
 

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de 
Monte Alegre do Sul 
Estado de São Paulo 

 

 
CONCURSO PÚBLICO 01-2014 

 
O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
legais em vigor, com a supervisão da Comissão Fiscalizadora nomeada pela Portaria nº 1.929 de 04 de fevereiro de 2014, 
torna pública a abertura das inscrições para o CONCURSO PÚBLICO de provas e títulos. 
 
O Concurso Público será organizado pelo INDEPAC – Instituto de Cultura e Desenvolvimento Educacional, Promoção 
Humana e Ação Comunitária e será regido pelas instruções especiais a seguir: 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 – O presente Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para o provimento dos cargos previstos no item 1.2 
deste Capítulo, conforme previsto na legislação vigente.  
1.2 – Os cargos, escolaridade, carga horária semanal, vencimentos e vagas são os estabelecidos na tabela que segue: 

Cargo Escolaridade / Requisitos Vencimentos Vagas Jornada De 
Trabalho 

Formas De 
Avaliação 

Valor Das 
Inscrições 

Agente de 
Trânsito 

Curso nível médio ou 
equivalente completo. Possuir 
carteira habilitação categoria 

ab 

R$929,36 02 40 Horas 
Semanais 

(CB + CE) 
+PAF 

R$36,00 

Ajudante Geral Alfabetização R$746,26 02 40 Horas 
Semanais 

(CB) + PP R$19,00 

Assistente 
Social 

Nível superior em serviços 
sociais com registro no órgão 

da classe 
R$1.281,61 01 

40 Horas 
Semanais 

(CB + CE) + 
Tít. R$49,00 

Auxiliar de 
Artífice 

Nível fundamental ou 
equivalente completo 

R$746,26 01 40 Horas 
Semanais 

(CB+CE) R$19,00 

Auxiliar de 
Desenvolvimen

to Infantil 

Nível médio ou equivalente 
completo R$746,26 01 

40 Horas 
Semanais (CB + CE) R$36,00 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Nível técnico médio ou 
equivalente completo 

R$929,36 01 40 Horas 
Semanais 

(CB + CE) R$36,00 

Auxiliar de 
enfermagem do 

PSF 

Nível técnico médio ou 
equivalente completo com 
registro  no órgão da classe 

R$997,77 01 
40 Horas 
Semanais (CB + CE) R$36,00 

Auxiliar de 
Escrita 

Nível fundamental ou 
equivalente completo 

R$746,26 01 40 Horas 
Semanais 

(CB+CE) R$19,00 

Cirurgião 
Dentista 

Nível superior em odontologia 
com registro no órgão da 

classe 
R$1.580,45 01 

20 Horas 
Semanais 

(CB + CE) + 
Tít. R$49,00 

Diretor de 
Escola 

Licenciatura plena em 
pedagogia ou pós graduação 
na educação e ter no mínimo 
03(três) anos de exercício no 

magistério na educação 
básica 

R$2.323,82 01 40 Horas 
Semanais 

(CB + CE) + 
Tít. 

R$49,00 

Enfermeiro 
Nível superior em 

enfermagem com registro no 
órgão da classe 

R$1.281,61 02 
40 Horas 
Semanais 

(CB + CE) + 
Tít. R$49,00 

Fisioterapeuta 
Nível superior em fisioterapia 
com registro no órgão da 

classe 
R$1.281,61 01 

30 Horas 
Semanais 

(CB + CE) + 
Tít. R$49,00 

Fonoaudiólogo 
Nível superior em 

fonoaudiologia com registro 
no órgão da classe 

R$1.281,61 01 
40 Horas 
Semanais 

(CB + CE) + 
Tít. R$49,00 

Médico do PSF 
Nível superior em medicina 
com registro no órgão da 

classe 
R$2.979,43 03 

40 Horas 
Semanais 

(CB + CE) + 
Tít. R$49,00 

Médico 
Veterinário 

Nível superior em medicina 
veterinária com registro no 

órgão da classe 
R$1.419,95 01 

30 Horas 
Semanais 

(CB + CE) + 
Tít. R$49,00 

Motorista 
Nível fundamental ou 

equivalente completo, possuir 
habilitação categoria d 

R$929,36 01 
40 Horas 
Semanais 

(CB + CE) + 
PP R$19,00 

Operador chefe 
de Máquinas 

Nível fundamental ou 
equivalente completo, possuir 
03(anos) de experiência como 
operador de máquinas e ter 
habilitação categoria d 

R$1.580,45 01 
40 Horas 
Semanais 

(CB + CE) 
+ PP R$19,00 

Professor de 
Esportes 

Nível superior em educação 
física com registro no órgão 

da classe 
R$1.183,02 01 

30 Horas 
Semanais 

(CB + CE) + 
Tít. R$49,00 
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Cargo Escolaridade / Requisitos Vencimentos Vagas Jornada De 
Trabalho 

Formas De 
Avaliação 

Valor Das 
Inscrições 

Psicólogo 
Nível superior em psicologia 
com registro no órgão da 

classe 
R$1.281,61 01 

40 Horas 
Semanais 

(CB + CE) + 
Tít. R$49,00 

Professor de 
Educação 
Básica I 

Licenciatura de graduação 
plena em curso superior com 
habilitação para educação 
infantil e as 04(quatro) 

primeiras séries do ensino 
fundamental, ou curso normal 

em nível médio 

R$1.329.67 01 
30 Horas 
Semanais 

(CB + CE) + 
Tít. R$49,00 

Professor de 
Educação 
Básica II - 

Artes 

Curso superior, licenciatura 
de graduação plena em 

habilitação específica em área 
própria ou formação superior 
em área correspondente e 
complementação nos termos 

da legislação vigente 

R$10,50 
hora/aula 01 Hora/aula 

(CB + CE) + 
Tít. R$49,00 

Professor de 
Educação 
Básica II - 
Matemática 

Curso superior, licenciatura 
de graduação plena em 

habilitação específica em área 
própria ou formação superior 
em área correspondente e 
complementação nos termos 

da legislação vigente 

R$10,50 
hora/aula 01 Hora/aula 

(CB + CE) + 
Tít. R$49,00 

Recepcionista Nível fundamental ou 
equivalente completo 

R$746,26 01 40 Horas 
Semanais 

(CB + CE) R$19,00 

Supervisor de 
Atendimento ao 

Público 

Nível médio ou equivalente 
completo R$1.078,04 01 

40 Horas 
Semanais (CB + CE) R$36,00 

Visitador 
Sanitário 

Nível fundamental ou 
equivalente completo 

R$770,12 01 40 Horas 
Semanais 

(CB + CE) R$19,00 

CB = Conhecimentos Básicos / CE = Conhecimentos Específicos / PP = Prova Prática / Tít. = Títulos / PAF = Prova de Aptidão Física. 
 
1.3 – As atribuições que caracterizam os cargos são as estabelecidas no Anexo I do presente edital. 
1.4 – Os candidatos serão nomeados, segundo necessidade de pessoal, disponibilidade orçamentária da Prefeitura 
Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul e limites legais para tais despesas, obedecendo a ordem de 
classificação final e os dispositivos legais pertinentes. 
1.5 – O Concurso Público terá as provas em caráter classificatório e eliminatório. 
1.6 – Os remanescentes formarão listagem para serem aproveitados dentro do prazo de validade do Concurso Público, à 
medida que forem vagando ou sendo criadas novas vagas. 
1.7 – Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília.  
1.8 – Antes de efetuar a inscrição e o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do 
disposto neste Edital e em seus Anexos e certificar-se que preenche todos os requisitos exigidos. 
 
