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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2011 - ANEXO I 
QUADRO DE EMPREGOS 

 
Empregos, Número de Vagas, Requisitos, Remuneração e Carga Horária Semanal  

Empregos Vagas Requisitos Remuneração 
Valor Hora-aula 

Carga Horária 
Semanal 

01-Agente Administrativo 02 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Médio Completo R$ 720,00 
 

40 

02-Agente de Saúde 01 Ensino Médio Completo R$ 680,00 
 

40 

03-Assistente Social 01 Ensino Superior Específico com registro 
no CRESS 

R$ 1.300,00 
 

30 

04-Auxiliar de Farmácia  Cadastro 
Reserva 

Ensino  Médio Completo R$ 720,00 
 

40 
 

05- Contador Cadastro 
Reserva 

Ensino Superior Específico com registro 
no CRC 

R$ 1.900,00 40 

06– Coordenador de Atenção Básica – 
PSF 

01 Ensino Superior Incompleto 
Área de formação: Saúde 

R$ 1.900,00 40 

07- Coordenador do CRAS 01 Ensino Superior Incompleto R$ 1.900,00 40 

08- Coordenador do Departamento 
Municipal de Saúde 

01 Ensino Superior Incompleto 
Área de formação: Saúde 

R$ 1.900,00 40 

09- Dentista 01 Ensino Superior Especifico com registro 
no CROSP 

R$ 3.800,00 30 

10- Eletricista 01 
 

Ensino Fundamental Completo R$ 820,00 40 

11- Encarregado Administrativo 01 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Médio Completo R$ 1.300,00 40 

12– Encarregado de Divisão 01 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Médio Completo R$ 1.400,00 40 

13- Encarregado de Seção 01 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Médio Completo R$ 1.300,00 40 

14- Enfermeiro 01 + 
Cadastro 
Reserva 

 

Ensino Superior específico com registro 
no COREN 

R$ 1.600,00 40 

15– Engenheiro Civil Cadastro 
Reserva 

Ensino Superior Específico e registro no 
CREA 

R$ 2.900,00 20 

16- Farmacêutico 01 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Superior Específico e registro no 
CRF 

R$ 1.900,00 30 

17- Fiscal de Obras e Posturas 
Municipais 

01 Ensino Médio Completo R$ 1.600,00 40 

18- Fiscal de Saúde Pública 01 Ensino Médio Completo R$ 1.600,00 40 
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19- Fiscal de Tributos 01 Ensino Médio Completo R$ 1.600,00 40 

20- Fisioterapeuta 01 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Superior Específico com Registro 
no CREFITO 

R$ 1.300,00 20 

21 – Fisioterapeuta (40 horas) 01 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Superior Específico com Registro 
no CREFITO 

R$ 2.100,00 40 

22 – Gari 02 + 
Cadastro 
Reserva 

Alfabetizado R$ 680,00 40 

23- Inspetor de Alunos 02 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Fundamental Completo R$ 800,00 40 

24- Jardineiro 02 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Fundamental Incompleto (1º 
Ciclo – 5º Ano) 

R$ 680,00 40 

25- Mecânico 01 Ensino Fundamental Incompleto (1º 
Ciclo – 5º Ano) 

R$ 940,00 40 

26- Médico 01 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Superior Específico com registro 
no CRM 

R$ 3.100,00 20 

27- Médico Clínico Plantonista 01 Ensino Superior Específico com registro 
no CRM 

R$ 13.500,00 40 

28- Médico da Estratégia da Saúde de 
Família 

01 Ensino Superior Específico com registro 
no CRM 

R$ 13.500,00 40 

29- Merendeira 03 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Fundamental Incompleto (1º 
Ciclo – 5º Ano) 

R$ 680,00 40 

30- Monitor 02 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Médio Completo R$ 720,00 40 

31- Motorista 06 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Fundamental Completo e CNH 
categoria “D” 

R$ 770,00 40 

32- Nutricionista 01 Ensino Superior Específico e registro no 
CRN 

R 1.300,00 40 

33- Operador de Máquinas 05 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Fundamental Incompleto (1º 
Ciclo – 5º Ano) e CNH categoria “D” 

R$ 820,00 40 

34- Pedreiro 04 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Fundamental Incompleto (1º 
Ciclo – 5º Ano) 

R$ 720,00 40 

35- Procurador Jurídico Cadastro 
Reserva 

Ensino Superior Específico e registro na 
OAB 

R$ 3.100,00 20 

36– Professor de Educação Básica II – 
PEB II – Arte 

01 Licenciatura em Arte ou Licenciatura em 
música, ou Formação Técnica em 

música, com pedagogia ou cursando. 

R$ 7,73 h/a 30 

37- Psicóloga 01 Ensino Superior Específico e registro no 
CRP 

R$ 1.400,00 20 

38- Servente 04 + 
Cadastro 
Reserva 

Alfabetizado R$ 680,00 40 
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39- Serviços Gerais 06 + 
Cadastro 
Reserva 

Ensino Fundamental Incompleto (1º 
Ciclo – 5º Ano) 

R$ 680,00 40 

40- Técnico Agrícola 01 Curso Técnico Específico R$ 875,00 40 

41- Técnico em Enfermagem 02 + 
Cadastro 
Reserva 

Curso Técnico Específico e registro no 
COREN 

R$ 820,00 40 

42- Terapeuta Ocupacional 01 Ensino Superior Específico e registro no 
CREFITO 

R$ 1.300,00 30 

43- Tesoureiro Cadastro 
Reserva 

Curso Técnico em Contabilidade R$ 1.700,00 40 

44- Vigia Noturno 02 + 
Cadastro 
Reserva 

Alfabetizado R$ 680,00 40 

 
  



 

FONE (17) 3486-9000 
Rua Deputado Castro de Carvalho, 208 – CEP 15540-000 – ÁLVARES FLORENCE-SP 

 

23 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2011 - ANEXO II 

 
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS 

 

EMPREGO ATRIBUIÇÕES 

Agente 
Administrativo 

Examinar processos, redigir pareceres e informações, redigir expedientes 
administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios, revisar quanto ao 
aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de 
lei, minutas de decretos e outros, realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, 
alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos 
determinados por lei, realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam 
ser adquiridos sem concorrência, efetuar ou orientar o recebimento, conferência, 
armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos, manter atualizados 
os registros de estoque, fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais, 
realizar trabalhos datilográficos e de digitação, operar com terminais eletrônicos e 
equipamentos de microfilmagem; atender ao público em geral; supervisionar os 
serviços de secretarias de estabelecimento de ensino, de acordo com a orientação do 
diretor, manter atualizados os assentamentos referentes ao corpo docente, manter 
cadastro de alunos, manter em dia a escrituração escolar do estabelecimento, 
organizar e manter atualizados os prontuários de legislação referentes ao ensino, 
prestar informações e fornecer dados referentes ao ensino, extrair certidões, 
escriturar os livros, fichas e demais documentos que se refiram às notas e médias dos 
alunos, efetuando em época hábil os cálculos de apuração dos resultados finais, 
preparar o material referente à realização dos exames, lavrar e assinar atas em geral, 
elaborar modelos de certificados e diplomas a serem expedidos pela escola, receber e 
expedir correspondência, lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de 
escrituração escolar, orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem 
desenvolvidos por auxiliares, executar outras tarefas, que por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 

Agente de Saúde 

Visita domiciliar para avaliação da infestação do mosquito Aedes Aegypti, 
transmissor da febre amarela urbana e dengue; Sensibilização e conscientização da 
comunidade em relação à prevenção de doenças endêmicas; Levantamento de índice 
(captura de larva) de vetores transmissores de doenças (dengue, febre, amarela e 
malária); registro de informações referentes às atividades executadas nos formulários 
específicos exigidos pelo Ministério da Saúde; Execução de tratamento focal 
(depósito com água), ou seja, utilização de inseticida em depósito com larva, 
tratamento perifocal (borrifação), ou seja, aplicação de inseticida com bomba manual 
(em quintais e interior de residências) e tratamento espacial (fumacê), como medida 
complementar ao controle de vetores, conforme orientação técnica; 
Encaminhar às unidades de saúde as pessoas com sintomas de doenças endêmicas; 
Informar ao supervisor ou chefe imediato os problemas não solucionados; Executar 
outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

Assistente Social Planejar e operacionalizar planos, programas e projetos na área do serviço social, 
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realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades surgidas em seu 
campo de atuação; Elaborar, executar e avaliar pesquisas no âmbito do serviço 
social, visando ao conhecimento e a análise dos problemas e da realidade social e ao 
encaminhamento de ações relacionadas a questões que emergem na prática do 
serviço social e que se articulem com os interesses da comunidade; Realizar estudos 
de casos e emitir parecer sobre os fenômenos sociais que estão a interferir nos 
mesmos, sugerindo alternativas de encaminhamento para solução da problemática 
social, através de entrevistas, visitas, contatos pessoais e/ou colaterais; Acompanhar, 
orientar e encaminhar indivíduos, grupos e populações para análise e solução de 
problemas sociais, utilizando instrumental técnico adequado às diversas abordagens; 
Mobilizar indivíduos, grupos e comunidades para participar da elaboração e do 
controle dos programas de política social nas diversas áreas: saúde, habitação, 
educação, menor, seguridade social, assistência social, trabalho, movimentos sociais 
organizados e outros; Realizar, coordenar, e assessorar reuniões com grupos e 
comunidades, no sentido de prestar orientação social no atendimento das aspirações 
pessoais, grupais e comunitárias; Prestar apoio a indivíduos e grupos, mediante 
técnicas de redução de tensões, leitura e análise dos problemas pessoais e coletivos, 
tendo em vista a supervisão de situações conflitivas do cotidiano, decorrentes de 
alcoolismo, do desequilíbrio emocional, de problemas financeiros e outros; Discutir 
com indivíduos, grupos e comunidades os problemas sociais que marcam seu dia a 
dia, objetivando o conhecimento crítico da realidade, com o fim de descobrir 
alternativas para enfrentar tais situações; Encaminhar indivíduos, grupos e 
comunidades, além de outros segmentos sociais, como associações e movimentos 
sociais, objetivando a utilização dos recursos institucionais existentes, seja nível 
municipal, estadual ou federal; Prestar assistência social a indivíduos e grupos das 
diversas instituições, bem como às comunidades envolvidas com a problemática 
social, abrangendo menores, idosos, mulheres, doentes, incapazes psicológica e 
fisicamente, mendigos, encarcerados, educandos, trabalhadores, desabrigados e 
migrantes, visando garantir o direito de cidadania; Executar os programas de política 
social nas diversas instituições sociais, mediante ação educativa, no sentido de 
ampliar o nível de consciência social dos indivíduos, grupos e comunidades acerca 
dos problemas sociais que enfrentam, assim como das alternativas existentes para a 
sua solução; Emitir pareceres como subsídio para instrução de processos judiciais, 
penais, administrativos e sociais, remanejamento, lotação, readaptação e reabilitação 
de pessoal, objetivando a concessão de licenças, benefícios, complementação de 
salários, aposentadorias e outros; Participar de organização, assessorar e coordenar 
atividades desenvolvidas através de equipes interprofissionais, para análise e 
planejamento de ações que se refiram à problemática social de indivíduos, grupos e 
comunidades; Documentar sistematicamente as atividades realizadas pelos 
profissionais de serviço social, através de relatórios estatísticos e processuais, a fim 
de possibilitar a síntese da relação teoria-prática, bem como avaliação, 
sistematização e acompanhamento do trabalho desenvolvido; Supervisionar 
estagiários de serviço social nas atividades de aprendizagem profissional, nas áreas 
de atuação; Treinar e orientar profissionais de serviço social, bem como outras 
categorias, tendo em vista a atualização e aperfeiçoamento dos mesmos, visando um 
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desempenho eficaz de suas atividades ; Assessorar chefias hierarquicamente 
superiores em assuntos de sua competência; Orientar servidores da classe anterior, 
quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; Executar 
outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

Auxiliar de Farmácia 

Recolher e analisar tecnicamente prescrições médicas, sob supervisão do 
farmacêutico; conferir e efetuar ressuprimento do estoque de medicamentos da 
Unidade; individualizar, preparar, conferir e entregar doses individualizadas de 
medicamentos; controlar estoque de medicamentos da farmácia; manter atualizado o 
sistema de medicamento; receber, conferir e condicionar adequadamente os 
medicamentos; organizar e zelar pela conservação de medicamentos; auxiliar no 
controle de medicamentos não padronizados. Executar outras tarefas, que por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 

Contador 

Planejar o sistema de registro e operações, atendendo as necessidades administrativas 
e as exigências legais, para possibilitar o controle contábil e orçamentário;  
Supervisionar a contabilização de  documentos, classificando e orientando o seu 
registro, para assegurar as exigências legais e do plano de conta; Realizar análise e 
conciliação de contas, conferindo saldo, corrigindo os possíveis erros para assegurar 
a correção das operações contábeis; Calcular e reavaliar ativos, fazer depreciação de 
veículos, máquinas, utensílios, móveis e instalações utilizando-se de métodos e 
procedimentos legais;  Preparar e assinar balancetes, balanços e demonstração de 
resultados utilizando normas contábeis, para apresentar resultados parciais ou gerais 
da situação patrimonial, econômica e financeira da instituição; Prestar 
esclarecimentos aos auditores, do Tribunal de Contas e de empresas particulares; 
Apurar o imposto de renda de pessoa jurídica de acordo com a Lei; Fazer prestação 
de contas. Registrar os atos e fatos contábeis de acordo com a legislação em vigor, 
planejar, dirigir, coordenar e avaliar o desenvolvimento das atividades afetas à gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial; elaborar as peças de planejamento (PPA, 
LDO e LOA); acompanhar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial; elaborar 
os relatórios estabelecidos pela legislação dentro dos prazos, emitir parecer sobre 
assuntos relativos à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial quando 
solicitado; vistoriar os demais órgãos relacionados a gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial. Executar outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua 
esfera de competência. 

