – com alterações; Lei Federal nº 9394 de 20/12/1996 – LDB – Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm; LEI Nº 13.541, DE 7 DE MAIO DE 2009 - Proíbe o consumo de 
cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, na forma que 
especifica. Interação escola-família: subsídios para práticas escolares / organizado por Jane Margareth Castro e Marilza 
Regattieri. – Brasília : UNESCO, MEC, 2010. 104 p. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12663&Itemid=859. Campos, Maria Malta e 
ROSEMBERG, Fulvia. Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças . 
6.ed. Brasília : MEC, SEB, 2009. 44 p. : il. Disponivel em: http://portal.mec.gov.br . BRASIL. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – Volume 1 e 2. Brasília; MEC/SEF, 2006. 
In: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/eduinfparqualvol2.pdf e http://sitededicas.uol.com.br/apograca.htm.  

 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional para a 
educação infantil — Brasília: MEC/SEF, 1998. Volume 1: Introdução; volume 2: Formação pessoal e social; volume 3: 
Conhecimento de mundo. In: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei. CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Diretrizes nacionais para a política de atenção integral à infância e à adolescência – 
Educação – p.21 a 24. In: http://www.oei.es/inicial/politica/diretrizes_atencion_infantil_brasil.pdf . L. S. Vygotsky: algumas 
idéias sobre o desenvolvimento e o jogo infantil. Zilma de Moraes Ramos de Oliveira. Série Idéias, n. 2. São Paulo: FDE, 
1994. p. 43-46. In: www.crmariocovas.sp.gov.br . A perspectiva de Jean Piaget. Lino de Macedo. Série Idéias, n. 2. São 
Paulo: FDE, 1994. p. 47-51. In: www.crmariocovas.sp.gov.br . A expressão musical para crianças da pré-escola.  Leda 
Maria Giuffrida Silva. Série Idéias, n. 10. São Paulo: FDE, 1992. p. 88-96. In: www.crmariocovas.sp.gov.br. DUARTE, Newton. 
Vygotski e o "aprender a aprender" - crítica às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vygotskiana. Autores 
Associados, Campinas SP, 2004. In: 
http://proletariosmarxistas.com/docs/Publicacoes%20diversas/Vigotski%20e%20o%20aprender%20a%20a%20prender.pdf 
FRANK, Marion. COMPORTAMENTO - 30 dicas para ajudar seu filho a lidar com o Bullying - Saiba o que fazer para 
ajudar o seu filho a superar situações de Bullying na escola. Disponível em 
http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/30-dicas-como-ajudar-seu-filho-lidar-bullying-
647014.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bullying 
O Bullying escolar: O que é bullying? In: http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento 
/bullying-escola-494973.shtml. HOFFMANN, Jussara M. L. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. 10. ed. Porto Alegre: Educação & Realidade, 1993. HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Avaliação Mediadora: 
Uma Relação Dialógica na Construção do Conhecimento. In: 
http://www.jurandirsantos.com.br/outros_artigos/ea_avaliacao_mediadora_uma_relacao_dialogica_na_construcao_ do_ 
conhecimento.pdf. MELLO, Anna Christina Cardoso de. Kit Respeitar: enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes: 
(...) São Paulo: Fundação Orsa : SEADS : Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008: Vol. 1 - Kit respeitar : queremos 
respeito : guia para crianças, adolescentes e quem lida com eles; Vol.2 - Kit respeitar : enfrentamento à violência 
contra crianças e adolescentes : cuidar respeitando : guia para os profissionais que lidam com crianças e 
adolescentes; Disponível em http://www.promenino.org.br/Biblioteca/tabid/55/Default.aspx 
MOREIRA, Thiago.  Faça o que eu faço. REVISTA NOVA ESCOLA JAN/FEV 2010. (novaescola@atleitor.com.br) 
In:http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/faca-que-faco-cumprir-regras-compromisso-humilhacao-
coerencia-atitudes-corretas-528912.shtml.  
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PROVA DE TITULOS: conforme item 4.4. – DA PROVA DE TITULOS e subitens do presente edital. 
 