2 – DAS INSCRIÇÕES: 
2.1 – A inscrição deverá ser efetuada, de 24 de fevereiro a 07 de março de 2014, exclusivamente pelo endereço 
eletrônico do INDEPAC Instituto de Cultura e Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária – 
(www.indepac.org.br/concursos). 
2.1.2 – Não serão aceitas inscrições por via postal, fax, condicional e/ou extemporânea. 
2.1.3 – A inscrição implica no conhecimento e aceitação tácita de todo o disposto neste Edital. 
2.1.4 - Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo sob sua responsabilidade, cientes de que somente 
haverá a possibilidade de realização de mais de uma prova no caso das mesmas serem aplicadas em horários distintos, 
conforme tabela abaixo: 
 

PERÍODO 1 – MANHÃ PERÍODO 2 – TARDE 

• Agente de Trânsito 
• Auxiliar de Artífice 
• Ajudante Geral 
• Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 
• Auxiliar de Enfermagem 
• Auxiliar de Escrita 
• Diretor de Escola 
• Motorista 
• Professor de Educação Básica II – Artes 
• Professor de Educação Básica II - Matemática 

 

• Assistente Social 
• Auxiliar de Enfermagem do PSF 
• Cirurgião Dentista 
• Enfermeiro 
• Fisioterapeuta 
• Fonoaudiólogo 
• Médico do PSF 
• Médico Veterinário 
• Operador-Chefe de Máquinas 
• Professor de Esportes 
• Professor de Educação Básica I 
• Psicólogo 
• Recepcionista 
• Visitador Sanitário 
• Supervisor de Atendimento ao Público 

 
2.2 – Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de alteração de opção referente a cargo após efetivada a inscrição.  
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2.2.1 – O candidato deverá conferir a ficha de inscrição, assumindo total responsabilidade pelos dados informados, 
especialmente a data de nascimento (dado considerado como critério de desempate). 
2.3 – O Boleto Bancário impresso pelo próprio candidato no ato da inscrição deverá ser pago até o dia 10 de março de 
2014.  
2.3.1- A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à 
taxa de inscrição. 
2.3.2 – Não haverá devolução da taxa de inscrição, salvo nos casos de cancelamento, anulação, suspensão ou não 
realização do Concurso Público. 
2.4 – O candidato portador de deficiência deverá, no ato da inscrição, proceder na forma estabelecida no item 3 deste 
Edital. 
2.5 – O candidato que preencher incorretamente sua inscrição ou que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, 
que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas no Edital, terá sua inscrição cancelada, tendo, em consequência, 
anulados os atos decorrentes dela, mesmo que aprovado nas provas e exames, ou ainda, que o fato seja constatado 
posteriormente. 
2.6 – Verificando-se, a qualquer tempo que o recebimento de inscrição não atenda a todos os requisitos exigidos, será ela 
cancelada. 
2.7 – O candidato responde nas esferas administrativa, civil e criminal, pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição. 
2.8 – O candidato ao se inscrever estará declarando sob as penas da lei que no ato da posse do cargo, irá satisfazer as 
seguintes condições:  
2.8.1 – Ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12 da Constituição Federal ou gozar das prerrogativas 
previstas no artigo 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
2.8.2 – Ter, no ato da admissão, idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da posse; 
2.8.3 – Se for do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 
2.8.4 – Ser eleitor, estar em gozo dos seus direitos civis e políticos; 
2.8.5 – Não possuir antecedentes criminais, comprovado mediante Atestado de Antecedentes; 
2.8.6 – No caso de servidor público, não ter sofrido, no exercício do cargo, a imposição de sanções de natureza 
Administrativa, civil ou penal, apresentando as certidões correspondentes; 
2.8.7 – Não exercer qualquer cargo, emprego, ou função pública de acumulação proibida com o exercício de novo cargo, 
em atendimento à Emenda Constitucional 19/98, art.3º, inciso XVI e XVII; 
2.8.8 – Preencher, no ato da admissão, as exigências do cargo segundo o que determina a legislação aplicável e a tabela 
do item 1.2 deste Edital. 
2.8.9 – Conhecer, entender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
2.9 – A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas nos subitens anteriores será feita por 
ocasião da nomeação do cargo, que deverá ocorrer conforme Publicação do Edital de Anuência, obedecendo a ordem final 
de classificação deste Concurso Público. 
 
3 – DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: 

3.1 – As pessoas portadoras de deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, desde que a 
deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições do cargo em provimento. 
3.1.1 – Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no presente Edital, por cargo, para candidatos 
portadores de deficiência conforme estabelece a legislação. Caso a aplicação deste percentual resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
3.1.2 – Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no 
artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99 e alterações. 
3.1.3 – As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação, critérios de aprovação, horário, local de aplicação das 
provas e nota mínima exigida para todos os candidatos. 
3.1.4 – O candidato deverá encaminhar para o INDEPAC, na Avenida Jabaquara, 1802 Caixa Postal 80.391- São Paulo/SP, 
CEP 04046 – 973, até o último dia do período de inscrições os seguintes documentos: 
a) Laudo Médico que certifique a deficiência declarada e que abarque a condição, grau e nível de deficiência de que é 
portador, com o respectivo CID (Classificação Internacional de Doenças) e a provável circunstância dessa deficiência, com 
data base de um (1) ano até a data de abertura do presente certame; 
b) Cópia simples do documento de identificação pessoal; 
c) Formulário constante no anexo III deverá estar devidamente preenchido com o nome por extenso, número do 
documento de identidade e número de inscrição no Concurso Público. 
3.1.5 – Os candidatos que não atenderem os dispositivos mencionados no item 3.1.4 dentro do prazo do período das 
inscrições, serão considerados não portadores de deficiência e não terão a prova especial preparada, seja qual for o motivo 
alegado, estando impossibilitados de realizar a prova em condições especiais.  
3.1.6 – O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação.  
3.1.7 – Não será nomeado o candidato cuja deficiência não for configurada ou quando esta for considerada incompatível 
com a função a ser desempenhado. 
 
4 – DAS PROVAS E JULGAMENTO: 

4.1 – O Concurso Público constará das seguintes provas: 
 

CARGO PROVAS QUESTÕES 

CB – Conhecimentos Básicos. 10 Português 
10 Matemática Agente de Trânsito 

CE – Conhecimentos Específicos. 20 Conhecimentos Específicos 

Ajudante Geral CB – Conhecimentos Básicos. 20 Português 
20 Matemática 
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CARGO PROVAS QUESTÕES 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 

CE – Conhecimentos Específicos. 25 Conhecimentos Específicos Assistente Social 

Tít. – Títulos ___________________ 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 
15 Matemática Auxiliar de Artífice 

CE – Conhecimentos Específicos. 10 Conhecimentos Específicos 

CB – Conhecimentos Básicos. 10 Português 
10 Matemática Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 

CE – Conhecimentos Específicos. 20 Conhecimentos Específicos 

CB – Conhecimentos Básicos. 10 Português 
10 Matemática Auxiliar de Enfermagem 

CE – Conhecimentos Específicos. 20 Conhecimentos Específicos 

CB – Conhecimentos Básicos. 10 Português 
10 Matemática Auxiliar de Enfermagem do PSF 

CE – Conhecimentos Específicos 20 Conhecimentos Específicos 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 
15 Matemática Auxiliar de Escrita 

CE – Conhecimentos Específicos. 10 Conhecimentos Específicos 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 