Coordenador de 
Atenção Básica – PSF 

Promover o entrosamento entre as equipes com objetivos correlatos; orientar a 
condução dos trabalhos nos respectivos órgãos; buscar uniformidade no trabalho das 
equipes, respeitando as necessidades de cada uma; assegurar que as Unidades de 
Saúde e PSF funcionem considerando o programa como prioridade, visando a 
prevenção da doença, a promoção da saúde e educação em saúde; implantar a avaliar 
constantemente o “acolhimento”; discutir juntamente com a equipe a situação das 
famílias, planejando as visitas domiciliares; buscar planejar ações, juntamente com a 
equipe, para a solução dos problemas da comunidade e, quando necessário, participar 
ativamente destas ações bem como da divulgação das mesmas; organizar e 
solucionar os problemas relacionados ao agendamento de consultas nas Unidades de 
Saúde da Família; orientar o trabalho da equipe formulando os cronogramas de 
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trabalho e de grupos de educação em saúde; desempenhar toda e qualquer atividade 
relacionada ao funcionamento do PSF e PACS. Executar outras tarefas, que por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 

Coordenador do 
CRAS 

Articular, acompanhar e avaliar o processo de implementação dos programas, 
serviços, projetos da proteção social básica operacionalizadas nessa unidade; 
Coordenar a execução, o monitoramento, o registro e a avaliação das ações; 
Acompanhar e avaliar os procedimentos para a garantia da referência e contra-
referência do CRAS; Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e 
a participação dos profissionais e das famílias, inseridas nos serviços ofertados pelo 
CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; Definir com a equipe de 
profissionais critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias; 
Definir com a equipe de profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, 
monitoramento, avaliação e desligamento das famílias; Definir com a equipe técnica 
os meios e os ferramentais teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e 
os serviços socioeducativos de convívio; Avaliar sistematicamente, com a equipe de 
referência dos CRAS, a eficácia, eficiência e os impactos dos programas, serviços e 
projetos na qualidade de vida dos usuários; Efetuar ações de mapeamento, 
articulação e potencialização da rede socioassistencial e das demais políticas públicas 
no território de abrangência do CRAS; articular as ações junto à política de 
Assistência Social e às outras políticas públicas visando fortalecimento da rede de 
serviços de Proteção Social. Executar outras tarefas, que por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 

Coordenador do 
Departamento 

Municipal de Saúde 

Executar a programação, elaboração e execução da política de saúde do Município, 
através da implementação do serviços oferecidos e do desenvolvimento de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada 
de atividades assistenciais e preventivas; coordenar os serviços de vigilância 
epidemiológica, sanitária e nutricional, de orientação alimentar e de saúde do 
trabalhador; manter a prestação de serviços médicos e ambulatoriais de urgência e de 
emergência; promover campanhas de esclarecimento, objetivando a preservação da 
saúde da população; promover a  implantação e fiscalização das posturas municipais 
relativas à higiene e à saúde pública; articular com outros órgãos municipais, 
estaduais e federais e entidades da iniciativa privada para o desenvolvimento de 
programas conjuntos; acompanhar a execução orçamentária de sua área; promover a 
coordenação dos programas de interligação das informações entre as equipes de 
saúde, relacionando os atendimentos nos serviços de vigilância da saúde, serviços 
complementares, epidemiologia, nutricional, imunização, vigilância ao trabalho e 
saúde ocupacional, farmácia, diagnóstico terapêutico, setor de referência, consultas 
especializadas e encaminhamentos e a proposição de políticas tangentes à matéria, 
aplicando o plano municipal de saúde na sua amplitude, saúde da família, vigilância 
epidemiológica, saúde mental, UBS e farmácia Municipal; Executar outras tarefas, 
que por suas características, se incluam na sua esfera de competência.  

 
Dentista 

Realizar exame bucal, verificando toda a cavidade oral, a fim de diagnosticar e 
determinar o tratamento adequado; Efetuar restaurações, extrações, limpeza dentária, 
aplicação de flúor, pulpectomia e demais procedimentos necessários ao tratamento, 
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devolvendo ao dente a sua vitalidade, função e estética; Atender pacientes de 
urgência odontológica, prescrevendo medicamentos de acordo com as necessidades e 
tipo de problema detectado; Realizar pequenas cirurgias de lesões benignas, remoção 
de focos, extração de dentes e inclusos, semiinclusos, suturas e hemostasias; Efetuar 
a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 
instalação de focos de infecção; Substituir e restaurar partes de coroa dentária, 
colocando incrustações ou coroas protéticas, para completar ou substituir o dente, a 
fim de facilitar a mastigação e restabelecer a estética; Produzir e analisar radiografias 
dentárias; Tratar de infecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos 
e/ou proféticos, para promover a conservação de dentes e gengivas; Retirar material 
para biopsia, quando houver suspeita de lesões cancerígenas; Realizar sessões 
educativas, proferindo palestras a comunidade, enfatizando a importância da saúde 
oral e orientando sobre cuidados necessários com a higiene bucal; Participar de 
equipes multiprofissional, orientando e treinando pessoal, desenvolvendo programas 
de saúde, visando contribuir para a melhoria da saúde da população; Relacionar, para 
fins de pedido ao setor competente, o material odontológico e outros produtos 
utilizados no serviço, supervisionando-se para que haja racionalização no uso dos 
mesmos; Supervisionar tratamento odontológico, orientando quanto a execução do 
serviço;  Participar de reuniões com os profissionais da área, analisando e avaliando 
problemas surgidos no serviço, procurando os meios adequados para solucioná-los; 
Planejar as ações a serem desenvolvidas, em nível de Município, para promoção da 
saúde oral; Participar de atividades de capacitação e treinamento de pessoal de nível 
elementar, médio e superior, na área de sua atuação; Planejar, elaborar e implantar 
projetos de saúde bucal, acompanhando a sua execução; Orientar servidores da classe 
anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; 
Executar outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 

 
Eletricista 

Instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e externa, luminárias e 
demais equipamentos de iluminação pública, cabos de transmissão, inclusive os de 
alta tensão, consertar aparelhos elétricos em geral, operar com equipamentos de som, 
planejar, instalar e retirar alto-falantes e microfones, proceder a conservação de 
aparelhagens eletrônicas, realizando pequenos consertos, reparar e regular relógios 
elétricos, inclusive de controle de ponto, fazer enrolamento de bobinas, desmontar, 
ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos, alternadores, motores de 
partidas, etc., reparar buzinas, interruptores, relés, reguladores de tensão, 
instrumentos de painel e acumuladores, executar bobinagem de motores, executar e 
conservar redes de iluminação dos próprios municipais e de sinalização, providenciar 
o suprimento de materiais e peças necessárias à execução dos serviços, consertar e 
efetuar a manutenção de aparelhos cirúrgicos e odontológicos, executar outras 
tarefas, que por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

Encarregado 
Administrativo 

Orientar e proceder à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais 
assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, 
levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário; 
Elaborar, redigir, revisar, encaminhar e datilografar cartas, ofícios, circulares, 
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tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros; Elaborar, analisar e 
atualizar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, efetuando cálculos, concessão de 
medidas, ajustamento, percentagens e outros efeitos comparativos; Participar de 
estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos na área 
administrativa; Elaborar relatórios de atividades com base em informações de 
arquivos, fichários e outros; Aplicar sob supervisão e orientação, leis, regulamentos e 
as referentes à administração geral e específica, em assuntos de pequena 
complexidade; Estudar processos de complexidade média relacionados com assuntos 
de caráter geral ou específico da repartição, preparando expediente que se fizerem 
necessário, sob orientação superior; Acompanhar a legislação geral ou específica e a 
jurisprudência administrativa ou judiciária, que se relacionem com desempenho das 
atividades; Efetuar serviços de controle de pessoal, tais como: preparo de 
documentação para contratação e demissão, registro de empregados, registro de 
promoções, transferências, férias, acidentes de trabalho, etc...; Preparar os informes 
para a confecção da folha de pagamento, procedendo os cálculos de desconto, e 
informando ao setor de computação; Efetuar serviços na área de finanças, tais como: 
redação e emissão de notas de empenho, documento de arrecadação, enviando-se as 
várias unidades para processamento; Supervisionar , setorialmente, uso do estado do 
material permanente; Examinar e providenciar o atendimento dos pedidos de 
material e respectiva documentação; Orientar e prestar informações sobre 
especificações padronizadas de material; Realizar quaisquer outras atividades que lhe 
sejam solicitadas e devidamente autorizadas pelo chefe imediato, desde que 
compatíveis com suas habilidades e conhecimentos. Executar outras tarefas, que por 
suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

Encarregado de 
Divisão 

Pesquisar, analisar, planejar, dirigir, controlar, elaborar e executar projetos do campo 
da administração (orçamentária, financeira, custos, projetos de investimentos, gestão 
de recursos humanos e materiais e outros) estudando e desenvolvendo metodologias, 
preparando planos e projetos para orientar os superiores e demais técnicos de outros 
campos de conhecimento quanto à aplicação das ferramentas administrativas mais 
adequadas, visando atender os princípios da administração pública, e orientar para a 
tomada de decisão com propostas e soluções mais vantajosas. Promover a avaliação 
de incentivos e fomento para empresas industriais e comerciais, orientando e/ou 
avaliando planos de ação de curto, médio e longo prazo, assim como programas e 
projetos específicos com vistas à obtenção de subsídios e incentivos; Orientar a 
instrução dos processos que envolvam interpretação e aplicação da legislação 
pertinente a pessoal; estudar a sistematização e legislação de interesse da Prefeitura, 
bem como a respectiva aplicação; revisar atos e informações antes de submetê-los à 
apreciação das autoridades superiores; coordenar serviços executados por auxiliares; 
pesquisar e coletar dados que se fizerem necessários para decisões importantes na 
órbita administrativa; elaborar pareceres fundamentados na legislação ou em 
pesquisas efetuadas; efetuar pesquisas para aperfeiçoamento dos serviços; proceder 
estudos e apresentar sugestões sobre proposta orçamentária; apresentar projetos para 
simplificação de rotinas administrativas; supervisionar e controlar a tramitação de 
projetos de lei junto à Câmara de Vereadores; elaborar exposição de motivos e 
justificativas; Chefiar, em nível de orientação, unidade de pequeno porte, como 
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sejam turmas, grupos de trabalho, que envolvam atividade administrativas em geral; 
executar outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência.  

Encarregado de 
Seção 

Executar as atividades de pesquisa de legislação, jurisprudência e doutrina; elaborar 
pareceres técnicos, atos administrativos, informações, relatórios, e outros 
documentos decorrentes da instrução processual, de acordo com a área de atuação; 
acompanhar e analisar sistematicamente a legislação relacionada com sua área de 
atuação; executar atividades relacionadas com o planejamento operacional, a 
execução e o monitoramento de projetos, programas e planos de ação; acompanhar 
as matérias sob sua responsabilidade, propor alternativas e promover ações para o 
alcance dos objetivos da administração pública; executar as suas atividades de forma 
integrada com os demais setores/órgãos da administração municipal, contribuindo 
para o desenvolvimento das equipes de trabalho; promover o atendimento aos 
públicos internos e externos; operar os equipamentos disponíveis, os sistemas e 
recursos informatizados, na execução de suas atividades; Participar de estudos e 
projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos na área administrativa; 
Elaborar relatórios de atividades com base em informações de arquivos, fichários e 
outros; Executar outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua esfera 
de competência. 