04 – ENCANADOR – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES/DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EMPREGO:  

Compete montar, instalar e conservar sistemas de tubulação e material metálico ou não metálico, de alta ou baixa pressão, 
marcando, unindo e vedando tubos, rosqueando-os, soldando-os ou furando-os, com furadeira, esmeriladores, prensa 
dobradeira, maçarico e outros dispositivos mecânicos, para possibilitar a condução de água, assim como a implantação de 
redes de esgotos e outras; fazer uma analise sistêmica do trabalho a ser realizado, executar a instalação das redes primárias e 
secundárias de água e esgoto em paredes, para introduzir tubos ou partes anexas, de acordo com as determinações dos 
croquis, esquemas ou projetos, elaborar o orçamento de material hidráulico baseando-se nos projetos e obras e executar 
tarefas afins, determinadas pelo supervisor imediato.  
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, com apenas uma correta, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 
CONHECIMENTOS GERAIS (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos 
Específicos (20 questões). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura e 
entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e comunicar idéias em 
diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, antônimos. Ortografia oficial: emprego de 
letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: emprego dos verbos, concordância verbal e 
nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem formal e informal: linguagem escrita e oral. 
MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a habilidade do candidato em realizar cálculos, 
estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de matemática necessários para o bom desempenho do 
cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo 
programático apresentado a seguir, considerados relevantes para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma 
fracionária e decimal); Medidas de comprimento, superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume 
de cubo e primas retos. Razões e proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Instalação predial de água fria e quente. Instalação predial de esgoto, águas pluviais e 
ventilação. Tipos de tubulação, conexão, Válvulas, Registros, Hidrômetros. Conhecimento de materiais e ferramentas. 
Dimensionamento de redes de água e esgoto. Caixas d’água: limpeza e desinfecção. Instalações sanitárias. Bombas de 
recalque. Tipos de poços e bombas d’água.: Noções de motor de bombas. Conhecimentos de cálculo de área. Segurança dos 
equipamentos. Relações humanas no trabalho. 
PROVA PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de atividades 
inerentes ao cargo que exigem esforço físico. A prova prática desenvolver-se-á através de testes práticos extraídos dos 
conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do presente Edital, analisando-se a 
Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, incidindo sobre a demonstração prática 
dos conhecimentos, habilidades e adequação de atitudes na execução das atividades relativas ao cargo, considerados 
indispensáveis ao exercício das atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão especificados de 
acordo com as atribuições do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 
 
05 – MERENDEIRA – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES/DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EMPREGO: Planeja rotinas de trabalho; treina funcionários em transporte e 
armazenagem de alimentos; executa serviços de entrada e saída da merenda; prepara relatórios de operação e avaliação; 
verifica manutenção de instalações, equipamentos e utensílios e prepara alimentos zelando pela qualidade nutricional dos 
mesmos. 

A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, com apenas uma correta, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 
Conhecimentos Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos 
Específicos (20 questões). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura e 
entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e comunicar idéias em 
diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, antônimos. Ortografia oficial: emprego de 
letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: emprego dos verbos, concordância verbal e 
nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem formal e informal: linguagem escrita e oral. 
MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a habilidade do candidato em realizar cálculos, 
estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de matemática necessários para o bom desempenho do 
cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo 
programático apresentado a seguir, considerados relevantes para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma 
fracionária e decimal); Medidas de comprimento, superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume 
de cubo e primas retos. Razões e proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 20 (vinte) questões: Organização e execução de serviços de cozinha em locais de 
refeições; planejamento de cardápios: elaboração, pré-preparo, preparo e finalização de alimentos; distribuição qualitativa e 
quantitativamente da merenda; observação de métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos; higiene e asseio no 
manuseio dos utensílios e alimentos, conservação dos alimentos e limpeza dos utensílios, sob a supervisão de Nutricionista. 
Recebimento e armazenamento de gêneros alimentícios. Técnicas de preparo dos alimentos e porcionamento dos alimentos. 
Noções de elaboração de cardápio. Controle higiênico dos alimentos, do ambiente e equipamentos. Higiene pessoal. Noções 
básicas de Nutrição e de serviços de alimentação: procedimentos operacionais. Atendimento, distribuição e porcionamento de 
refeições. Controles de tempo e temperatura. Controle de desperdício. 
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Bibliografia de referência: quaisquer livros didáticos atualizados correspondentes ao programa específico. 
PROVA PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de atividades 
inerentes ao cargo que exigem esforço físico. A prova prática desenvolver-se-á através de testes práticos extraídos dos 
conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do presente Edital, analisando-se a 
Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, incidindo sobre a demonstração prática 
dos conhecimentos, habilidades e adequação de atitudes na execução das atividades relativas ao cargo, considerados 
indispensáveis ao exercício das atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão especificados de 
acordo com as atribuições do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 

 
06 – PEDREIRO – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES/DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EMPREGO: Organiza e prepara o local de trabalho na obra; constrói fundações e 
estruturas de alvenaria. Aplica revestimento e contra-pisos, muros, calçadas e reparos de construção de alvenaria.  