CE – Conhecimentos Específicos. 25 Conhecimentos Específicos Cirurgião Dentista 

Tít. – Títulos ___________________ 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 

CE – Conhecimentos Específicos. 25 Conhecimentos Específicos Diretor de escola 

Tít. – Títulos ___________________ 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 

CE – Conhecimentos Específicos. 25 Conhecimentos Específicos Enfermeiro 

Tít. – Títulos ___________________ 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 

CE – Conhecimentos Específicos. 25 Conhecimentos Específicos Fisioterapeuta 

Tít. – Títulos ___________________ 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 

CE – Conhecimentos Específicos. 25 Conhecimentos Específicos Fonoaudiólogo 

Tít. – Títulos ___________________ 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 SUS 

CE – Conhecimentos Específicos. 25 Conhecimentos Específicos Médico do PSF 

Tít. – Títulos ___________________ 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 SUS 

CE – Conhecimentos Específicos. 25 Conhecimentos Específicos Médico Veterinário 

Tít. – Títulos ___________________ 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 
15 Matemática Motorista 

CE – Conhecimentos Específicos. 10 Conhecimentos Específicos 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 
15 Matemática Operador-Chefe de Máquinas 

CE – Conhecimentos Específicos. 10 Conhecimentos Específicos 

Professor de Esportes CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 
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CARGO PROVAS QUESTÕES 

CE – Conhecimentos Específicos. 25 Conhecimentos Específicos 

Tít. – Títulos ___________________ 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 
 

CE – Conhecimentos Específicos. 10 Legislação 
15 Conhecimentos Específicos 

Professor de Educação Básica I 

Tít. – Títulos ___________________ 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 
 

CE – Conhecimentos Específicos. 10 Legislação 
15 Conhecimentos Específicos 

Professor de Educação Básica II - Artes 

Tít. – Títulos ___________________ 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 
 

CE – Conhecimentos Específicos. 10 Legislação 
15 Conhecimentos Específicos 

Professor de Educação Básica II - 
Matemática 

Tít. – Títulos ___________________ 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 

CE – Conhecimentos Específicos. 25 Conhecimentos Específicos Psicólogo 

Tít. – Títulos ___________________ 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 
15 Matemática Recepcionista 

CE – Conhecimentos Específicos. 10 Conhecimentos Específicos 

CB – Conhecimentos Básicos. 10 Português 
10 Matemática Supervisor de Atendimento ao Público 

CE – Conhecimentos Específicos. 20 Conhecimentos Específicos 

CB – Conhecimentos Básicos. 15 Português 
15 Matemática Visitador Sanitário 

CE – Conhecimentos Específicos. 10 Conhecimentos Específicos 
 
4.2- A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, 
necessário ao desempenho do cargo. Essa prova será composta de questões de múltipla escolha, com 4 (quatro 
alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo II – do presente Edital. 
4.3 – Haverá, na Folha de Resposta, para cada questão, quatro campos de marcação correspondentes às quatro opções 
(A, B, C e D), sendo que o candidato deverá preencher apenas aquele correspondente à resposta que julgar correta. 
4.4 – A prova conterá 40 (quarenta) questões, sendo atribuídos 2,5 (dois e meio) pontos para cada questão. 
4.5 – A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para todos os cargos.  
4.6 – Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova. 
4.7 – Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da nota 
máxima da prova 
 
5 – DA EXECUÇÃO DAS PROVAS: 

5.1 – As provas serão realizadas na cidade de Monte Alegre do Sul/SP.  
5.2 – A convocação para a Prova Objetiva será afixada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal da Estância 
Hidromineral de Monte Alegre do Sul, publicada em jornal oficial de circulação no município e divulgada nos endereços 
eletrônicos (www.montealegredosul.sp.gov.br) e (www.indepac.org.br/concursos), prevista para o dia 14 de março de 
2014, contendo informações quanto à data, horários e local de realização das provas. 
5.2.1 – A realização da prova escrita objetiva está prevista para o dia 23 de março de 2014. 
5.2.2 – A duração da prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas. 
5.2.3 – Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora marcada 
munidos do protocolo de inscrição, documento identidade original e oficial com foto, caneta esferográfica azul ou preta, 
lápis preto e borracha. 
5.2.4 – São considerados documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de 
Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para 
Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como 
documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 
5.3 – Não será admitido na sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o fechamento do 
portão do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis previstos no item anterior. 
5.4 – Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha ao Concurso Público, bem 
como consulta de nenhuma espécie de livros, revistas ou folhetos, nem uso de máquina calculadora, celulares ou qualquer 
outro aparelho eletrônico. 
5.5 – Os candidatos deverão manter seus celulares desligados (com bateria desacoplada do aparelho) enquanto 
permanecerem no recinto onde estarão sendo realizadas as provas. 
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5.5.1 – O aparelho celular ou outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do candidato no 
local de aplicação da Prova. 
5.5.2 – O candidato que desobedecer ao estabelecido nos subitens 5.4 a 5.5.1 será automaticamente eliminado do 
certame, ficando registrado em ATA de Aplicação de Prova os fatos e aplicação coercitiva ao candidato. 
5.6 – Será vedado ao candidato se ausentar do recinto desacompanhado do fiscal. 
5.7 – As instruções dadas pelos fiscais, assim como as contidas na prova, deverão ser respeitadas pelos candidatos. 
5.8 – A folha de respostas será identificada em campo específico pelo próprio candidato com sua assinatura. 
5.9 – As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos com caneta esferográfica azul ou preta. 
5.10 – Não serão computadas questões não assinaladas, e/ou que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma 
delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legível. 
5.11 – Não haverá em hipótese alguma substituição das folhas de respostas. 
5.12 – O candidato ao terminar a prova entregará ao fiscal juntamente com a folha de respostas o seu caderno de 
questões, antes de decorridos 2 (duas) horas de seu inicio. 
5.12.1 – O candidato que completar a prova restituirá ao fiscal a sua folha de respostas e tão somente poderá retirar-se do 
local de execução da prova, depois de decorridos 30 (trinta) minutos de seu início. 
5.12.2 – O caderno de questões apenas será entregue ao candidato que permanecer na sala de aula, depois de 
transcorridas 2 (duas) horas, de seu início. Em nenhuma outra circunstância será fornecido o caderno de questões.  
5.13 – Será eliminado do Concurso Público o candidato que não devolver integralmente o material recebido, com exceção 
do estabelecido no subitem anterior.  
5.14 – Não haverá em hipótese alguma segunda chamada, vista, revisão de provas, seja qual for o motivo alegado.  
5.15 – As provas não serão aplicadas em outra data, local e/ou horário, senão aqueles previstos no edital de convocação.  
5.16 – Em casos de comportamentos inadequados, desobediência a qualquer regulamento constante deste edital, 
persistência em comunicação entre os candidatos e consultas vedadas no item 5.4, o candidato será eliminado do 
Concurso Público. 
 