Enfermeiro 

Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; prestar serviços de 
enfermagem em unidades de saúde próprias; prestar cuidados de enfermagem aos 
pacientes; ministrar medicamentos prescritos, bem como cumprir outras 
determinações médicas; zelar pelo bem estar físico e psíquico dos pacientes; preparar 
o campo operatório e esterilizar o material; orientar o isolamento de pacientes; 
supervisionar o serviço de higienização dos pacientes; orientar, coordenar e 
supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; 
planejar, executar, supervisionar e avaliar a assistência integral de enfermagem a 
pacientes de alto e médio risco, enfatizando o auto-cuidado e participando de sua alta 
da instituição de saúde; acompanhar o desenvolvimento dos programas de recursos 
humanos para área de enfermagem; aplicar terapia, dentro da área de sua 
competência, sob controle médico; prestar primeiros socorros; aprazar exames de 
laboratórios, de raio X e outros; aplicar terapia especializada, sob controle médico; 
promover e participar para o estabelecimento de normas e padrões dos serviços de 
enfermagem; participar de programas de educação sanitarial e de saúde pública em 
geral; auxiliar nos serviços de atendimento materno-infantil; participar de programas 
de imunização; realizar visitas domiciliares para prestar esclarecimentos sobre 
trabalho a ser desenvolvido por equipes auxiliares; realizar consulta de enfermagem 
a sadios e a portadores de doenças prolongadas; prover e controlar o estoque de 
medicamentos; manter contato com responsáveis por estoques de medicamentos; 
manter contato com responsáveis por unidades médicas e enfermarias, para 
promover a integração do serviço de enfermagem com os de assistência médica; 
participar de inquéritos epidemiológicos; participar de programas de atendimento a 
comunidades atingidas por situações de emergência ou de calamidade pública; 
realizar e interpretar testes imunodiagnósticos e auxiliares de diagnósticos; requisitar 
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exames de rotina para os pacientes em controle de saúde, com vistas à aplicação de 
medidas preventivas; colher materiais para exames laboratoriais; prestar 
assessoramento à autoridade em assuntos de sua competência; emitir pareceres em 
matéria de sua especialidade; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem 
desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas, que por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 

Engenheiro Civil 

Planejar e elaborar projetos de engenharia civil, estudando traçados e especificações, 
preparando plantas, orçamentos, técnicas de execução e outros dados, para 
possibilitar e orientar o traçado, a construção, conservação e remodelação de obras 
dentro dos padrões técnicos; Proceder a uma avaliação geral das condições 
requeridas para a obra, estudando o projeto e encaminhando as características do 
terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para a construção; 
Preparar o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros 
subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do 
desenvolvimento das obras; Dirigir a execução de projetos, acompanhando e 
orientando as operações à medida que avançam as obras, visando assegurar o 
cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomendado; 
Examinar os projetos e realizar estudos necessários para a determinação do local 
mais adequado para construção, calculando a natureza e o volume de circulação de 
ar, da terra e da água, a fim de determinar as suas conseqüências em relação ao 
projeto; Estudar, projetar, fiscalizar e supervisionar os trabalhos relacionados com a 
construção de estradas, pontes, pontiIhões, bueiros, túneis, viadutos, edifícios e a 
instalação, o funcionamento e a conservação de redes hidráulicas de distribuição de 
esgotos e de água, observando plantas e especificações, para assegurar a execução 
dos serviços de higiene e saneamento dentro dos padrões técnicos exigidos; Calcular 
os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, 
consultando tabela e efetuando comparações, levando em consideração fatores como 
carga calculada, pressões de águas, resistência aos eventos e mudanças de 
temperatura, para apurar a natureza dos materiais que deverão ser utilizados na 
construção; Consultar os outros especialistas, como engenheiros mecânicos, 
eletricistas e químicos, arquitetos de edifícios e paisagistas trocando informações 
relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e 
estética relacionadas à obra a ser executada; Estudar as condições requeridas para o 
funcionamento das instalações de filtragem e distribuição de águas potáveis sistema 
de drenagem e outras construções de saneamento, analisando características e 
resultados a alcançar, para estabelecer as tarefas e etapas de desenvolvimento dos 
projetos sanitários; Preparar previsões detalhadas das necessidades de fabricação, 
montagem, funcionamento, manutenção e reparos das instalações e equipamentos 
sanitários, determinando e calculando materiais, seus custos e mão-de-obra, para 
estabelecer os recursos indispensáveis a execução do projeto; Realizar projetos de 
construção de esgotos, sistema de água servidas e demais instalações sanitárias, 
examinando-os minuciosamente, efetuando cálculos, comparando dados, para 
assegurar-se de que os mesmos satisfazem os requisitos técnicos e legais; 
Inspecionar poços, fossos, rios, drenos, águas estagnadas em geral, examinando a 
existência de focos de contaminação, para estabelecer a necessidade de canais de 
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drenagem e obras de escoamento de esgoto; Analisar bacias hidrográficas, 
verificando o comportamento do regime de precipitação fluvial, com a finalidade de 
elaborar projetos de drenagem e rodovias; Desenhar plantas baixas com cadastro, 
marcação de curvas horizontais e outros elementos necessários à localização, 
recorrendo à colaboração de outros especialistas, para elaboração de projetos de 
rodovias e terminais rodoviários; Participar de projetos-pilotos de construção, 
visitando os trabalhos, promovendo treinamentos e aconselhando quanto a utilização 
correta das técnicas e processos, para assegurar o cumprimento dos padrões de 
qualidade e segurança recomendados; Fornecer orientação técnica e revisão teórica e 
prática à profissionais e auxiliares, no desenvolvimento de projetos e detalhes 
complementares, acompanhando a sua execução, para possibilitar o atendimento às 
normas e especificações técnicas; Orientar servidores de classe anterior, quando for o 
caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; Executar outras tarefas, que 
por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

 
 
 
 
 
 
 

Farmacêutico 

Executar a manipulação farmacêutica e o aviamento de receitas médicas; controlar a 
requisição e guarda de medicamentos; organizar e atualizar fichários e produtos 
farmacêuticos, químicos e biológicos, mantendo registro permanente do estoque de 
drogas; participar de estudos e pesquisas microbiológicas e imunológicas químicas, 
físico-químicas e físicas; colaborar na realização de estudos e pesquisas 
farmacodinâmicas e de estudos toxicológicos; manter coleções de culturas 
microbianas-padrão; analisar os efeitos de substâncias adicionadas aos alimentos; 
realizar estudos e pesquisas sobre efeitos dos medicamentos; detectar e identificar 
substâncias tóxicas; efetuar análises clínicas; orientar, coordenar e supervisionar 
trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; executar outras tarefas, que por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 

Fiscal de Obras e 
Posturas Municipais 

Fiscalizar, sob supervisão de profissional competente, as obras em andamento no 
município, verificar se as construções estão de acordo com as plantas aprovadas pela 
Prefeitura, fiscalizar reformas e demolição de prédios, exercer a repressão às 
construções clandestinas, fiscalizar serviços de instalações, ampliações e reformas 
nas redes de água e esgoto, providenciar, em conformidade com a autoridade 
competente, o embargo de obras-iniciadas sem aprovação ou em desconformidade 
com a planta aprovada, lavrar autos de infração, informar processos relacionados 
com as respectivas atividades, realizar vistoria final para concessão do habite-se, 
apresentar relatórios das atividades desempenhadas, fiscalizar o cumprimento da Lei 
de Posturas Municipais, verificar, nas áreas sob sua fiscalização, as irregularidades 
ocasionadas por obstrução de esgotos, falta de iluminação e sinalização, 
calçamentos, vias e jardins públicos, depósitos de lixo, queda de árvores e animais 
mortos em logradouros públicos, lavrar autos de infração, apresentar relatórios de 
atividades, aplicar lei municipal em vigor; realizar fiscalização noturna em 
estabelecimentos, medir nível de ruído, perturbação, observando a lei vigente e 
notificar em caso de irregularidade, executar outras tarefas, que por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 

 
Fiscal de Saúde 

Fiscalizar estabelecimentos comerciais dos quais são exigidos alvarás de saúde, 
verificando e orientando sobre as condições físicas e higiênico-sanitárias, controlar 
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Pública qualidade de efluentes de indústrias, coletar e analisar amostras de água, emitindo 
laudos de acordo com a legislação vigente, aplicar inseticida em córregos e arroios, e 
outras atividades afins. Executar outras tarefas, que por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 

Fiscal de Tributos 

Efetuar diligências no sentido de orientar, fiscalizar e fazer cumprir as disposições 
legais aos contribuintes alcançados pela competência tributária municipal. Conferir 
guias de ITBI, analisar, aprovar, assinar e remetê-las ao contribuinte; realizar 
fiscalização do ISSQN em empresas prestadoras de serviços, fazer levantamento 
fiscal na própria empresa ou na Prefeitura Municipal, consultar parte contábil e fiscal 
da empresa, elaborar planilha de impostos devidos, notificar o contribuinte do prazo 
de pagamento ou parcelamento; fiscalizar Alvarás de Licença, atender denúncias, 
realizar fiscalização de rotina, notificar e emitir intimação quando necessário, 
providenciar o fechamento do estabelecimento quando não regularizado, executar 
outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

Fisioterapeuta /  
Fisioterapeuta (40 

horas) 

Executar métodos e técnicas fisioterápicas prescritas pelo médico fisiatra e sob a 
supervisão deste, auxiliar na restauração da capacidade física diminuída por doenças 
ou lesões; a execução compreende a efetivação final de uma prescrição médica nos 
seus aspectos de movimentação de paciente, manipulação de aparelhos e supervisão 
de exercícios; executar métodos e técnicas fisioterápicas prescritas pelo médico 
fisiatra e sob supervisão deste com a finalidade de conservar ou desenvolver a 
capacidade física do paciente, executar métodos em pacientes com lesões músculo-
osteo-articulares, em fase de recuperação ou pacientes pneumológicos que 
necessitam terapia física, executar outras tarefas, que por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 

Gari 

Realizar a coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas e 
domiciliares; Coletar resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos 
serviços de limpeza e conservação de áreas públicas; Preservar as vias públicas, 
varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo , para que seja 
coletado e encaminhado para o aterro sanitário;  Conservar as áreas públicas, 
lavando-as, pintando guias, postes viadutos, muretas e etc;  Zelar pela segurança das 
pessoas, sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho.  Trabalhar com 
segurança, utilizando equipamento de produção individual e promovendo a 
segurança individual e da equipe.  Acompanhar o caminhão coletor, indo a sua 
frente, recolhendo os sacos de lixo e jogando-os para dentro do depósito do 
caminhão, de sorte que o leme possa comprimi-lo no fundo;  Acompanhar a operação 
de despejo do lixo, no aterro sanitário, retirando os detritos que para na abertura do 
depósito do caminhão;  Realizar a lavagem do caminhão coletor, usando água sob 
pressão, através de mangueira de borracha;  Executar outras tarefas, que por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência.  

Inspetor de Alunos 

Assistir à entrada e à saída dos alunos nos estabelecimentos de ensino; velar pela 
disciplina nos estabelecimentos de ensino e áreas adjacentes; auxiliar a direção e 
professores no controle disciplinar dos alunos; organizar, de forma ordeira, para 
evitar brigas e tumultos, o fluxo dos alunos nas entradas e saídas das salas de aula; 
orientar e encaminhar à direção ou às salas de aula os alunos que estiverem fora das 
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mesmas; chamar a atenção dos alunos, quando necessário; receber e entregar 
diariamente os livros e material didático dos professores; zelar pelo abastecimento 
de material escolar nas salas de aula; em certos casos fazer chamadas de alunos e 
anotar o comparecimento; inspecionar as salas de aula para verificar as condições de 
limpeza e arrumação; revisar, após a saída dos alunos, as salas de aula a fim de 
verificar se foram esquecidos livros, cadernos e outros objetos, efetuando a sua 
arrecadação e recolhimento à Secretária; comunicar à autoridade competente os atos 
ou fatos relacionados à quebra de disciplina ou qualquer anormalidade verificada; 
encaminhar aluno indisciplinado à direção para medidas cabíveis; chamar e 
acompanhar alunos no horário da merenda escolar; auxiliar na condução dos alunos 
à sua residência ou ao atendimento médico quando estes estiverem doentes ou 
machucados; auxiliar nos serviços de secretaria da escola, no período de férias 
escolares; não permitir a presença de pessoas estranhas nas dependências da unidade 
escolar; manter a disciplina no período do recreio; controlar banheiros; auxiliar na 
higiene das crianças, tais como: escovar dentes, cabelos, banho, trocar fraldas, cortar 
unhas, e com alimentos em geral (postura, asseio, etc.); verificar falta de professores 
e comunicar à coordenação que a turma está sem professor; permanecer na sala de 
aula quando o professor precisar se ausentar; dar sinal para início e término de turno; 
zelar contra danos praticados por alunos ao patrimônio da escola; auxiliar no 
acompanhamento de alunos, se necessário, em passeios, excursões ou atividades 
extracurriculares; executar outras tarefas, que por suas características, se incluam na 
sua esfera de competência. 