A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 questões 
de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura e 
entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e comunicar idéias em 
diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, antônimos. Ortografia oficial: emprego de 
letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: emprego dos verbos, concordância verbal e 
nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem formal e informal: linguagem escrita e oral. 
MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a habilidade do candidato em realizar cálculos, 
estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de matemática necessários para o bom desempenho do 
cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo 
programático apresentado a seguir, considerados relevantes para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma 
fracionária e decimal); Medidas de comprimento, superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume 
de cubo e primas retos. Razões e proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Normas de comportamento em serviço público; qualidade no atendimento de pessoas e do 
serviço; Noções básicas de segurança no trabalho; Leitura e interpretação de projetos simples. Marcação de obra. Fundações. 
Tipos de sapata, impermeabilização. Concreto armado: materiais empregados, execução de estruturas em concreto armado, 
traços de concreto, formas, ferragem. Tipos de argamassa: preparo e utilização. Construção em alvenaria: materiais 
empregados, técnicas de construção, ferramentas, equipamentos utilizados. Revestimento de pisos e paredes: materiais 
empregados, técnicas de execução.  Telhados: materiais empregados, estruturas utilizadas, coberturas utilizadas. Pintura e 
repintura. Instalações hidrossanitárias. Usos de prumo, nível e esquadro. Noções específicas de trabalhos de alvenaria, 
assentamento de pedras ou tijolos de argila ou concreto, camadas superpostas, rejuntamento e fixação com argamassa, 
construção de muros e paredes, colocação de pisos, azulejos e similares; adaptação de forma e medida ao espaço a ser 
utilizado usando martelo e talhadeira, dosagem de areia, cimento e água em quantidades convenientes para a obtenção da 
argamassa; concretagem; reparo de paredes e pisos, aparelhos sanitários, etc., manutenção corretiva de prédios, calçadas e 
estruturas semelhantes, chumbamento para reconstrução de estruturas às bases danificadas, reboque de estruturas 
construídas, adaptação a todo tipo de revestimento; Regras básicas de servidor público; Normas de comportamento em serviço 
público; Noções básicas de segurança no trabalho; Noções gerais sobre o trabalho específico do cargo. 
PROVA PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de atividades 
inerentes ao cargo que exigem esforço físico. A prova prática desenvolver-se-á através de testes práticos extraídos dos 
conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do presente Edital, analisando-se a 
Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, incidindo sobre a demonstração prática 
dos conhecimentos, habilidades e adequação de atitudes na execução das atividades relativas ao cargo, considerados 
indispensáveis ao exercício das atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão especificados de 
acordo com as atribuições do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 
 
07 – PINTOR – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES/DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EMPREGO: Executar trabalhos de acabamento em superfícies internas e 
externas que requeiram pintura de diferentes formas com diferentes matérias-primas.Preparar tintas, massas, pigmentos e 
solventes, misturando-os nas quantidades adequadas.Efetuar pintura à mão, a revolver ou com outras técnicas.Levantar os 
materiais a serem utilizados nos diversos serviços providenciando os itens faltantes, de forma a evitar atrasos e interrupções 
nos serviços. Ter conhecimento das diversas técnicas empregadas para a pintura de paredes. E ainda, preparar material 
necessário para pintura de letras, desenhos e emblemas com pincel em placas, faixas de tecido e prédios públicos; Devendo  
ter  aptidão e conhecimentos de combinações de cores, tintas, serigrafia e criatividade na diagramação dos letreiros a serem 
executados; Remover materiais e resíduos provenientes de execução dos serviços. Zelar pela segurança individual e coletiva, 
utilizando equipamentos apropriados. Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e 
materiais de seu trabalho. Executar tratamento e descarte de resíduos provenientes do seu local de trabalho. Executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