6 – DA PROVA PRÁTICA: 

6.1 - A Prova Prática (PP), será de caráter classificatório e eliminatório, e contra ela não caberá recurso. 
6.2 - Serão convocados para a Prova Prática os candidatos habilitados na Prova Escrita Objetiva, para os empregos de 
AGENTE DE TRÂNSITO, AJUDANTE GERAL, MOTORISTA E OPERADOR-CHEFE DE MÁQUINAS. 
6.3 - A Prova Prática consiste na realização de tarefa correlata sob orientação e fiscalização, onde será avaliada a 
habilidade, eficiência do candidato na execução da tarefa no seu respectivo cargo. 
6.4 – O Exame Prático será aplicado em data, horário e local a ser divulgado no Edital de Convocação para o Exame 
Prático, que será divulgado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, 
publicado no jornal Independente com circulação no município e divulgado no endereço eletrônico do 
INDEPAC.(www.indepac.org.br/concursos). 
6.4.1 - A realização da prova pratica está prevista para o dia 13 de abril de 2014. 
6.4.2 – A data prevista no item 6.4.1 deste Edital poderá, eventualmente, sofrer alterações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
6.5 - A Prova Prática terá o valor máximo de 100 (cem) pontos, considerando-se habilitados os candidatos que obtiverem 
nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) 
pontos será desclassificado, independente da nota obtida na Prova Escrita Objetiva. 
6.6 - Os pontos obtidos na Prova Prática somam-se aos pontos obtidos pelo candidato na Prova Escrita Objetiva. 
6.7 - O candidato que não comparecer à Prova Prática ou que não puder realizá-la, por qualquer motivo, será 
automaticamente desclassificado, independente da nota obtida na Prova Escrita Objetiva. 
6.8 - Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, alteração de data ou horário para realização da Prova Prática, 
seja qual for o motivo alegado. 
6.9 - Para a realização da Prova Prática, os candidatos deverão apresentar-se munidos dos seguintes 
documentos de identidade original com foto: 
6.9.1 – AJUDANTE GERAL: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Certificado de 
Alistamento Militar ou Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97 ou Passaporte. 
6.9.2 – MOTORISTA: CNH Categoria no mínimo D. Também deverão apresentar-se fazendo uso de óculos (ou lentes de 
contato) quando houver tal exigência na CNH.  
6.9.3 – OPERADOR-CHEFE DE MÁQUINAS: CNH Categoria no mínimo D. Também deverão apresentar-se fazendo uso 
de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH.  
6.10 - O candidato que não apresentar o documento exigido para realização da Prova Prática ficará impedido de realizá-la, 
e será excluído do Concurso Público. 
6.11 - Não será aceito qualquer declaração, protocolo ou documento diferente do disposto neste Edital, mesmo em caso de 
troca de categoria de CNH. 
6.12 - Critérios de Avaliação da Prova Prática: 
 
 Para os candidatos ao emprego de Ajudante Geral 

Tarefas Pontuação 

1- Encabar enxada. 0 a 10 pontos 

2 - Amolar ferramentas 0 a 10 pontos 

3 - Capinar uma determinada área. 0 a 30 pontos 

4 - Coletar o material capinado e pedra ou área levá-los para outro local, utilizando 
pá, enxada ou carrinho de mão. 0 a 10 pontos 

5 - Utilizar materiais e equipamentos corretos na coleta 0 a 10 pontos 

6 - Colocar a coleta no local adequado 0 a 10 pontos 

7 -Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) corretos 0 a 20 pontos 

Total de Pontos 100 pontos 
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Tarefas Pontuação 

Total de Tempo para a realização 20 minutos 
 
 Para os candidatos ao emprego de Motorista: 

Tarefas Pontuação Tempo Máximo para 
Realização 

1- Percorrer o trajeto, inicialmente definido, observando a legislação de 
trânsito, a segurança própria, dos acompanhantes e de terceiros, condução 
defensiva e também a que melhor conserve o veículo. 

0 a 50 pontos 10min 

2 - Num espaço determinado realizar manobras a serem definidas. 0 a 25 pontos 05min 

3 - Vistoria de um veículo: o nível do óleo, água, bateria, combustível, painel 
de comando, pneus e demais itens. 0 a 25 pontos 05min 

Total de Pontos e Tempo 100 pontos 20min 
 
Para os candidatos ao emprego de Operador-Chefe de Máquinas: 

Tarefas Pontuação Tempo Máximo para 
Realização 

1- Em um determinado local previamente definido, operar uma máquina (pá 
carregadeira, retroescavadeira, moto-niveladora), realizando tarefas de 
nivelamento, escavação e carregamento, demonstrando conhecimento e 
habilidades no desempenho das tarefas, observando o que dispõe a legislação 
de trânsito. 

0 a 75 pontos 15min 

2 - Vistoriar numa máquina: os níveis do óleo, água, bateria, combustível, 
painel de comando, pneus e demais itens. 0 a 25 pontos 05min 

Total de Pontos e Tempo 100 pontos 20min 
 
6.13 – A Prova de aptidão física será aplicada somente aos candidatos que concorrem à vaga destinada ao cargo de 
AGENTE DE TRÂNSITO, habilitados na prova escrita objetiva em conformidade com o subitem 4.7.  
6.14 - Para a realização da Prova Prática, os candidatos deverão apresentar-se munidos da cédula de identidade nos 
moldes do subitem 5.2.4 e atestado médico comprovando bom estado de saúde do candidato, autorizando-o a realizar a 
prova. 
6.14.1 Não será aceita a entrega do atestado médico em outro momento ou em que não conste a autorização expressa 
nos termos do sub-item anterior.  
6.14.2 Não serão aceitas declarações, protocolos ou outros documentos que não os relacionados no subitem 6.15. 
6.14.3 O candidato que não apresentar os documentos mencionados no subitem 6.15 será impedido de realizar a prova,  
 consequentemente, eliminado do concurso.  
6.15 Avaliação de Potencialidade Física consistirá de 4 (quatro) testes, assim divididos: Teste Flexão de Braço (para 
homens) em 01 minuto; Teste de apoio de frente (para mulheres), em 01 minuto; Teste Abdominal em 01 minuto; Teste 
de Corrida de 50 metros e Teste de Corrida de 12 minutos.  
6.15.1 - Cada teste será avaliado numa escala de 0 a 100 pontos, totalizando pontuação máxima de 400 pontos. 
6.15.2 - Para ser considerado apto na Avaliação de Potencialidade Física o candidato deverá obter a pontuação mínima de 
200 pontos na somatória total dos testes. 
6.15.3. - O candidato terá que obter a pontuação mínima de 20 pontos para cada exercício. 
6.16 -PPara efeito de contagem, somente serão considerados os exercícios compatíveis com os padrões aqui estabelecidos 

1. Teste de Flexão de Braço (para Homens) – consiste no movimento de flexão de extensão do cotovelo. O candidato 
começa com a articulação do cotovelo em extensão, devendo as mãos estarem posicionadas sobre o chão na linha 
dos ombros. A flexão será efetuada até que o tórax toque o chão, devendo os cotovelos abduzir em relação ao 
tronco conforme a flexão do cotovelo for desenvolvida.  
Músculos avaliados: peitorais/ tríceps/braquial/deltóide anterior. Embasados em RACH, BURNE – 1977 e WIRHED 
– 1984. 
Tempo para realização do exercício: 01 (um) Minuto. 
  
1.1. Apoio de Frente (para Mulheres) – consiste no movimento de flexão de extensão do cotovelo. O candidato 

começa com a articulação do cotovelo em extensão, devendo as mãos estarem posicionadas sobre o chão 
na linha dos ombros. A flexão será efetuada até que o tórax toque o chão, devendo os cotovelos abduzir em 
relação ao tronco conforme a flexão do cotovelo for desenvolvida. Os joelhos deverão ser apoiados ao chão 
e os pés suspensos e cruzados. 

Músculos avaliados: peitorais/ tríceps/braquial/deltóide anterior. Embasados em RACH, BURNE – 1977 e WIRHED 
– 1984. 
Tempo para realização do exercício: 01 (um) Minuto. 
 