Jardineiro 

Executar o plantio de sementes e mudas de diversas espécies vegetais;  proceder ao 
plantio de flores, árvores, arbustos, gramíneas e outras espécies de plantas 
ornamentais; limpar e conservar os jardins; executar serviços de ornamentação em 
canteiros; preparar a terra, efetuar os tratos necessários; plantar, replantar, reformar 
canteiros em jardins e parques em geral; podar árvores, gramas e outras plantas; zelar 
pela limpeza e conservação dos jardins, parques, gramados, etc; aplicar inseticidas, 
fungicidas e herbicidas sob orientação superior; zelar pela limpeza e conservação dos 
equipamentos e ferramentas de trabalho; executar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 

Mecânico 

Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas de veículos, máquinas e motores 
movidos a gasolina, etanol, óleo diesel ou qualquer outro tipo de combustível; 
efetuar a regulagem de motor, revisar, ajustar, desmontar e montar motores; reparar, 
consertar e reformar sistemas de comando de freios, de transmissão, de ar 
comprimido hidráulico, de refrigeração e outros; reparar sistemas elétricos de 
qualquer veículo; operar equipamento de soldagem; recondicionar, substituir e 
adaptar peças; vistoriar veículos, prestar socorro mecânico a veículos acidentados ou 
com defeito mecânico; lubrificar máquinas e motores; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do emprego; efetuar 
consertos e reformas em máquinas pesadas; executar outras tarefas, que por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 

Médico 
Atender a consultas médicas em ambulatórios e unidade de saúde; fazer estudo 
caracterológico de pacientes, evidenciar suas predisposições constitucionais e 
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encaminhá-los a tratamento médico especializado, quando for o caso; fazer 
diagnósticos e prescrever medicações; prescrever regimes dietéticos; solicitar exames 
laboratoriais e outros que se fizerem necessários; aplicar métodos de medicina 
preventiva, como medida de precaução contra enfermidades; efetuar pequenas 
cirurgias; participar de juntas médicas; participar de programas voltados para a saúde 
pública; executar outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua esfera 
de competência. 

Médico Clinico 
Plantonista 

Examinar o paciente, para determinar diagnóstico, se necessário, requisitar exames 

complementares e encaminhá-lo ao especialista; efetuar exames médicos em escolas; 
analisar e interpretar resultados de exames de raio X, bioquímico, hematológico e 
outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o 

diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de 
administração, assim como cuidados a serem observados para conservar ou 

restabelecer a saúde do paciente; manter registro dos pacientes examinados anotando 
a conclusão diagnóstico, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação 

terapêutica, adequada; emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e 

de óbito, para atender a determinações legais; atender a urgências clínicas, cirúrgicas 
ou traumatológicas. Acompanhar os pacientes em remoções para outros hospitais e 
quando do deslocamento para a realização de exames. Participar e colaborar com a 
educação permanente em serviço dos colaboradores da Instituição. Preencher todas 
as notas de internação transferências de alta hospitalar, bem como outros documentos 
pertinentes. Executar outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua 
esfera de competência. 

Médico da Estratégia 
da Saúde da Família 

Realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de 
assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, 
adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no 
domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na 
intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à 
Saúde - NOAS; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;  Fomentar a 
criação de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de 
saúde mental, etc; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e 
emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, 
garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de 
acompanhamento e referência e contra-referência; Realizar pequenas cirurgias 
ambulatórias; Indicar internação hospitalar; Solicitar exames complementares;  
Verificar e atestar óbito; Executar outras tarefas, que por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 

Merendeira 

Envolver-se em atividades de pré-preparo e preparo dos alimentos, dentro das 
normas de higiene e observando as regras de conservação dos alimentos de acordo 
com cardápio previamente estabelecido; selecionar os gêneros alimentícios 
observando a qualidade dos mesmos; executar e manter a limpeza e a ordem do 
ambiente e equipamentos, além de outras atividades afins e atendendo as normas 
estabelecidas pela Vigilância Sanitária. Quando o trabalho for realizado em creches, 
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executar as atividades de lactário, quando solicitado, de acordo com os padrões 
estabelecidos; comunicar aos superiores imediatos a necessidade de reparos em 
utensílios e equipamentos da cozinha; organizar e controlar o recebimento, 
estocagem, conservação e utilização dos gêneros alimentícios; organizar a 
distribuição das refeições às crianças; Executar outras tarefas, que por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência.  

 
 
 
 
 

Monitor de Alunos 

Desenvolver atividades diversificadas, motivando as crianças e adolescentes para o 
hábito do estudo e da leitura; promover atividades que desenvolvam a atenção, 
concentração, coordenação motora, cognição entre outros por meio de jogos, 
atividades pedagógicas e lúdicas; favorecer a ação de brincar com as crianças e 
adolescentes, utilizando-se novos elementos, descobrindo com eles novos jogos, 
brincadeiras e resgate de jogos antigos e suas histórias; cuidar e orientar as crianças 
e os adolescentes, visando desenvolver hábitos e atitudes, em consonância com 
orientação do professor ou coordenador; cuidar da higiene de cada criança e 
adolescente; proporcionar o bem estar físico da criança e adolescente; participar da 
elaboração da proposta política – pedagógica e do plano global do local de trabalho; 
colocar-se a disposição para quaisquer tarefas que contribuam para a boa 
administração e para um melhor fazer pedagógico; tratar de forma ética e humana 
todas as crianças e adolescentes, independente de sexo, raça ou religião; ministrar à 
alimentação e, se necessário a medicação indicada pelo profissional da saúde, 
zelando pela saúde e desenvolvimento saudável da criança e do adolescente; 
acompanhar se necessário, à atendimentos, fora do local de trabalho; zelar pelo bem 
estar da criança e do adolescente durante as brincadeiras e demais atividades a elas 
propostas; auxiliar nas preparação das camas, disposição de berços e colchonetes; 
acompanhar e auxiliar nos hábitos de higiene como: escovar dentes, cabelos, banho, 
cortar unhas, e com alimentos em geral (postura e asseio, etc.); auxiliar professores 
em sala de aula e eventos escolares; executar outras tarefas, que por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 
 

Motorista 

 Dirigir veículos utilizados no transporte de passageiros; dirigir caçambas, caminhões 
e ônibus, destinados ao transporte de cargas e passageiros; auxiliar na acomodação 
de cargas e pessoas no veículo, ajudando também na descarga, quando necessário, 
manter o veículo abastecido, providenciando seu reabastecimento quando necessário; 
verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, velas, buzinas, 
indicadores de direção de dínamos, providenciar os reparos necessários, verificar o 
grau de densidade e nível de água da bateria, executar pequenos reparos de 
emergência, manter os veículos em perfeitas condições de uso, limpando-o por 
dentro e por fora, encarregar-se dos transportes de carga que lhe forem confiados; 
comunicar ao chefe imediato qualquer irregularidade no funcionamento do veículo, 
recolher o veículo ao local determinado quando concluída a jornada de trabalho, 
zelar pela limpeza e conservação do veículo, executar outras tarefas, que por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 

Nutricionista 
Realizar pesquisas sobre hábitos alimentares, proceder à avaliação técnica da dieta 
comum e sugerir medidas para sua melhoria, participar de programas de saúde 
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pública, fazer avaliação dos programas de nutrição em saúde pública, sugerir adoção 
de normas, padrões e métodos de educação a assistência alimentar, visando a 
proteção materno-infantil, elaborar cardápios normais e dietarápicos, verificar o 
prontuário dos doentes, prescrição da dieta, dados pessoais e resultados de exames de 
laboratório, para estabelecimento do tipo de dieta, inspecionar os gêneros estocados, 
orientar os serviços de cozinha, copa e refeitório na correta preparação de cardápios, 
orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares, 
executar outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 

Operador de 
Máquina 

Operar veículos motorizados especiais como: guinchos, guindastes, máquinas de 
limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas 
rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder 
escavações, transportes de terra, compactação, aterro e trabalho semelhantes; auxiliar 
no conserto de máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis, 
cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom 
funcionamento; ajustar as correias transportadoras à pilha pulmão do conjunto de 
britagem; executar outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua 
esfera de competência. 

Pedreiro 

Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumos, construir e reparar alicerces, 
paredes, muros, pisos similares, preparar ou orientar a preparação de argamassa, 
fazer reboco, preparar e aplicar cavações, fazer blocos de cimento, construir fôrmas e 
armações de ferro para concreto, colocar telhas, azulejos e ladrilhos, armar andaimes, 
assentar e recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros, trabalhar com 
qualquer tipo de massa à base de cal, cimento e outros materiais de construção, cortar 
pedras, armar fôrmas para fabricação de tubos, remover materiais de construção, 
responsabilizar-se pelo material utilizado, calcular orçamentos e organizar pedidos 
de material, responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do emprego, preparar tintas e vernizes em geral, combinar tintas 
de diferentes cores, lavar, emassar e preparar superfícies para pinturas, remover 
pinturas antigas, aplicar tintas decorativas ou de proteção, esmaltes, etc., em paredes, 
estruturas, objetos de madeira ou de metal, fazer retoque em trabalhos antigos, 
emassar, laquear, esmaltar ou pintar móveis, portas, janelas, postes de sinalização, 
meios-fios, faixas de rolamento, etc., lixar, fazer tratamento anticorrosivo, pintar à 
pistola, com tinta sintética ou duco, conservar e limpar os utensílios que utiliza, 
executar outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 

Procurador Público 

Presidir ou participar de sindicâncias e processos administrativos, elaborar portarias 
de instauração, organizar reuniões, colher depoimentos, zelar pelo cumprimento das 
disposições legais, proceder as notificações, anunciar a defesa oferecida e emitir 
relatório final conclusivo, e encaminhar ao Prefeito Municipal; redigir 
correspondências internas e externas, responder notificações, pedidos de pareceres, 
memorandos e outros; controlar os pedidos internos, pagamentos de contratos, 
pedidos de licitação e adiantamentos; analisar editais de licitação; receber e apreciar 
as impugnações e recursos oferecidos e encaminhar para apreciação do Prefeito; 
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receber pedidos de informações enviados pela Câmara de Vereadores e providenciar 
para que seja enviada resposta dentro do prazo legal; orientar, acompanhar e 
responder dúvidas, mediante solicitação, quanto à organização do quadro funcional, 
ocorrências de rotina referente à legislação trabalhista previdenciária e 
procedimentos internos; elaborar projetos de lei, quando solicitados pelo Procurador 
Geral, digitar de acordo com documentos e a legislação vigente, elaborar a 
justificativa e encaminhar ao setor competente; representar o Município em ações 
cíveis e criminais, atuar em procedimentos com relação à cobrança de créditos 
tributários, ações possessórias, ações de indenizações, ações de execução de sentença 
por precatória, impetrar mandado de segurança, legalizações de imóveis, notificações 
judiciais e extrajudiciais, entrar com as respectivas ações ou contestar, defender os 
seus interesses, elaborar a representação criminal, atuar judicialmente na defesa do 
Município em processos da área trabalhista e previdenciária, contestar ações 
ajuizadas contra o Município em que são pretendidos benefícios a favor de 
servidores, bem como em consignações em pagamento e inquéritos judiciais por ação 
de falta grave, elaborar recursos, pareceres e ações rescisórias, impetrando mandado 
de segurança; contestar e peticionar reclamatórias trabalhistas; recorrer de sentenças 
ou acordos; emitir parecer na área trabalhista, analisar e consultar escrita 
previamente enviada, consultar doutrinas, legislação e jurisprudência a respeito; 
atender servidores para passar orientações; atender consultas na área tributária ; 
integrar grupo técnico de análise de tributos e de maximização de arrecadação 
municipal; atender contribuintes e efetivar termos de compromisso, verificar a dívida 
existente e suas possibilidades de pagamento; executar outras tarefas, que por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 

PEB II – Professor de 
Educação Básica II – 

Área Específica - 
Artes 

 

Ministrar aulas teóricas e práticas no ensino fundamental, em escolas da rede 
pública;  Acompanhar a produção da área educacional e cultural;  Planejar o curso, a 
disciplina e o projeto pedagógico;   Avaliar o processo de ensino-aprendizagem;  
Preparar aulas e participar de atividades institucionais.  Demais atribuições previstas 
no Estatuto do Magistério Municipal. Executar outras tarefas, que por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência.  