PROVA ESCRITA: constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 questões 
de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Interpretação de textos; 2. verbos: tempo, modo e vozes; 3. Emprego de 
pronomes; 4. Flexão de gênero, número e grau do adjetivo e do substantivo; 5. Sinônimos e antônimos; 6. Ortografia oficial; 
7. Acentuação; 8. Concordância nominal e verbal; 9. Regência nominal e verbal. Matemática: 1. As quatro operações 
fundamentais; 2. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; 3. Operações com frações; 4. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Página 14 de 18 

Frações decimais e números decimais; 5. Razão e proporção; 6. Regra de três; 7. Porcentagem e juros; 8. Operações com 
números inteiros; 9. Problemas com equações do primeiro grau; 10. Perímetro e área. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:Conhecimento básicos de materiais de pintura – tintas, produtos químicos etc.; uso, 
aplicação e manuseio de equipamentos; armazenamento, uso e manuseio de produtos químicos. Conhecimentos em serviços 
de pintura em instalações prediais e equipamentos, em látex, esmalte sintético, a óleo, zarcão etc. Conhecimentos e utilização 
de materiais, equipamentos e ferramentas. Utilização de  pincel, brocha e revólver. Preparação e mistura de tintas. Preparação 
de superfícies a serem pintadas. Aplicação de massa corrida etc. Aplicação de produtos especiais de revestimento de paredes e 
de impermeabilizantes. Noções sobre normas de segurança do trabalho e uso de equipamento de proteção individual. 
PROVA PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de atividades 
inerentes ao cargo que exigem esforço físico. A prova prática desenvolver-se-á através de testes práticos extraídos dos 
conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do presente Edital, analisando-se a 
Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, incidindo sobre a demonstração prática 
dos conhecimentos, habilidades e adequação de atitudes na execução das atividades relativas ao cargo, considerados 
indispensáveis ao exercício das atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão especificados de 
acordo com as atribuições do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Página 15 de 18 

AANNEEXXOO  IIII  
  

FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTULOS 
 
À 
Comissão Especial do Concurso Público nº 01/12 
 
Solicito Contagem de pontos referente prova de títulos 
 
  Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos, para o Concurso Público nº 01/12, venho 
apresentar a esta Comissão, cópia dos títulos rubricada frente e verso, em envelope individual, conforme item 4.4 e 
subitens do Edital, contendo os seguintes dados do lado externo do envelope: 
 

TITULOS - REFERENTE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/12 
 
01- NÚMERO DE DOCUMENTOS ENTREGUES: _______________________________________________ 

02- NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________________ 

RG.Nº ________________ 

03- Nº DA INSCRIÇÃO: _____________________ 

04- CARGO: _______________________________________________________ 

05- PONTUAÇÃO DOS TITULOS SOLICITADA PELO CANDIDATO: _________ 

06- ESPECIFICAR E ANEXAR CÓPIA RUBRICADA DO REQUISITO PARA O CARGO: 

___________________________________________________________________________________ 

 
TÍTULOS VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
MÁXIMO 

DOUTORADO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
 

5,00  
PONTOS 

5,00 
PONTOS 

MESTRADO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
 

3,00  
PONTOS 

3,00 
PONTOS 

CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO E / OU APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 360 (TREZENTAS E SESSENTA) HORAS  

2,00  
PONTOS 

4,00 
PONTOS 

DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA – 
NÃO SERÁ ACEITO AQUELE QUE FOR REQUISITO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO 

1,00  
PONTO 

1,00 
PONTO 

DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO - NÃO SERÁ ACEITO AQUELE QUE FOR REQUISITO PARA O EXERCÍCIO 
DO CARGO 

1,00  
PONTO 

1,00 
PONTO 

CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 30 
(TRINTA) HORAS, TENDO COMO DATA LIMITE O DIA DA REALIZAÇÃO DA PROVA 
DE TITULOS: 29/04/12  
 

VALOR 
UNITÁRIO: 
0,5 A CADA 
30 HORAS 

 

1,00 
PONTOS 

 
Pontuação solicitada pelo candidato: _________ 
Pontuação obtida após análise (não preencher este campo): _________ 
 

Em anexo, cópia dos documentos RUBRICADOS. 
 

DECLARAÇÃO:  
DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS TITULOS APRESENTADOS ESTÃO DE ACORDO COM A L.D.B. E DEMAIS 
NORMAS LEGAIS VIGENTES. 
 

PROVA DE TÍTULOS 

Para fins de contagem de títulos, nos termos do Edital de Concurso Público n. 01/2011 da Prefeitura Municipal de Salto Grande/SP, entrego anexo os 
títulos abaixo relacionados. 