2. Teste de Abdominal - consiste no movimento de flexão anterior do tronco na posição decúbito dorsal. As plantas 
dos pés deverão estar sobre o solo com os calcanhares unidos a uma distância de 30 a 45 cm das nádegas. 
Flexionando o abdômen em direção as pernas flexionadas e voltando a posição inicial. Os membros superiores 
deverão estar cruzados próximo ao tórax dando inicio ao exercício com a finalidade de tocar os cotovelos no 
joelho. 

Músculos avaliados: abdominais/flexores do quadril. Embasados em RACH, BURNE – 1977 e WIRHED – 1984. 
Tempo para realização do exercício: 01 (um) Minuto.  

 



 

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de 
Monte Alegre do Sul 
Estado de São Paulo 

 

 
3. Teste de Corrida 50 Metros -  O candidato deverá percorrer a distância de 50 metros, em linha reta. A posição de 

saída será em afastamento antero-posterior das pernas e com o pé da frente o mais próximo possível da marca 
de largada. Deverá ser ininterrupto, não sendo permitido o repouso ou pausa, até o término do teste. 

 
4. Teste de Corrida 12 Minutos - O teste deverá ser realizado em 12 minutos, em pista demarcada, 

ininterruptamente, sendo permitido andar durante a sua realização. Faltando 2 (dois) minutos para o 
encerramento do teste será emitido um aviso a todos os candidatos sobre o tempo já decorrido. Após 12 (doze) 
minutos, será dado um sinal e o candidato deverá parar no lugar em que estiver. O candidato deverá ficar em 
pé, andando transversalmente na pista, onde aguardará a anotação do seu percurso pelo fiscal do teste. 
 

São adotadas tabelas que levarão em consideração o fator idade. (Adaptado de Pollock M.L. e Col. Heaalth and Fitness 
Thought Physical Activity- 1978 e padrões de teste de corrida ou caminhada). 

 

 
6.17 - A Avaliação de Potencialidade Física é eliminatória pelos critérios estabelecidos nas tabelas acima, devendo o 
candidato atingir o mínimo exigido em cada um dos testes. 
6.18 - Para efeito de marcas mínimas, valerá apenas a contagem realizada pelos examinadores que tomarão por base as 
formas dos testes descritas nas tabelas acima. 
6.19 - Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que a banca examinadora concluir pela 
ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado seu desempenho. 
6.20 - O aquecimento e a preparação para a prova é de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir no 
andamento do Concurso. 
6.21 - Em razão de condições climáticas, a critério da banca examinadora, a Avaliação de  Potencialidade Física poderá ser 
cancelada ou interrompida, acarretando o adiamento da prova para nova data, hipótese em que os candidatos realizarão 
todos os testes novamente, desprezando-se os resultados já obtidos. 
 
7 – DOS TÍTULOS: 
7.1 – Concorrerão à prova de títulos, somente os para provimento dos cargos com exigência de escolaridade de Curso 
Superior Completo habilitados na prova escrita conforme subitem 4.7 do presente Edital. 
7.2 – Os pontos dos títulos serão contados apenas para efeito de classificação e não de aprovação. 

Agente de Trânsito – HOMENS 

Flexão 
de braço 

Abdominal Corrida  
50 m 

Corrida 
12min 

De 18 a 
20 anos 

De 21 a 
25 anos 

 

De 26 a 
30 anos 

De 31 a 
35 anos 

De 36 a 
40  anos 

De 41 ou 
mais 

10 20 9”50 1700      20 
12 22 9”25 1800     20 30 
14 24 9”00 1900    20 30 40 
16 26 8”75 2000   20 30 40 50 
18 28 8”50 2100  20 30 40 50 60 
20 30 8”25 2200 20 30 40 50 60 70 
22 32 8”00 2300 30 40 50 60 70 80 
24 34 7”75 2400 40 50 60 70 80 90 
26 36 7”50 2500 50 60 70 80 90 100 
28 38 7”25 2600 60 70 80 90 100  
30 40 7”00 2700 70 80 90 100   
32 42 6”75 2800 80 90 100    
34 44 6”50 2900 90 100     
36 46 6”25 3000 100      

Agente de Trânsito – MULHERES 

Apoio de 
frente 

Abdominal Corrida  
50 m 

Corrida 
12min 

De 18 a 
20 anos 

De 21 a 
25 anos 

 

De 26 a 
30 anos 

De 31 a 
35 anos 

De 36 a 
40  anos 

De 41 ou 
mais 

10 12 10”75 1300      20 
12 14 10”50 1400     20 30 
14 16 10”25 1500    20 30 40 
16 18 10”00 1600   20 30 40 50 
18 20 9”75 1700  20 30 40 50 60 
20 22 9”50 1800 20 30 40 50 60 70 
22 24 9”25 1900 30 40 50 60 70 80 
24 26 9”00 2000 40 50 60 70 80 90 
26 28 8”75 2100 50 60 70 80 90 100 
28 30 8”50 2200 60 70 80 90 100  
30 32 8”25 2300 70 80 90 100   
32 34 8”00 2400 80 90 100    
34 36 7”75 2500 90 100     
36 38 7”50 2600 100      
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7.3 – Os candidatos que postularem cômputo de Títulos (Tít.) deverão encaminhá-los via postal (Carta com aviso de 
recebimento – AR) para o INDEPAC na Avenida Jabaquara, 1802 Caixa Postal 80.391- São Paulo/SP, CEP 04046 – 973, até 
o último dia do período de inscrições, acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Cópia simples do Documento de Identificação Pessoal; 
b) Cópia simples dos Títulos com seus respectivos históricos escolares; 
c) O Formulário constante no anexo IV deverá estar devidamente preenchido com o nome por extenso, número do 
documento de identidade e número de inscrição no Concurso Público. 
7.4 – Somente serão admitidos os títulos enviados dentro do prazo estabelecidos o subitem 8.2, sendo a observância do 
prazo confirmada com data de postagem. Não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou 
alegação fora do prazo estabelecido. 
7.5 – Não serão aceitos protocolos dos documentos.  
7.6 – Somente serão aceitos documentos nos quais constem todos os dados necessários à sua perfeita avaliação.  
7.7 – Constituem títulos somente os indicados a seguir, desde que devidamente comprovados e relacionados à área para a 
qual o candidato está se candidatando: 
 
Títulos Valor Unitário Valor Máximo 
A) Título de Doutor na área a que está concorrendo 7,5 pontos 7,5 pontos 
B) Título de Mestre na área a que está concorrendo 5,0 pontos 5,0 pontos 
C) Certificado de Conclusão de curso de Pós-Graduação lato sensu (mínimo de 360 
horas) na área a que está concorrendo acompanhado do Histórico Escolar 

2,5 pontos 5,0 pontos 

 
7.8 – O(s) diploma(s) e/ou certificados dos títulos mencionados deverá/deverão ser expedido(s) por instituição de ensino 
devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação. 
7.9 – Somente serão pontuados os cursos reconhecidos estando vedada a pontuação de qualquer curso/documento que 
não preencher todas as condições previstas neste edital.  
7.10 – Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos constantes da tabela 
apresentada no subitem 8.7, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, se for comprovado o dolo será excluído 
do presente Concurso Público. 
 