Psicóloga 

Coordenar e orientar os trabalhos de levantamentos de dados científicos relativos ao 
comportamento humano e ao mecanismo psíquico, orientar a elaboração de 
diagnósticos, prognósticos e controle do comportamento do paciente na vida social, 
colaborar com médicos, assistentes sociais e outros profissionais, na ajuda aos 
inadaptados, realizar entrevistas complementares, propor a solução conveniente para 
os problemas de desajustamento escolar, profissional e social, colaborar no 
planejamento de programas de educação, inclusive a sanitária, e na avaliação de seus 
resultados, atender crianças excepcionais com problemas de deficiência mental e 
sensorial ou portadores de desajuste familiar ou escolar, encaminhando-as para 
escolas ou classes especiais, emitir pareceres sobre matéria de sua especialidade, 
orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares, 
executar outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 

Servente Fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó dos móveis, paredes, tetos, portas, 
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janelas e equipamentos, limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios, 
arrumar banheiros e toaletes, auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama, lavar e 
encerar assoalhos, lavar e passar vestuários e roupas de cama, mesa e banho, coletar 
lixo dos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados, lavar vidros, espelhos e 
persianas, varrer pátios, fazer café e, eventualmente, serví-lo, fechar portas, janelas e 
vias de acesso, efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da 
merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções 
estabelecidas; selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições; 
distribuir as refeições preparadas; efetuar o controle do material existente no setor; 
receber, recolher e lavar louça e talheres após as refeições, colocando-os no setor de 
lavagem; zelar pela limpeza no local do trabalho; executar outras tarefas, que por 
suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

Serviços Gerais 

Carregar e descarregar veículos em geral, transportar, arrumar e elevar mercadorias, 
materiais de construção e outros, fazer mudança, proceder a abertura de valas, 
efetuar serviços de capina em geral, varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos 
de vias públicas e próprios municipais, zelar pela conservação e limpeza dos 
sanitários, auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral, 
auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais, auxiliar nos 
serviços de abastecimento de veículos, cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento e 
exumação, manejar instrumentos agrícolas, executar serviços de lavoura (plantio, 
colheita, preparo de terreno, adubações, pulverizações, etc.), aplicar inseticidas e 
fungicidas, cuidar de currais, terrenos baldios e praças, alimentar animais sob 
supervisão, proceder a lavagem de máquinas e veículos de qualquer natureza, bem 
como a limpeza de peças e oficinas, executar outras tarefas, que por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 

Técnico Agrícola 

Prestar assistência aos agricultores sobre métodos de cultura, bem como sobre meios 
de defesa e tratamento contra pragas e moléstias das plantas, realizar culturas 
experimentais através de plantio de canteiros, bem como efetuar cálculos para 
adubação e preparo da terra, informar aos lavradores sobre a convivência de 
introdução de novas culturas e equipamentos indicados para cada lavoura, bem como 
manutenção e conservação dos mesmos, orientar os criadores fazendo demonstrações 
práticas sobre métodos de vacinação, de criação e contenção de animais, bem como 
sobre processos adequados de limpeza e desinfecção de estábulos, baias, tambos, 
auxiliar o veterinário nas práticas operatórias e tratamentos de animais, controlando a 
temperatura, administrando remédio, aplicando injeções, supervisionando a 
distribuição de alimentos, colaborar em experimentações zootécnicas, realizar a 
inseminação artificial, colaborar na organização de exposições rurais, acompanhar o 
desenvolvimento da produção de leite e verificar o teor de gordura, dar orientação 
sobre indústrias rurais de conservas e laticínios, executar outras tarefas, que por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência. 

Técnico em 
Enfermagem 

Participar da equipe de enfermagem; Auxiliar no atendimento à pacientes nas 
unidades de saúde pública, sob supervisão; Orientar e revisar o autocuidado do 
paciente, em relação à alimentação e higiene pessoal; Executar a higienização e 
preparação dos pacientes para exames ou atos cirúrgicos; Cumprir as prescrições 
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relativas aos pacientes; Zelar pela limpeza, conservação e assepsia do material e do 
instrumental; Executar e providenciar a esterilização de salas e do instrumento 
adequado às intervenções programadas; Observar e registrar sinais e sintomas e 
informar à chefia imediata, assim como o comportamento do paciente em relação à 
ingestão e excreção; Manter atualizado o prontuário dos pacientes; Verificar 
temperatura, pulso e respiração, registrar os resultados no prontuário; Ministrar 
medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos; Aplicar injeções; Administrar 
soluções parenterais previstas; Alimentar, mediante sonda gástrica; Ministrar 
oxigênio por sonda nasal, com prescrição; Participar dos cuidados de pacientes 
monitorizados, sob supervisão; Realizar sondagem visical, enema e outras técnicas 
similares sob supervisão; Orientar pacientes a nível de ambulatório ou de internação, 
à respeito das prescrições de rotina; Fazer orientação sanitária de indivíduos, em 
unidades de saúde; Colaborar com os enfermeiros no treinamento do pessoal 
auxiliar; Colaborar com os enfermeiros nas atividades de promoção e progressão 
específica da saúde; Executar outras tarefas, que por suas características, se incluam 
na sua esfera de competência.  

Terapeuta 
Ocupacional 

Desenvolver atividades ocupacionais e recreativas; elaborar programas de tratamento 
e avaliação das conseqüências deles decorrentes; orientar a execução de atividades 
manuais e criativas para fins de recuperação do indivíduo; ministrar técnicas de 
trabalho em madeira, couro, argila, tecido, corda e outros; motivar para trabalho, 
valorizando a expressão criadora do indivíduo; proporcionar condições para que os 
trabalhos realizados, sob sua orientação, sejam divulgados e valorizados, através da 
participação em concursos e exposições; avaliar os trabalhos realizados, promover 
atividades sócio-recreativas; participar de programas voltados para a saúde pública; 
emitir pareceres sobre assuntos de sua especialidade; orientar, coordenar e 
supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar 
outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

Tesoureiro 

Elaborar o boletim diário de caixa; controlar sob supervisão, o saldo e os extratos 
bancários; receber valores de taxas diversas; conferir impostos pagos em bancos, 
preencher guias de recebimento; somar e carimbar os cheques recebidos no caixa, 
remeter ao banco para crédito da Prefeitura, autenticar empenhos pagos pela 
tesouraria, repassar documentos autenticados ao setor de conferência e proceder o 
fechamento de valores entre registradora e conferente, elaborar pagamento dos 
empenhos para fornecedores, indenizações e outros, efetuando previsão de fluxo de 
caixa, controlando as contas, conferindo os extratos bancários, verificando créditos 
débitos, aplicando o dinheiro disponível, elaborando diário de tesouraria e fluxo de 
caixa. Executar outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua esfera 
de competência. 

Vigia Noturno 

Executa serviços de vigilância e segurança dos bens públicos municipais, baseando-
se em regras de conduta predeterminadas, para assegurar a ordem do prédio e 
segurança do local. Percorre toda área sob sua responsabilidade, tentando para 
eventuais anormalidades na rotina de serviço, interferindo quando necessário e 
tomando providências cabíveis; vigia a entrada e saída de pessoas no local de 
trabalho, observando atitudes suspeitas e tomando medidas necessárias a prevenção 
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de violência. Executar outras tarefas, que por suas características, se incluam na sua 
esfera de competência. Executar outras tarefas, que por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2011 - ANEXO III 
 

DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

As Provas objetivas para os empregos abaixo, são composta da seguinte forma: 
 
Agente Administrativo 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Agente de Saúde 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Assistente Social 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Auxiliar de Farmácia 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Contador 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Coordenador de Atenção Básica – PSF 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Coordenador do CRAS 
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Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Coordenador do Departamento Municipal de Saúde 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Dentista 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Eletricista 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Encarregado Administrativo 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Encarregado de Divisão 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Encarregado de Seção 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
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Enfermeiro 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Engenheiro Civil 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Farmacêutico 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Fiscal de Obras e Posturas Municipal 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Fiscal de Saúde Pública 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Fiscal de Tributos 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Fisioterapeuta 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Fisioterapeuta (40 horas) 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
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16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Gari 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Inspetor de Alunos 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Jardineiro 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Mecânico 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Médico 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Médico Clinico Plantonista 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Médico de Estratégia de Saúde da Família 
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Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Merendeira 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Monitor 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Motorista 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Nutricionista 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Operador de Máquina 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Pedreiro 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Procurador Público 
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Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Professor PEB II - Artes 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Psicóloga 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Servente 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Serviços Gerais 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Técnico Agrícola 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Técnico em Enfermagem 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Terapeuta Ocupacional 
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Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
16 (Dezesseis) Questões de Língua Portuguesa 
24 (Vinte e quatro) Questões de Conhecimentos Específicos 
 
Tesoureiro 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Vigia Noturno 
Prova composta por 40 (quarenta) questões objetivas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos cada uma com 4 
alternativas de resposta com a seguinte composição: 
12 (Doze) Questões de Língua Portuguesa 
12 (Doze) Questões de Matemática 
16 (Dezesseis) Questões de Conhecimentos Gerais 
 
Além da prova objetiva e prática (para os empregos que exigem prova prática), poderá ser requerida 
Avaliação Médica quando da convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público e Avaliação 
Psicológica, quando se fizer necessário. 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2011 - ANEXO IV 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
1. PROVA - LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1.1. Programa da Prova: 
 
1.1.1. Português (Nível Alfabetizado):Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G. 
Divisão silábica: separação e partição de silabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. 
Acentuação gráfica: princípios básicos(regras), classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, 
Classe de palavras(classes gramaticais). Flexões: gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Tempos e 
modos do verbo, Leitura e interpretação de textos elementares. 
 
1.1.2. Português (Nível Fundamental Incompleto): Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, 
EX, J e G. Divisão silábica: separação e partição de silabas. Classificação das palavras quanto ao número de 
sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos(regras), classificação das palavras quanto à posição da sílaba 
tônica, Classe de palavras(classes gramaticais). Flexões: gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. 
Tempos e modos do verbo. 
 
1.1.3 Português (Nível Fundamental Completo): Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J 
e G. Divisão silábica: separação e partição de silabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. 
Acentuação gráfica: princípios básicos(regras), classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, 
Classe de palavras(classes gramaticais). Flexões: gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. Tempos e 
modos do verbo. Crase. Frase e Oração. Tipos de sujeito. Sinônimos e antônimos. Interpretação de texto. 
Sufixos e Prefixos. Tipos de predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo. 
 
1.1.4. Português (Nível Médio): Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 
Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: 
Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso direto e 
indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de 
textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações 
literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e 
expressões. Ponto de vista do autor. 
 
1.1.5. Português (Nível Superior Incompleto): Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. 
Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. 
Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso 
direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação 
de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. 
Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de 
palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 
 
1.1.6. Português (Nível Superior Completo): Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. 
Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. 
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Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. Discurso 
direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação 
de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. 
Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de 
palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 
 
2. PROVA - MATEMÁTICA 
 
2.1 – Programa da Prova:  
 
2.1.1. Matemática (Nível Alfabetizado):Noções de dobro, triplo, dezena, dúzia, soma, subtração, 
multiplicação e divisão com números inteiros e frações ordinárias e/ou decimais. Sistema Métrico Decimal. 
Regra de três simples e composta. Problemas envolvendo sistemas de medida de comprimento, área, volume 
e massa. 
 
2.1.2. Matemática (Nível Fundamental Incompleto): Noções de dobro, triplo, dezena, dúzia, soma, 
subtração, multiplicação e divisão com números inteiros e frações ordinárias e/ou decimais. Sistema Métrico 
Decimal. Regra de três simples e composta. Problemas envolvendo sistemas de medida de comprimento, 
área, volume e massa.  
 
2.1.3. Matemática (Nível Fundamental Completo): Noções de dobro, triplo, dezena, dúzia, soma, 
subtração, multiplicação e divisão com números inteiros e frações ordinárias e/ou decimais. Sistema Métrico 
Decimal. Regra de três simples e composta. Sistema monetário brasileiro. Porcentagem. Juro Simples: juros, 
capital, tempo, taxas e montantes. Problemas envolvendo sistemas de medida de comprimento, área, volume 
e massa. Teoria dos Conjuntos. Conjuntos numéricos. Operações com conjunto. Equações de 1º e 2º Grau, 
Geometria Plana. 
 
2.1.4. Matemática (Nível Médio): Números inteiros e fracionários: Operações e suas propriedades (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação). Múltiplos e divisores: máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. Frações ordinárias e decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões 
numéricas. Equações de 1º e 2º graus. Problema. Sistemas de medida de tempo. Sistema métrico decimal. 
Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. Divisão 
em partes proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juro simples: capital, tempo, taxas 
e montantes. Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: Números Naturais e Interiores 
(divisibilidade, números primos, fatoração, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum), Números 
Racionais e Irracionais (reta numérica, valor absoluto, representação decimal), Números Reais (relação de 
ordem e intervalos), Operações; Funções; Estudos das Relações, Definição da Função, Funções definidas por 
fórmulas: Domínio, Imagem e Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, Funções par 
e ímpar, Funções crescentes e decrescentes, Função Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º 
Grau, Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas; Seqüência: Progressão Aritmética e Geométrica; 
Geometria Plana: Ângulos: Definição, Classificação, Unidades e Operações, Feixes de paralelas cortadas por 
transversais, Polígonos, Áreas: Polígonos, e suas partes; Álgebra: Matrizes, Determinantes, Análise 
Combinatória; Geometria Espacial: retas e planos no espaço (paralelismo e perpendicularismo), poliedros 
regulares, pirâmides, prismas, cilindro, cone, e esfera(elementos e equações); Geometria Analítica: Estudo 
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Analítico do Ponto, da Reta e da Circunferência(elementos e equações). Números Complexos: Operações. 
Forma Algébrica e trigonométrica.  
 
3. PROVA – CONHECIMENTOS GERAIS 
 
3.1. Programa da Prova:  
 
3.1.1. CONHECIMENTOS GERAIS (Nível Alfabetizado):História e Geografia do Município; História 
Geral e do Brasil; Geografia do Brasil; Atualidades: Aspectos da Sociedade Política do Brasil e Região de 
Álvares Florence - SP. 
 
3.1.2. CONHECIMENTOS GERAIS (Nível Fundamental Incompleto):Lei Orgânica Municipal; História 
e Geografia do Município; História Geral e do Brasil; Geografia do Brasil; Atualidades: Aspectos da 
Sociedade Política do Brasil e Região de Álvares Florence - SP. 
 
3.1.3. CONHECIMENTOS GERAIS (Nível Fundamental Completo):Lei Orgânica Municipal; História e 
Geografia do Município; História Geral e do Brasil; Geografia do Brasil; Atualidades: Aspectos da Sociedade 
Política do Brasil e Região de Álvares Florence - SP. 
 