DOUTORADO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
Valor Unitário: 5,0 – Valor Máximo: 5,0 
 
Diploma devidamente registrado ou habilitação legal equivalente, de conclusão de curso de pós-graduação stricto-sensu, em nível de MESTRADO, 
concluído na área de atuação do cargo e obtido até a data de entrega dos títulos no ato da inscrição. 
Valor Unitário: 3,0 – Valor Máximo: 3,0 
Instituição (Abreviado) Descrição resumida do título Data Início Data Conclusão 
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  ___/___/_____ ___/___/_____ 

 
CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO E / OU APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DO MAGISTÉRIO , COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 360 HORAS  
Valor Unitário: 2,0 – Valor Máximo: 4,0 

Instituição (Abreviado) Descrição resumida do título Data Início Data Conclusão 

  ___/___/_____ ___/___/_____ 

 
DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA – NÃO SERÁ ACEITO AQUELE QUE FOR REQUISITO PARA O 
EXERCÍCIO DO CARGO 
Valor Unitário: 1.0 – Valor Máximo: 1.0 
 Instituição (Abreviado) Descrição resumida do título Data Início Data Conclusão 

1   ___/___/_____ ___/___/_____ 

 
DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE ATUAÇÃO - NÃO SERÁ ACEITO AQUELE QUE FOR REQUISITO 
PARA O EXERCÍCIO DO CARGO  
Valor Unitário: 1.0 – Valor Máximo: 1.0 

 Instituição (Abreviado) Descrição resumida do título Data Início Data Conclusão 

1   ___/___/_____ ___/___/_____ 

 
CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS COM 
DURAÇÃO MÍNIMA DE 30 (TRINTA) HORAS, TENDO COMO DATA LIMITE O DIA DA PROVA DE TITULOS: 29/04/12.  
 
 Instituição (Abreviado) Descrição resumida do título Data Início Data Conclusão 

1   ___/___/_____ ___/___/_____ 

2   ___/___/_____ ___/___/_____ 

 
 
 

___________________________________, ______de ________________de 2012. 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do candidato. 

 
 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O candidato deve enviar apenas os documentos necessários para análise dos 
títulos constantes da tabela acima.  

 
(DADOS DO LADO EXTERNO DO ENVELOPE) 
 

TITULOS - REFERENTES CONCURSO PÚBLICO Nº 01/12 

01- NÚMERO DE DOCUMENTOS ENTREGUES: _______________________________________________ 

02- NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________________ 

RG.Nº ________________ 

03- Nº DA INSCRIÇÃO: _____________________ 

04- CARGO: _____________________________________________________________ 

05- PONTUAÇÃO DOS TITULOS SOLICITADA PELO CANDIDATO: _________ 

06- REQUISITO PARA O CARGO APRESENTADO: 

_____________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO III 
Requerimento para Interposição de Recurso Administrativo 

 
À COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 
RECURSO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO N. 01/2012 
 
(    )  Atendimento Especial aos Portadores de Necessidades Especiais 
(    )  Homologação das Inscrições 
(    )  Gabaritos da Prova Escrita 
(    )  Resultado da Prova Escrita 
(    )  Resultado da Prova Prática 
(    )  Resultado da Pontuação dos Títulos 
(    )  Resultados Finais e Classificação 
 
DADOS DO PROTOCOLO DO RECURSO 

Número de Inscrição:__________________ 

Cargo:_____________________________________________________ 

Nome do Candidato:______________________________________________________________ 

Data do Requerimento:  ___/___/___________.     Horário: __________________ 

 

JUSTIFICATIVAS DO RECURSO (Fundamentação) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________ 
Assinatura do candidato 

 

RESULTADO DO PEDIDO DE RECURSO: (      )  Deferido       (       ) Indeferido 

Comissão Especial de Concurso Público. 
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CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDAA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNCCUURRSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO    NNºº  0011//22001122  
  

Evento Data Prevista* 
Publicação do Edital do Concurso 20/03/12 
Início e término das inscrições  DIAS 22, 23, 26, 

27 E 28/03/2012 
Aplicação das Provas Escritas 29/04/12 
Prova de Títulos 29/04/12 
DEMAIS DATAS A DEFINIR 

                                                                 *Este cronograma poderá sofrer eventuais alterações. 
 
 

 
 

 
 