8 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL: 

8.1 – A lista de classificação final será em ordem decrescente de acordo com a nota final. 
8.2 – Haverá 01 (uma) lista de classificação final para todos os candidatos aprovados, destacando-se na mesma, os 
portadores de deficiência e uma lista contendo a classificação desses últimos. 
8.3 – Em caso de empate na lista de classificação final terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
83.1 – Possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição, em observância ao disposto no 
parágrafo único do artigo 27 da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); 
8.3.2 – Obtiver maior nota na parte de Conhecimentos Específicos (CE) da prova. 
8.3.3 – Obtiver maior nota na Prova Prática (PP), somente para os cargos Motorista e Operador-Chefe de Máquinas; 
8.3.4 – Tenha a maior idade; 
8.3.5 – Exerça função de jurado em Tribunal do Júri, conforme disposto no artigo 440 da lei 11.689/2008. 
8.4 – Para fins de comprovação do subitem anterior, serão aceitas certidão, declaração, atestado ou outros documentos 
públicos, emitidos pelos Tribunais de Justiça Federais, Estaduais e Municipais. 
8.4.1 – O candidato que tenha exercido função de jurado no Tribunal do Júri deverá encaminhar via postal (Carta com 
aviso de recebimento – AR) o formulário constante no anexo V para o INDEPAC, na Avenida Jabaquara, 1802 Caixa Postal 
80.391- São Paulo/SP, CEP 04046 – 973, até o último dia do período de inscrições, acompanhado dos seguintes 
documentos: 
a) Certidão, Declaração ou atestado expedida por Órgão Oficial do Judiciário, declarando que o candidato tenha exercido 
ou exerça função de jurado em Tribunal de Júri. 
8.5 – A Comissão do Concurso Público responsável pela realização do Certame dará publicidade ao edital, às convocações 
e resultados no quadro de avisos na sede da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, em 
jornal de circulação no município e no endereço eletrônico do INDEPAC (www.indepac.org.br/concursos) 
8.6 – É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais, avisos e 
comunicados, referente a este Concurso Público, que sejam publicados através dos meios de divulgação descritos no 
subitem anterior.  
 
9 – DOS RECURSOS: 

9.1 – Recursos quanto ao Gabarito, Edital de Notas e Edital Classificação final deverão ser feitos por escrito, dirigidos à 
Comissão do Concurso Público, devendo ser protocolizados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal da Estância 
Hidromineral de Monte Alegre do Sul, localizada na Rua Capitão José Inácio, 91 – Centro, Monte Alegre do Sul das 
08h00min às 11h00mim e das 13h00mim às 17h00min, estarem devidamente fundamentados, constando o nome do 
candidato, cargo escolhido no certame, o número de inscrição, telefone e as razões do recurso (por questão ou assunto).  
9.1.1 – O modelo de formulário para recursos é o constante do Anexo VI deste edital.  
9.1.2 – Somente serão apreciados os recursos: 
a) – Interpostos dentro do Prazo ou fato que lhe deu origem; 
b) – Que possuírem argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação; 
9.1.3 – O gabarito divulgado poderá ser alterado a cargo dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas de acordo 
com o gabarito oficial definitivo. 
9.1.4 – O prazo para interposição de recursos é de 02 (dois) dias úteis após a ocorrência do fato, ou seja, posterior à 
publicidade da Lista Geral de Inscritos, Gabarito Preliminar, Gabarito Após Recurso e Edital de Classificação. 
9.1.5 – Serão indeferidos os recursos que: 
a) – Interpostos intempestivamente 
b) – Apresentados via fax, internet, telegrama ou outro meio semelhante; 
c) – Que esteja inconsistente com o estabelecido no presente edital. 
9.1.6 – A Comissão do Concurso Público constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual não caberão réplicas das respostas dos recursos. 
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10 – DA NOMEAÇÃO E ADMISSÃO: 

10.1- A convocação dos candidatos aprovados para os cargos ora disponibilizados obedecerá rigorosamente à lista de 
classificação final do Concurso Público em vigência, cujo chamamento dar-se-á à medida que ocorrer necessidade por 
parte da Administração Pública da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, conforme disciplinado na legislação 
vigente. 
10.2 - Antes de ser nomeado no cargo e adquirir a sua titularidade, o candidato deverá submeter-se a prévia inspeção 
médica oficial, que será realizada por médico do trabalho da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre 
do Sul, ou por sua ordem, que avaliará sua aptidão física e mental para o exercício do cargo. Somente será empossado o 
nomeado que for julgado apto físico e mentalmente para o exercício do cargo. 
10.3 - O candidato convocado que não apresentar toda documentação exigida, em conformidade com os documentos 
exigidos no presente edital ou que não comparecer à convocação no prazo estipulado no instrumento de convocação, dará 
causa inquestionável à perda de sua vaga. 
10.4 - A convocação do candidato será realizada por meio de editais de convocação que serão publicados no Jornal 
Independente com circulação no município, no site do município e afixados nos murais da Prefeitura Municipal da Estância 
Hidromineral de Monte Alegre do Sul. 
10.5 - O não comparecimento ou abandono formalizado implicará na declaração de desistência de sua nomeação, 
passando-se a nomear o próximo candidato, obedecida a ordem final de classificação do Concurso Público. 
10.6 - O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante o INDEPAC – Instituto de Desenvolvimento 
Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária, até a data de publicação da Homologação dos Resultados e, após 
esta data, junto a Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, através de correspondência com 
Aviso de Recebimento (AR). 
10.7 - Além da documentação prevista neste Edital será facultado a Prefeitura Municipal Estância Hidromineral de Monte 
Alegre do Sul, exigir dos candidatos convocados outros documentos que eventualmente sejam necessários. 
 
11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
11.1 – A inscrição do candidato implicará na declaração tácita e irrevogável do conhecimento das presentes instruções e a 
aceitação das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas no edital e nas normas legais pertinentes, 
bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá 
alegar desconhecimento. 
11.2 – Caberá à Banca Examinadora a responsabilidade pela prova, pelo grau de dificuldade, abrangência e quantidade de 
questões dos assuntos, bem como pela extensão da mesma. 
11.3 – A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificada posteriormente, eliminará o 
candidato do presente Concurso Público, cancelando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
11.4 – O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogável por igual período 
contado a partir da data de publicação de sua homologação. 
11.5 – Qualquer previsão editalícia constante neste instrumento poderá ser alterada, atualizada, sofrer acréscimos ou 
supressões, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou até a data de convocação dos 
candidatos para a correspondente prova, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado. 
11.6 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso Público. 
11.7 – O Concurso Público será homologado pelo Prefeito Municipal de Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, nos 
termos da legislação vigente. 
11.8 – E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 
 
 
 
 
 
 

Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul /SP, 14 de Fevereiro de 2014. 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO APARECIDO DE AGUIAR 
Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul/SP 
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ANEXO I – DA ATRIBUIÇÃO 