3.1.4. CONHECIMENTOS GERAIS (Nível Médio):Constituição Federal - Capítulo sobre Servidores 
Públicos; Constituição Estadual - Capitulo Sobre Servidores Públicos; Lei Orgânica Municipal; História e 
Geografia do Município; História Geral e do Brasil; Geografia do Brasil; Atualidades: Aspectos da Sociedade 
Política do Brasil e Região de Álvares Florence - SP. 
 
4. PROVA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
4.1. Programa da Prova: 
 
Agente de Saúde 
Saúde: conceito e relação com o ambiente.  Saúde Pública: vigilância, prevenção de doenças e promoção de 
saúde.  Sistema Único de Saúde e cidadania.  Sociedade, ética e promoção de saúde. Saneamento básico e 
saúde.  Práticas de campo: reconhecimento de problemas de saúde e fatores de risco.  O ser humano e a 
saúde: aspectos básicos do organismo humano funcional. As infecções e as defesas do organismo. Doença e 
meio ambiente: agentes patológicos e ciclos vitais - endemias e doenças re-emergentes.  Trabalho e saúde - 
prevenção de doenças associadas ao trabalho.  Saúde nas comunidades: respeito a diferenças de classe, etnia, 
gênero e geração. 
 
Assistente Social 
A  identidade  da  profissão  do  Serviço  Social  e  seus  determinantes  ideo-políticos.  O espaço ocupacional 
e as  relações  sociais  que  são  estabelecidas  pelo  Serviço  Social.  A Questão Social, o contexto 
conjuntural, profissional  e  as  perspectivas  teórico-metodológicas  do  Serviço  Social  pós- reconceituação. 
O espaço sócio-ocupacional do   Serviço   social e as   diferentes estratégias   de  intervenção profissional. As 
possibilidades, os limites e as demandas para o Serviço Social na esfera pública,  privada  e  nas  ONG. A  
instrumentalidade  como  elemento  da  intervenção  profissional.  O planejamento da intervenção e a 
elaboração de planos, programas e projetos sociais. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas 
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exigências do mercado  de  trabalho.  Análise da questão social.  Fundamentos históricos, teóricos e 
metodológicos do Serviço Social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. 
Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social; NOB / SUAS; 
NOB-RH / SUAS; Lei nº 7.853 – Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora de deficiência; Código de Ética 
Profissional; Lei nº 8.662/93 – Regulamenta a Profissão de Assistente Social; Constituição Federal (Os 
Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, Da Previdência Social, Da Assistência 
Social, Da Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso); Lei nº 
9.394 de 20/07/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Lei nº 10.741 de 01/10/2003 – Estatuto do 
Idoso; Decreto nº 6.214 de 26/09/2007 – Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada; Conhecimento 
sobre Programas e Projetos Sociais vigentes; Lei nº 8.080 de 19/09/1990 – Lei Orgânica da saúde; 
NOB/SUS; Serviço Social & Sociedade – Crise Social – Trabalho e Mediações Profissionais – Editora Cortez 
– Outubro/Dezembro – nº 104 (especial) 

 
Contador 
CONTABILIDADE GERAL: Princípios Fundamentais da Contabilidade; Estrutura Conceitual da 
Contabilidade; Contas e Plano de Contas; Fatos e lançamentos contábeis; Procedimento de escrituração 
contábil; Apuração do Resultado do Exercício; Elaboração, estruturação e Classificação das Demonstrações 
Contábeis de Acordo com a Lei 6.404 de 1976. Contabilidade Avançada: Ajustes para Encerramento do 
Exercício Social; Avaliação de Investimentos; Consolidação de Demonstrações; Destinação dos Resultados; 
Constituição de Reservas; Concentração, Transformação e Extinção de sociedades. Lei 11.638 de 2007. 
CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto e regime. Legislação básica (Lei nº 4.320/64 e Decreto 
93.872/86). Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. Receitas e Despesas 
orçamentárias e extra-orçamentárias: interferências passivas e mutações ativas.  Plano de contas da 
Administração Federal: conceito, estruturas e contas do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e 
compensação. Tabela de Eventos: conceito, estrutura e fundamentos lógicos. Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI: conceito, objetivos, principais documentos.  
Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações de acordo com a Lei nº 
4.320/64. Orçamento Público: características do orçamento tradicional, do orçamento de base zero, do 
orçamento de desempenho e do orçamento-programa.  2.  Classificação da receita e da despesa orçamentária 
brasileira.  3.  Execução da receita e da despesa orçamentária.  4.  Estrutura programática adotada no setor 
público brasileiro.  5.  Lei de Responsabilidade Fiscal “princípios, objetivos, e efeitos no planejamento e no 
processo orçamentário, regra de ouro, limites para despesa”.  Auditoria no Setor Público Federal: Sistemas de 
Controle Interno e Externo. Controle Interno e Supervisão Ministerial. Finalidades e Objetivos da Auditoria 
Governamental.  Abrangência de atuação.  Formas e Tipos.  Normas relativas à execução dos trabalhos.  
Normas relativas à opinião do auditor. Relatórios e Pareceres de Auditoria. LEI 101 (Responsabilidade 
Fiscal); LEI 8.666 (Licitações e Contratos), Constituição Federal – Arts. 145 a 169 – Emendas 
Constitucionais 29, 30, 37 e 58 – Disposições Transitórias – Art. 60. 
 
Coordenador de Atenção Básica – PSF 
História das Políticas de Saúde no Brasil; Legislação estruturante, princípios e diretrizes do SUS; 
Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde; Pacto pela Saúde; Financiamento do SUS; 
Humanização e Acolhimento - Política Nacional de Humanização; Métodos Epidemiológicos; Indicadores de 
saúde; Sistemas de informação em saúde ;Vigilância à Saúde; Modelos de atenção e cuidados em saúde; 
Promoção de Saúde; Educação em Saúde; Planejamento e Gestão em saúde; Indicadores de nível de saúde da 
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população; Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde; Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo.  
 
Coordenador do CRAS 
Estado, sociedade civil e políticas públicas. Neoliberalismo, globalização e terceiro setor. Questão social e 
suas expressões. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS; Política Nacional de Assistência Social - 2004; 
Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB-2005. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Estatuto do Idoso. Lei Maria da Penha. Direito Administrativo. Teoria geral da administração e gestão 
pública. Elaboração, planejamento, monitoramento e avaliação de projetos, programas e planos. Rede pública 
e privada de proteção social na garantia dos direitos sócio-assistenciais. 
 
Coordenador do Departamento Municipal de Saúde 
História das Políticas de Saúde no Brasil; Legislação estruturante, princípios e diretrizes do SUS; 
Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde; Pacto pela Saúde; Financiamento do SUS; 
Humanização e Acolhimento - Política Nacional de Humanização; Métodos Epidemiológicos; Indicadores de 
saúde; Sistemas de informação em saúde ;Vigilância à Saúde; Modelos de atenção e cuidados em saúde; 
Promoção de Saúde; Educação em Saúde; Planejamento e Gestão em saúde; Indicadores de nível de saúde da 
população; Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde; Doenças de notificação compulsória no 
Estado de São Paulo.  

 
Dentista 
1 - Semiologia: Processos de diagnóstico; 02 - Radiologia: Física das radiações, filmes, processamento, 
anatomia radiográfica e aspectos radiográficos dos cistos e tumores, técnicas radiográficas, interpretação 
radiográfica. 03 - Patologia oral: Aspectos gerais. 04 – Cirurgias orais menores: Exodontias, dentes inclusos, 
apicetomias e cirurgias pré-protéticas. 05 - Prótese total e parcial removível: Noções básicas. 06 - 
Periodontia: Anatomia e fisiologia do periodonto; Exame, diagnóstico e prognóstico; Princípios básicos de 
oclusão. 07 - Dentística: Restaurações metálicas; restaurações plásticas: diretas e indiretas (inlay e onlay com 
resinas compostas); restaurações cerâmicas e do tipo Inlay/Onlay; Plano de tratamento e condutas 
terapêuticas integradas; Limite cervical das restaurações; Noções de oclusão e ajuste oclusal em dentística; 08 
- Endodontia: Topografia da câmara pulpar; Alterações da polpa dental e do periápice; Tempos operatórios 
do tratamento dos canais radiculares; Diagnóstico e prognóstico; 09 - Diagnóstico e tratamento das 
emergências em odontologia; 10 – Diagnóstico e pronto atendimento das emergências médicas em 
consultório odontológico (ABC da ressuscitação cardiorrespiratória); 11 - Biossegurança: Aspectos de 
interesse em odontologia; 12 - Anestesiologia: Técnicas, soluções anestésicas (farmacologia, indicações e 
contraindicações), complicações; 13 - Terapêutica e Farmacologia: Analgésicos, antiinflamatórios não 
esteróides, antimicrobianos; Uso profilático dos antibióticos; Controle da ansiedade em odontologia 
(ansiolíticos); 14 - Saúde Coletiva: Promoção de saúde; Epidemiologia dos problemas bucais; Índices e 
indicadores; Prevenção, diagnóstico e tratamento das principais doenças bucais; Flúor: uso; metabolismo; 
mecanismo de ação; intoxicação crônica e aguda; Educação em saúde bucal; Política de saúde; 15 - 
Odontopediatria: Crescimento e Desenvolvimento. Noções de interesse Odontopediátrico; Diagnóstico e 
Plano de Tratamento em Clínica Odontopediátrica; Doença Periodontal na Criança; Cariologia; Prevenção 
das Doenças Cárie e periodontal; Tratamento Restaurador das Lesões de Cárie; Terapia Endodôntica em 
Decíduos; Traumatismo; Cárie dentária na criança e no adolescente; Métodos mecânicos e quimioterápicos 
de higiene bucal; 16 - Deontologia e Ética Odontológica; 17 - Materiais Dentários: Estrutura Dental; 
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Materiais Restauradores Plásticos Diretos; Adesivos Dentinários; Cimentos e Bases Protetoras; Materiais 
para Moldagem; Resinas Acrílicas; Materiais para higiene bucal e prevenção. 
 
Enfermeiro 
Legislação Profissional, organização das redes assistenciais e educação permanente.Política nacional de 
humanização e promoção da saúde.Projeto terapêutico singula. Matriciamento. Pacto pela vida e em defesa 
do SUS.Planejamento e organização do serviço de saúde. Sistematização da assistência de Enfermagem; 
Consulta de Enfermagem. Doenças transmissíveis e não Transmissíveis; Doenças Crônicas, Regulação da 
Assistência na Atenção Básica. Linha de cuidados das Gestantes, Diabéticos, Hipertensos, Idosos. Saúde do 
Trabalhador. Estratégias da Saúde da Família e PACS. Programas de saúde. Puericultura. Normas de 
Biosegurança. Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS). Imunização; rede de frios. 
 
Engenheiro Civil 
Instalações hidráulicas prediais. Instalações sanitárias. Meio ambiente. Sistema de tratamento de água 
potável. Sistema de poços artesianos. Sistema de tratamento de esgotos. Tratamento e incineração de lixo. 
Sistema de captação e drenagem de águas pluviais. Fiscalização de obras e Serviços de Engenharia. 
Impermeabilização. Coberturas. Revestimentos. Acabamentos. Segurança em edificações públicas e 
industriais. Pavimentos rígidos e flexíveis. Drenagem de pavimentos. Captação de águas pluviais. Combate a 
erosões e contenção de taludes. Reparos em pavimentos – rígidos e flexíveis. Rejuntamento de pavimento. 
Pintura e reparos de sinalização horizontal. Plantio e conservação de revestimento vegetal. Sistema de 
comunicação visual. Planejamento de obras e serviços de engenharia. Cronograma físico-financeiro. 
Orçamento de obras e de Serviços de Engenharia. Fluxograma de pagamentos de faturas. Reajustamento de 
preços. Controle de prazos. Medições de obras e serviços de engenharia. Conceito e fundamentos aplicados à 
manutenção de instalações industriais (manutenção preventiva e corretiva). Administração de materiais 
técnicos de consumo. Planejamento e controle da manutenção (planejamento anual de atividades; sistemas de 
Ordem de Serviços, históricos de intervenções em equipamentos, componentes principais e em instalações, 
custos aplicados à manutenção). Programação e execução de serviços de manutenção. Conhecimento sobre 
cálculo estrutural, mecânica dos solos, Topografia, Auto Cad. 

 
Farmacêutico 
Planejamento e gestão da assistência farmacêutica; seleção de medicamentos; sistemas de compra e 
distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no  serviço público; armazenamento de 
medicamentos; gestão de materiais na farmácia e/ou almoxarifado; aquisição e licitação de medicamentos e 
outros produtos para a saúde; seguimento Farmacoterápico de pacientes em ambulatório; Farmácia Clínica, 
Atenção Farmacêutica, Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; aspectos de biossegurança 
em farmácias; farmacoepidemiologia; farmacoeconomia; farmacovigilância;  estudos de utilização de 
medicamentos; farmacoterapia baseada em evidências; análises farmacoeconômicas; ética Farmacêutica; 
análise farmacêutica e controle de qualidade de medicamentos; cálculos de concentrações na manipulação 
farmacêutica. Interpretação de certificados de análise de medicamentos; estabilidade de medicamentos; 
Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica; formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas e estéreis: 
conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, fabricação e acondicionamento; sistemas de liberação de 
fármacos; aspectos técnicos de infra-estrutura física e garantia de qualidade; boas práticas de manipulação em 
farmácia; farmacologia e farmacoterapia; reações adversas a medicamentos; interações medicamentosas; 
farmacologia e farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas, virais e fúngicas; farmacologia e 
farmacoterapia nas doenças do sistema cardiovascular;  farmacologia e farmacoterapia nas doenças 
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neoplásicas; armacologia e farmacoterapia da dor e da inflamação; farmacologia e farmacoterapia nos 
distúrbios da coagulação; farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico; segurança do 
processo de utilização de medicamentos; produtos para a saúde relacionados com o preparo, administração e 
descarte de medicamentos; Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes; Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica; Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; atenção de média e alta complexidade. Amostras 
biológicas: coleta, preparação e preservação de espécimes clínicos para diagnóstico laboratorial. 
Biossegurança e controle de qualidade em laboratório. Bioquímica clínica e técnicas de laboratório aplicadas 
às análises bioquímicas e endócrinas. Parasitologia clínica e técnicas gerais de laboratório aplicadas ao 
diagnóstico de protozoários e helmintos. Métodos de exame cropológico. Microbiologia clínica e técnicas 
gerais de laboratório aplicadas ao diagnóstico de fungos, vírus e bactérias. Hematologia clínica e técnicas de 
laboratório aplicadas ao estudo hematológico.  Imunologia clínica e técnicas de laboratório aplicadas ao 
diagnóstico das doenças infecciosas, auto-imunes e tumorais. Uroanálise: métodos e técnicas de laboratório 
aplicadas ao exame físico, químico e citológico da urina. 
 
Fiscal de Obras e Posturas Municipal 
Política de Costumes, Segurança e Ordem Pública. Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais e 
Comerciais e Prestadores de serviços. Fundamentos técnicos e legais da construção civil. Noções de 
arquitetura e meio ambiente. A função do Fiscal de obras e Postura. Auto de Infração. Auto de Apreensão. 
Tributos Municipais. Noções de direito municipal. Lei Orgânica do Município; Código de Obras e Posturas 
do Município. 
 
Fiscal de Saúde Pública 
Código Sanitário (Lei nº 10.083, de 23 de setembro de 1998, Decreto nº 12.342, de 27 de setembro de 1978, 
Portaria Conjunta CVS/IAL nº 9, de 12 de novembro de 2004). Portaria CVS 6/99, de 10/03/99 (Resolução 
RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004). 
 
Fiscal de Tributos 
Administração Pública. Auditoria. Contabilidade Geral. Contabilidade Avançada. Direito Administrativo. 
Direito Civil. Direito Comercial. Direito Constitucional. Direito Penal. Direito Tributário. Estatística. 
Finanças Públicas. Interpretação de Textos. Legislação Tributária Municipal. Matemática Financeira. 
Raciocínio Lógico. Visão clássica das funções do Estado. Evolução das funções do Governo. Ingressos 
públicos: receitas públicas, receitas originárias e derivadas.Os princípios teóricos de tributação. Impostos, 
tarifas, contribuições fiscais e parafiscais: definições. Tipos de impostos. Progressivos, Regressivos, 
Proporcionais. Diretos e Indiretos. Carga Fiscal. Progressiva. Regressiva. Neutra. Carga Fiscal Ótima. Efeitos 
da ausência ou do excesso de cobrança de impostos. A curva reversa. O efeito de curto, médio e longo prazo 
da inflação e do crescimento econômico sobre a distribuição da carga fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Ajuste Fiscal; Contas Públicas – Déficit Público. Resultado nominal e operacional. Necessidades de 
financiamento do setor público. DIREITO TRIBUTÁRIO: Conceito. Princípios. Normas gerais. Obrigação 
tributária: elementos constitutivos e espécies. Fato gerador. Sujeitos ativos e passivos. Crédito tributário: 
natureza, lançamento, suspensão, extinção e exclusão. Sistema Tributário Nacional: Princípios 
constitucionais tributários. Repartição constitucional de competências tributárias. Fundos de Participação. 
Limitações ao poder de tributar e Renúncias de receitas. Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. Participação do Tribunal de Contas do Estado na repartição das receitas tributárias. 
Administração tributária. Processo tributário. Lei Orgânica do Município; Código Tributário Municipal. 
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Fisioterapeuta 
Anatomia; Fisiologia; Neurologia; Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia; Cinesioterapia; Fisioterapia 
aplicada à Neurologia - Infantil - Adulto; Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia; Fisioterapia 
aplicada à Ginecologia e Obstetrícia; Fisioterapia aplicada à Pneumologia; Arts. 196 a 200 da Constituição 
Federal; Lei 8080, de 19/09/1990; Lei 8142, de 28/12/1990; Norma Operacional Básica do SUS 01/1996; 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS 01/2002; Emenda Constitucional nº. 29/2000. 

 
Fisioterapeuta (40 horas) 
Anatomia; Fisiologia; Neurologia; Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia; Cinesioterapia; Fisioterapia 
aplicada à Neurologia - Infantil - Adulto; Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia; Fisioterapia 
aplicada à Ginecologia e Obstetrícia; Fisioterapia aplicada à Pneumologia; Arts. 196 a 200 da Constituição 
Federal; Lei 8080, de 19/09/1990; Lei 8142, de 28/12/1990; Norma Operacional Básica do SUS 01/1996; 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS 01/2002; Emenda Constitucional nº. 29/2000. 

 
Médico 
1. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. 2. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 3. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças. 4. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. 5. Indicadores de 
nível de saúde da população. 6. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. 7. Doenças de 
notificação compulsória no Estado de São Paulo. 8. Código de Ética Médica. 9. Atualidades sobre Saúde 
Pública e Medicina Geral. 10. Saúde Pública. 11. Medicina Social e Preventiva. 12. Epidemiologia e 
Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. 13. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, 
hematológica, pâncreas, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, 
infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, 
dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. 14. Código de Processo Ético. 
 
Médico Clinico Plantonista 
1. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. 2. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 3. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças. 4. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. 5. Indicadores de 
nível de saúde da população. 6. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. 7. Doenças de 
notificação compulsória no Estado de São Paulo. 8. Código de Ética Médica. 9. Atualidades sobre Saúde 
Pública e Medicina Geral. 10. Saúde Pública. 11. Medicina Social e Preventiva. 12. Epidemiologia e 
Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. 13. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, 
hematológica, pâncreas, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, 
infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, 
dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. 14. Código de Processo Ético. 
 
Médico de Estratégia de Saúde da Família 
1. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. 2. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 3. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças. 4. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. 5. Indicadores de 
nível de saúde da população. 6. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. 7. Doenças de 
notificação compulsória no Estado de São Paulo. 8. Código de Ética Médica. 9. Atualidades sobre Saúde 
Pública e Medicina Geral. 10. Saúde Pública. 11. Medicina Social e Preventiva. 12. Epidemiologia e 
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Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. 13. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, 
hematológica, pâncreas, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, 
infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, 
dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. 14. Código de Processo Ético. 
 
Motorista 
I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas Gerais 
de Circulação e Conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 - Conversões; 04 - Dos Pedestres e Condutores não 
Motorizados; 05 - Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - Dos Veículos; 02 - Registro, 
Licenciamento e Dimensões; 03 - Classificação dos Veículos; 04 - Dos equipamentos obrigatórios; 05 - Da 
Condução de Escolares; 06 - Dos Documentos de Porte Obrigatório; 07 - Da Habilitação; 08 - Das 
Penalidades; 09 - Medidas e Processo Administrativo; 10 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 
01 - A Sinalização de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de Sinais de Regulamentação; 04 
- Conjunto de Sinais de Advertência; 05 - Placas de Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: 01 - Direção 
Preventiva e Corretiva; 02 - Automatismos; 03 - Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de 
Acidentes; 04 - Leis da Física; 05 - Aquaplanagem; 06 - Tipos de Acidentes; PRIMEIROS SOCORROS: 01 - 
Como socorrer; 02 - ABC da Reanimação; 03 - Hemorragias; 04 - Estado de Choque; 05 - Fraturas e 
Transporte de Acidentados; MEIO AMBIENTE: 01 - Meio Ambiente; NOÇÕES DE MECÂNICA: 01 - O 
Motor; 02 - Sistema de Transmissão e Suspensão; 03 - Sistema de Direção e Freios; 04 - Sistema Elétrico, 
Pneus e Chassi. II - CONHECIMENTOS GERAIS DO VEÍCULO: 01 - Conhecimentos Práticos de 
Operação e Manutenção do veículo; 02 - Procedimentos de Segurança; 03 - Funcionamento Básico dos 
Motores; 04 - Sistema de Lubrificação; 05 - Arrefecimento; 06 - Transmissão; 07 - Suspensão; 08 - Direção; 
09 - Freios; 10 - Pneus; 11 - Painel de instrumentos; 12 - Sistema Elétrico. Motorista: Código de Trânsito 
Brasileiro. 13 - Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro de 1988, 
Artigos 5°, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. 14 - Lei Federal n° 8.069, de 13/07/90 – Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Artigo 53 a 59 e 136 a 137. 
 
Nutricionista 
1. Princípios de nutrição: nutrientes, definição, propriedades, funções, digestão, absorção,  metabolismo  e  
fontes  alimentares.  2.  Controle  de  peso.  3.  Erros inatos  do  metabolismo.4.  Nutrição  materno-infantil:  
alimentação  da  gestante (adolescente  e  adulta);  5.  Alimentação  da  nutriz;  Lactação,  Leite  humano  e 
considerações  nutricionais;  Alimentação  do  lactente  (aleitamento  natural, artificial e misto). Alimentação 
da criança no primeiro ano de vida, pré-escolar. 6.  Técnica  diabética:  conceitos,  objetivos,  relevância.  7.  
Alimentos: conceito, classificação  e  composição  química.  8.  Caracteres  organolépticos:  seleção, 
conservação  e  custo;  pré-preparo  e  preparo  dos  alimentos;  operações preliminares de divisão, operações 
para união, perdas e  fator de correção. 9. Métodos e técnicas de cocção. 10. Planejamento de cardápios e 
requisição de gêneros  alimentícios.  11.  Administração  de  serviços  de  nutrição:  estrutura administrativa  
de  serviços:  características,  objetivos,  planejamento, organização,  comando,  controle,  avaliação;  12.  
Unidades  do  serviço  de nutrição:  funcionamento e controle; material e equipamento; administração de 
pessoal;  orçamento  e  custos.  13.  Nutrição  e  saúde  pública:  diagnóstico  do estado  nutricional  de  
populações;  nutrição  e  infecções;  epidemiologia  da desnutrição. 14. Nutrição Normal: Dietoterapia, 
Avaliação Nutricional, Nutrição Enteral  e  Parenteral,  IDR,  15.  Nutrição  Materno  Infantil:  Administração  
de Serviços  de  Alimentação,  Imunonutrição,  Produção  de  Lactário,  16.  Higiene dos  Alimentos,  
Tecnologia  dos  Alimentos,  Técnica  Dietética,  Microbiologia, Bromatologia e Lei n° 6.583 de 20 de 
outubro de 1978 
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Operador de Máquina 
I - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: 01 - Normas 
gerais de circulação e conduta; 02 - Regra de Preferência; 03 - Conversões; 04 - Classificação de Vias; 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - Dos equipamentos obrigatórios; 02 - Dos Documentos de Porte 
Obrigatório; 03 - Da Habilitação; 04 - Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: 01 - a Sinalização 
de Trânsito; 02 - Gestos e Sinais Sonoros; 03 - Conjunto de Sinais de Regulamentação; 04 - Sinais de 
Advertência; 05 - Placas de Indicação; II - CONHECIMENTOS GERAIS DA MÁQUINA: 01 - Operação. 
Preparativos para funcionamento da Máquina; Parada do Motor; Painel de controle; Combustível, fluidos e 
lubrificantes; Compartimento do Operador; Principais controles de Operação; Controles da caixa de 
mudanças; Instruções para o manejo da máquina. 02 - Manutenção e Lubrificação: Principais pontos de 
lubrificação; Tabelas de manutenção periódica; Sistema de arrefecimento do motor; (radiador, correias, 
bomba d'água). 03 - Sistema de Combustível. 04 - Sistema Elétrico. 05 - Sistema de Frenagem. 06 - Sistema 
de Lubrificação do Motor. 07 - Sistema de Purificação de ar do motor. 08 - Conhecimentos Práticos de 
Operação e Manutenção da Máquina; 09 - Procedimentos de Segurança; 10 - Funcionamento Básico dos 
Motores; 11 - Direção; 12 - Freios; 13 – Pneus.  
 