 
Agente de Trânsito 

Cumprir a legislação de trânsito, no âmbito da competência territorial do Município ou além dele, mediante convênio. Executar, mediante 
prévio planejamento da Unidade competente, operações de trânsito, objetivando a fiscalização do cumprimento das normas de trânsito; 
Lavrar auto de infração, mediante declaração com preciso relatório do fato e suas circunstâncias; Aplicar as medidas administrativas 
previstas em lei, em decorrência de infração em tese; Realizar a fiscalização ostensiva do trânsito com a execução de ações relacionadas à 
segurança dos usuários das vias urbanas; Interferir sobre o uso regular da via, com medidas de segurança, tais como controlar, desviar, 
limitar ou interromper o fluxo de veículos sempre que, em função de acidente automobilístico, se fizer necessário, quando determinado pela 
Administração em razão de eventos, obras ou outras situações ou ainda quando o interesse público assim o determinar; Tratar com respeito 
e urbanidade os usuários das vias públicas, procedendo a abordagem com os cuidados e técnica devidos. Cooperar e manter o espírito de 
solidariedade com os companheiros de trabalho; Proceder, pública e particularmente, de forma que dignifique a função pública; Levar ao 
conhecimento da autoridade superior procedimentos ou ordem que julgar irregulares na execução das atribuições do cargo; Zelar pela livre 
circulação de veículos e pedestres nas vias urbanas de Monte Alegre do Sul, representando ao chefe imediato sobre defeitos ou falta de 
sinalização, ou ainda, imperfeições na via que coloquem em risco os seus usuários. Exercer sobre as vias públicas os poderes da polícia 
administrativa de trânsito, cumprindo e fazendo cumprir o Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes; Participar de 
campanhas educativas de trânsito; elaborar relatório circunstanciado sobre operações que lhe forem incumbidas, apresentando ao seu chefe 
imediato; apresentar-se ao serviço trajando uniforme específico; 
 

Ajudante Geral 
Ajuda nas diversas unidades, executando tarefas rudimentares, para as quais exijam do profissional, principalmente o esforço físico 
conforme a rotina de trabalho, retirar materiais e ferramentas no almoxarifado e depois de utilizados devolvê-los, auxilia esporadicamente 
na realização de eventos. 
 

Assistente Social 
Presta serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e de 
outra ordem e aplicando métodos, e processos básicos do serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes, integrando ou reintegrando à 
sociedade. 
 

Auxiliar de Artífice 
Executa sob orientação, serviços auxiliares de artífice. 
 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 
Auxilia a criança nas necessidades diárias, cuidando de sua higiene, orientando-as nas refeições, para garantir o bem estar e o 
desenvolvimento sadio da mesma. 
 

Auxiliar de Enfermagem 
Atende às necessidades dos enfermeiros portadores de doenças de pouca gravidade, atuando sob a supervisão de Enfermeiro, para auxiliar 
no bom atendimento aos pacientes. 
 

Auxiliar de Enfermagem do PSF 
Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios, registrar temperaturas, medir pressão arterial, 
fazer curativos e coletar material para exame de laboratório. Prepara e esteriliza os instrumentos de trabalho utilizados na enfermaria e nos 
gabinetes médicos, acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar sua utilização. Prepara os pacientes para consultas e exames, 
acomodando-os adequadamente para facilitar sua realização .Orienta o paciente sobre a medicação e sequencia do tratamento prescrito, 
instruindo sobre o uso de medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a incidência  de acidentes. Efetua a coleta 
de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, 
para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 

Auxiliar de Escrita 
Executa serviços de digitação de correspondências internas e externas, preenchimento de guias, notificações, formulários e fichas, para 
atender às rotinas administrativas. Recebe e expede documentos diversos, registrando dados relativos à data e ao destinatário em livros 
apropriados, para manter o controle de sua tramitação. Atende e efetua chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de 
rotina, para obter ou fornecer informações. Recebe e transmite fax. Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, 
classificando-os por assunto, código ou ordem alfanumérica, para facilitar sua localização quando necessário. Participa do controle de 
requisição do material de escritório, providenciando os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o nível de 
material necessário à unidade de trabalho Executa tarefas simples, operando máquinas de escrever (manual, elétrica ou eletrônica, 
computadores), calculadoras, reproduções gráficas, mimeógrafo e outras, manipulando-as para preencher formulários, efetuar registros e 
cálculos e obter cópias de documentos. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

Cirurgião Dentista 
Diagnostica e trata afeções na boca, dente e região maxilo facial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a 
saúde bucal e geral, bem como coordenar os trabalhos da área 
 

Diretor de escola 
Dirigir e coordenar unidades escolares ou ser lotado na sede do Departamento de Educação 
 

Enfermeiro 
Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina ou específicos para possibilitar a 
proteção e recuperação da saúde individual ou coletiva. 
 

Fisioterapeuta 
Executa todos os trabalhos de avaliação e exercitação fisioterápica. 
 

Fonoaudiólogo 
Executa tarefas para a identificação de problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e 
fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção entre outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. 
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Médico do PSF 

Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames 
complementares e encaminha-lo ao especialista Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e 
complementares, para efetuar a orientação adequada, Analisa e interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e 
outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico, Prescreve medicamentos, indicando dosagem e 
respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente, Efetua 
exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e 
mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos, Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho 
ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao 
trabalhador, Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais, Participa de 
programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipes 
da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no Município, Participa de reuniões 
de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades da unidade de saúde, para promover a 
saúde e o bem-estar da comunidades, Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e 
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento, 
 

Médico Veterinário 
Planeja e desenvolve campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionadas à pecuária e à Saúde Pública, valendo-se dos 
levantamentos de necessidades e do aproveitamento de recursos orçamentários existentes, para favorecer a sanidade e a produtividade do 
rebanho. Elabora e executa projetos agropecuários e os referentes ao crédito rural, prestando assessoramento, assistência e orientação e 
fazendo acompanhamento desses projetos, para garantir a produção racional lucrativa dos alimentos e o atendimento aos dispositivos legais 
quanto à aplicação dos recursos oferecidos. Efetua profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais realizando exames clínicos e 
de laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletivas desses animais. Realiza exames laboratoriais, colhendo material e/ou 
procedendo à análise anátomopatológica, histopalógica, hematológica, imunológica, para estabelecer o diagnóstico e a terapêutica. Promove 
o melhoramento do gado, procedendo à inseminação artificial orientando a seleção das espécies mais convenientes e fixando os caracteres 
mais vantajosos ,para assegurar o rendimento da exploração pecuária .Desenvolve e executa programas de nutrição animal, formulando e 
balanceando as rações, para baixar o índice de converso alimentar, prevenir doenças, carências e aumentar a produtividade .Promove a 
inspeção e fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, 
bem como de sua qualidade, determinando visita no local, para fazer cumprir a legislação pertinente. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 

Motorista 
Conduzir veículos leves, caminhões, micro-ônibus, ônibus, utilitários, ambulâncias e outros veículos; observar as normas de trânsito; zelar 
pela conservação dos veículos colocados sob sua responsabilidade; conduzir pacientes, estudantes, servidores, bem como transportar 
materiais diversos, móveis, equipamentos, ferramentas e outras. 
 

Operador-Chefe de Máquinas 
Orientar operadores de máquinas pá carregadora, retroescavadeira, tratores e outros similares, para o bom desenvolvimento de seus 
trabalhos. Participar sob orientação de cursos para a formação de recursos humanos visando simplificar e aumentar a eficiência das 
atividades funcionais na sua área de atuação. Realizar treinamento dos operadores de máquinas .Operar equipamentos de arrasto, elevação 
e deslocamento de material, como pás carregadeiras, escavadeiras, retroescavadeiras, tratores e outros similares, para movimentar 
diversas cargas e realizar serviços de terraplenagem, aterros, nivelamento e atividades correlatas. Auxiliar nos trabalhos de carga e 
descarga de materiais diversos. Registrar as operações realizadas, bem como os processos utilizados para permitir o controle dos 
resultados. Zelar pela segurança individual e coletiva dos operadores, utilizando e verificando o uso de equipamentos de proteção, quando 
da execução dos serviços. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e matérias utilizados, 
lubrificando, abastecendo e executando pequenos reparos, para assegurar o bom funcionamento e a segurança das operações. Elaborar os 
relatórios de suas áreas de atuação. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior imediato.   
 