Procurador Público 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Conceito e Classificação de Constituição. Aplicabilidade e Interpretação 
das Normas Constitucionais. Poder Constituinte. Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos Políticos. 
Entidades Componentes da Federação Brasileira (União, Estados, Distrito Federal, Municípios). 
Administração Pública. Organização dos Poderes, Ministério Público e Tribunais de Contas. O Processo 
Legislativo. Controle de Constitucionalidade (Ação Direta de Inconstitucionalidade; Ação Declaratória de 
Constitucionalidade). Emendas à Constituição. Lei Orgânica do Município de Tanabi. Ação Popular. 
Mandado de Segurança. DIREITO ADMINISTRATIVO:  Conceito, Evolução Histórica, Fontes, 
Interpretação, Relação com outros ramos do Direito. Princípios Informativos do Direito Administrativo. 
Administração Pública. Administração Direta e Indireta. Poderes e deveres da Administração. Serviço 
Público. Conceito, Classificação, Requisitos, Desconcentração e Descentralização, Delegação, Concessão, 
Permissão e Autorização. Servidores públicos. Atos Administrativos. Poder Regulamentar de Polícia. 
Licitação - Lei 8.666/93 e suas alterações. Pregão Lei 10.520/02. Contrato Administrativo. Parcerias Públicas 
e Privadas. Desapropriação. Bens Públicos. Processo Administrativo e Sindicância. Responsabilidade Civil 
do Estado. Controle da Administração Pública. Improbidade Administrativa – Lei 8.429/92. Comissões 
Parlamentares de Inquérito. DIREITO PENAL – Dos Crimes Contra a Administração Pública. Crimes de 
Responsabilidade dos Prefeitos – Decreto – lei n° 201/1.967. Crimes da Lei de Licitações – Lei 8.666/93. 
DIREITO TRABALHISTA: Aspectos Gerais: Conceito de Empregado e de Empregador. Sucessão de 
Empresas. Princípios e Fontes do Direito do Trabalho. Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho: Da 
Duração do Trabalho; Do Salário Mínimo; Das Férias Anuais. Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho. 
Do Contrato Individual do Trabalho. Das Convenções Coletivas de Trabalho. Das Comissões de Conciliação 
Prévia (Lei nº 9.958, de 12/01/2000). Gratificação de Natal. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
Organização Sindical. Justiça do Trabalho. Processo Judiciário do Trabalho. DIREITO TRIBUTÁRIO: 
Sistema Constitucional Tributário. Competência Tributária. Tributos e suas espécies. Fontes do Direito 
Tributário: vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Da obrigação tributária. 
Crédito tributário. Garantias e privilégios do Crédito tributário. Processo administrativo tributário. A 
execução fiscal (Lei Federal n° 6.830/80 e suas alterações). Plano Plurianual. Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Lei Orçamentária. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2.000). 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Da Jurisdição e da ação. Organização Judiciária. Competência Das partes 
e dos procuradores. Do Ministério Público. Processo e Procedimento. Dos atos processuais. Pressupostos 
Processuais Da formação,da suspensão e da extinção do processo. Citação e Intimação. Do processo 
ordinário. Do processo nos Tribunais. Dos recursos. Do processo de execução.  Da execução em geral. 
Execução Contra a Fazenda Pública. Dos embargos do devedor. Do processo cautelar. Dos procedimentos 
especiais. Inquérito Civil e Ação Civil Pública. DIREITO CIVIL: Princípios gerais do Direito Civil. Dos 
bens. Dos fatos jurídicos. Do direito das coisas. Do Direito das obrigações. Teoria das obrigações contratuais 
e extra contratuais. Responsabilidade Civil. 
 
Professor PEB II - Artes 
O ensino de Educação Artística no ensino fundamental; O conhecimento Arte no currículo escolar: razões e 
finalidades; As diferentes linguagens artísticas e a educação; Teoria da arte: arte como conhecimento, 
produção e expressão; A construção do Universo Cultural através da Arte: Das origens do teatro, da música e 
das artes visuais à contemporaneidade:características, produções e produtores dos principais períodos, 
escolas, movimentos e tendências no Brasil e no Mundo; Elementos básicos das expressões artísticas 
(coreográficas, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais); Artes visuais: elementos de visualidade e suas 
relações: comunicação na contemporaneidade; Artes Cênicas: jogos teatrais na escola; teatro na escola; 
Música: elementos estruturais da linguagem musical, tendências musicais quanto ao ensino da música na sala 
de aula; Dança: papel da dança na educação; As danças como manifestações culturais; A metodologia do 
ensino de arte: Proposta triangular: fazer, apreciar e contextualizar; Aplicação didática e prática dos seguintes 
referenciais: Arte - área de conhecimento, Arte - Linguagem, Arte e Educação. 
 
Psicóloga 
Indivíduo, Instituições, Sociedade: Desenvolvimento, Interação Social, Processos de Conhecimento da 
Realidade, O Inconsciente, Casualidades Psíquicas, A Dimensão Ideológica das Instituições, A Família, A 
Escola, O Processo Grupal e as Práticas Terapêuticas de Grupo, O Trabalho Institucional Psicológico. 
Psicologia, Psicanálise e Psicoterapias: Clínica Psicológica e suas Especialidades, O Campo das 
Psicoterapias, A Nova Cultura Psicológica, Diagnóstico em Psicanálise. Teorias da Personalidade. Ética 
Profissional. 

 
Técnico Agrícola 
Noções de: Propagação de Plantas Cultivadas: Métodos de Propagação, Viveiros. Formações de Canteiros. 
Doenças e Pragas de Plantas Cultivadas. Nutrição e Adubação Química e Orgânica das Plantas. Recuperação 
do Solo. Técnicas de Plantio. Reflorestamento. Arborização Urbana. Parques e Jardins. Meio Ambiente: 
Educação Ambiental. 

 
Técnico em Enfermagem 
Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e 
parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética Profissional: comportamento social e de 
trabalho, sigilo profissional. Introdução as Doenças Transmissíveis: terminologia básica, noções de 
epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento, infecção 
hospitalar, vacinas. Socorros de Urgência: parada cardio-respiratória, hemorragias, ferimentos superficiais e 
profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento, sufocamento, choque elétrico, 
envenenamento, mordidas de cobras, fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. 
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Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns, berçários 
e lactários. Centro Cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. 

 
Terapeuta Ocupacional 
Fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos de Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional em 
Geriatria e Gerontologia: Avaliação; interdisciplinaridade na abordagem do idoso. Terapia Ocupacional em 
Pediatria: Desenvolvimento sensório perceptivo, cognitivo, motor normal e suas alterações; Terapia 
Ocupacional em neuropediatria. Terapia Ocupacional em Reabilitação Física: Noções fundamentais de: 
Acidente Vascular Cerebral; Traumatismo Cranioencefálico; Lesões Medulares; Queimaduras; Doenças 
Reumáticas; Doenças Degenerativas. Terapia ocupacional em traumato-ortopedia: Utilização de órteses e 
adaptações. Terapia ocupacional em Psiquiatria; Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica. 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2011 - ANEXO VI 
 

ROTEIRO DAS PROVAS PRÁTICAS 
 

1. Empregos: 
 
Eletricista 

Mecânico 

Motorista 

Operador de Máquinas 

Pedreiro 

Serviços Gerais 

 

A prova prática será realizada com base no conteúdo a seguir: 
 
Eletricista 
A avaliação da prova consistirá na Identificação de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos 
utilizados em instalação elétricas; Noções de segurança no posto de trabalho; Noções de higiene e limpeza no 
posto de trabalho; Instalação de um circuito elétrico utilizando fio ou cabo, lâmpada, tomada, Interruptor e 
disjuntor; Determinação de potência e corrente em um circuito elétrico com o uso de ferramentas e 
instrumentos de medição adequados; Identificação de componentes elétricos em quadro de distribuição de 
baixa tensão. 
 
Requisitos para a realização da prova prática: 
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática portando Cédula de Identidade ou Carteira expedida 
por Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de identificação. 
 
Mecânico 
Organização, Segurança e Higiene no trabalho; Uso correto de ferramentas e equipamentos; Habilidade e 
destreza no desenvolvimento das tarefas; Conhecimento prático sobre as atividades desenvolvidas. 
 
Requisitos para a realização da prova prática: 
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática portando Cédula de Identidade ou Carteira expedida 
por Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de identificação. 
 
Motorista 
Manutenção do veículo; Noções de embreagem, câmbio e direção; Posicionamento do veículo na via; 
Instrumentos do painel; Noções de sinalização de transito. 
 
Requisitos para a realização da prova prática: 
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática, portando a habilitação compatível com o a categoria 
exigida para o emprego, sem a mesma não será permitido ao candidato a realização da prova prática. 
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Operador de Maquina 
Manutenção do veículo; Noções de embreagem, câmbio e direção; Posicionamento do veículo na via; 
Instrumentos do painel; Noções de sinalização de transito. 
 
Requisitos para a realização da prova prática: 
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática, portando a habilitação compatível com o a categoria 
exigida para o emprego, sem a mesma não será permitido ao candidato à realização da prova prática. 
 
Pedreiro 
Argamassa de assentamento;  Ferramentas; Nível; Mangueira de Nível; Régua; Assentamento de tijolos; 
Argamassa de concreto; Pisos; Segurança e Higiene no Trabalho; Economia no uso dos materiais. 
 
Requisitos para a realização da prova prática: 
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática portando Cédula de Identidade ou Carteira expedida 
por Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de identificação. 
 
Serviços Gerais 
Noções de Limpeza e Higiene em todas as dependências de prédios públicos (Banheiros, cozinhas, 
corredores, vidraças, mesas, salas de aula, quadras esportivas, etc.); Noções de segurança no trabalho; 
Conhecimentos e Manuseio de Utensílios e Produtos de Limpeza; Conhecimento e Manuseio de ferramentas 
de uso manual; Conhecimentos em relação ao trabalho de abertura de valas, limpeza de terrenos; Resistência 
física em trabalhos de carga e descarga. 
 

Requisitos para a realização da prova prática: 
Os candidatos deverão comparecer para a prova prática portando Cédula de Identidade ou Carteira expedida 
por Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de documento de identificação. 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2011 - ANEXO VI 
 
 

CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADE DATA 

Publicação do Edital 04-11-2011 

Abertura das Inscrições 05-11-2011 

Encerramento das Inscrições 21-11-2011 

Homologação das Inscrições 23-11-2011 

Início do Prazo de Recurso das Inscrições 25-11-2011 

Fim do Prazo de Recurso das Inscrições 28-11-2011 

Resposta dos Recursos das Inscrições 30-11-2011 

Realização das PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICAS à divulgar 
Divulgação do Gabarito à divulgar 
Início do Prazo de Recursos do Gabarito à divulgar 

Fim do Prazo de Recursos do Gabarito à divulgar 
Respostas dos Recursos dos Gabaritos à divulgar 

Divulgação do Resultado das Provas Objetivas e Práticas à divulgar 

Início do Prazo de Recursos das Provas Objetivas e Práticas à divulgar 
Fim do Prazo de Recursos da Provas Objetivas e Práticas à divulgar 
Respostas dos Recursos da Provas Objetivas e Práticas à divulgar 

Divulgação do Resultado Final das Prova Objetivas e Práticas à divulgar 
Início do Prazo de Recursos do Resultado Final das Provas Objetivas e Práticas  à divulgar 
Fim do Prazo de Recursos do Resultado Final das Provas Objetivas e Práticas à divulgar 

Resposta dos Recursos do Resultado Final das Provas Objetivas e Práticas à divulgar 

Divulgação do Resultado Final do CONCURSO PÚBLICO à divulgar 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2011 ANEXO VI 
MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 

(Um recurso por Folha) 
 

_________________, ______ de _______________ de 2011 
À  
INSTITUIÇÃO SOLER DE ENSINO LTDA 
 
Ref: Recurso Administrativo - Concurso Público Edital nº 02/2011 – PREEITURA MUNICIPAL DE 
ÁLVARES FLORENCE - SP. 
 
(  ) Inscrições. 
(  ) Gabarito Oficial - Revisão de Questões da Prova. 
(  ) Resultado da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 
(  ) Resultado da Prova Prática 
(  ) Resultado Parcial - Classificação 
(  ) Resultado Final - Classificação 

Fundamentação e argumentação lógica: 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte(s) que embasa(m) a argumentação do candidato: 
 
 

Atenciosamente,  
___________________________________________________ 

(assinatura do candidato) 
 
 
 
 
 

Nome:  
 

Nº. de Inscrição: 
 

Emprego:  
 

Nº. da questão recorrida:  
 

Resposta do gabarito oficial:  Resposta do 
candidato: 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2011 ANEXO VII 
MODELO DE FORMULÁRIO PARA  

SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

_________________, ______ de _______________ de 2011. 
 
À  
Instituição Soler de Ensino Ltda 
 
Ref: Solicitação de condições especiais para a realização da prova - Concurso Público Edital nº 02/2011 – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES FLORENCE _ SP. 
 
 

Nome:  
 

Nº. de Inscrição: 
 

Emprego:  
 

 

Descrição da deficiência: 
 
 
 
 
 
 

Necessidade especial para a realização da prova: 
 
 
 
 

 
Atenciosamente,  
 

___________________________________________________ 
(assinatura do candidato) 