Professor de Esportes 
Promove a prática de esportes em geral, coordena a realização de eventos esportivos, ministra regras e técnicas esportivas em geral. 
 

Professor de Educação Básica I 
Orientação em Creche, na Educação Infantil e nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental Regular e na Educação de Jovens e Adultos, 
equivalente aos cincos primeiros anos do Ensino Fundamental. 
 

Professor de Educação Básica II - Artes / Matemática 
Nos quatros anos finais do Ensino Fundamental e nos cursos equivalentes de jovens e adultos. O Professor de Educação Básica II poderá 
atuar nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, quando se optar pela presença de portador de habilitação específica em área 
própria. 
 

Psicólogo 
Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes para 
a determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras e outros métodos de verificação para possibilitar a orientação, 
seleção e treinamento no campo profissional e o diagnóstico e terapia clínica. 
 

Recepcionista 
Trabalha no atendimento ao público, fornecendo informações, recebendo documentos e entregando correspondências. 
 

Supervisor de Atendimento ao Público 
Coordena as atividades de atendimento à população; supervisiona o atendimento ao público nos diversos setores da administração; verifica 
a satisfação da população quanto aos serviços prestados. 
 

Visitador Sanitário 
Colabora e executa serviços inerentes a higiene de estabelecimentos, casas e prédios em geral, bem como colabora no Saneamento Rural. 
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ANEXO II – PROGRAMA 

 
Agente de Trânsito 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Tipologias textuais 
diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; 
Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; 
Preposição; Conjunção. 
CB – Conhecimentos Básicos: Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais: operações, 
propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais – Regra de Três Simples e Composta; 
Porcentagem e Juros Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus – problemas; Sistema 
Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) – transformação de unidades e 
resolução de problemas; Funções; Geometria: Ponto, reta, plano, ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos 
geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas.  
CE – Conhecimento Específico da Área: Código de Trânsito Brasileiro. Sugestão Bibliográfica: Literatura atual que verse 
sobre os assuntos mencionados. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 

Ajudante Geral 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Compreensão de texto. Sinônimo e antônimo. Pontuação. As classes 
gramaticais: confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas e Ortografia oficial 
CB – Conhecimentos Básicos: Matemática: Conjunto dos números naturais: resolução de situações-problema 
envolvendo as quatro operações com números naturais em suas formas fracionária e decimal. Sistema de medidas: 
comprimento, capacidade, massa e tempo; resolução de situações-problema. Demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do cargo. 
 

Assistente Social 
CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Tipologias textuais 
diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; 
Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; 
Preposição; Conjunção.  
CE – Conhecimento Específico da Área: O Serviço Social e a interdisciplinaridade. Legislação: Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS). Lei de criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente, Saúde e 
Educação. Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais. O papel do 
assistente social. A prática do Serviço Social: referências teóricas-práticas. Políticas de gestão de assistência social: 
planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com comunidades. Atendimentos familiar e individual. O Serviço Social 
no atendimento terapêutico. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e ao Conselho Tutelar. O 
funcionamento municipal de assistência social. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Código de Ética Profissional. 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. Estatuto do Idoso, Conselho Municipal de Saúde, o 
serviço social junto aos estabelecimentos públicos de saúde, papel do assistente social nas relações intersetoriais. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 

Auxiliar de Artífice 
CB – Conhecimentos Básicos: Português: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. As classes 
gramaticais. Concordância verbal e nominal. Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções da 
norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. 
CB – Conhecimentos Básicos: Matemática: Noções sobre conjuntos: definição, operações. Conjuntos dos números 
naturais, inteiros e racionais (formas decimal e fracionária); propriedades e operações. Equações e sistemas de equações 
do 1º grau. Grandezas proporcionais: razão e proporção. Regra de três simples. Porcentagem e juro simples. Sistema 
Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação 
de unidades). Figuras geométricas planas: perímetro e áreas. Resolução de situações-problema envolvendo todos os itens 
do programa. 
Conhecimentos Específicos da Área: Conhecimento sobre demarcação da obra; materiais básicos de construção civil 
(areia, cimento, cal, pedra, etc) ; equipamentos e ferramentas; nível e prumo; concretos e argamassas; fundações; 
alvenarias; lajes; materiais de acabamento; impermeabilização e medidas. Conhecimentos sobre equipamentos de 
proteção individual – EPIs. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 
CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Tipologias textuais 
diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; 
Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; 
Preposição; Conjunção. 
CB – Conhecimentos Básicos: Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais: operações, 
propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais – Regra de Três Simples e Composta; 
Porcentagem e Juros Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus – problemas; Sistema 
Decimal de Medidas (comprimento, superfície), volume, massa, capacidade e tempo) – transformação de unidades e 
resolução de problemas; Funções; Geometria: Ponto, reta, plano, ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos 
geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
Conhecimentos Específicos da Área: Aprendizagem e desenvolvimento infantil. O Processo educativo em creche. 
Alimentação. Crescimento e desenvolvimento. Atividades diárias na construção de hábitos saudáveis. Sinais e sintomas de 
doenças. Acidentes e Primeiros socorros. Funções do Auxiliar de Educação Infantil.  
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Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 

• Publicações / MEC: Alimentação Saudável e Sustentável 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/alimet_saud.pdf 
• Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças: 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf 
• Higiene e Segurança nas Escolas: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/higiene.pdf 
• Lei Federal nº 8069/90 – Dispões do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 

Auxiliar de Enfermagem 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes Gramaticais; Concordância verbal; Concordância nominal; Pronomes; emprego e colocação e Regência 
Nominal e Verbal. 
CB – Conhecimentos Básicos: Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais: operações, 
propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais – Regra de Três Simples e Composta; 
Porcentagem e Juros Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus – problemas; Sistema 
Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) – transformação de unidades e 
resolução de problemas; Funções; Geometria: Ponto, reta, plano, ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos 
geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
CE – Conhecimento Específico da Área: Participação na programação de enfermagem. Execução de ações assistenciais 
de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro; ações educativas aos usuários dos serviços de saúde; ações de 
educação continuada; atendimento de enfermagem em urgências e emergências; atendimento de enfermagem nos 
diversos programas de saúde da criança, da mulher, do adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. Preparo e 
esterilização de material, instrumental, ambientes e equipamentos. Controle de abastecimento e estoque de materiais 
médico-hospitalares e medicamentos. Participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, em grau 
auxiliar. Participação na equipe de saúde. Código de Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do cargo. 
 

Auxiliar de Enfermagem do PSF 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes Gramaticais; Concordância verbal; Concordância nominal; Pronomes; emprego e colocação e Regência 
Nominal e Verbal. 
CB – Conhecimentos Básicos: Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais: operações, 
propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais – Regra de Três Simples e Composta; 
Porcentagem e Juros Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus – problemas; Sistema 
Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) – transformação de unidades e 
resolução de problemas; Funções; Geometria: Ponto, reta, plano, ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos 
geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
CE – Conhecimento Específico da Área: Participação na programação de enfermagem. Execução de ações assistenciais 
de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro; ações educativas aos usuários dos serviços de saúde; ações de 
educação continuada; atendimento de enfermagem em urgências e emergências; atendimento de enfermagem nos 
diversos programas de saúde da criança, da mulher, do adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. Preparo e 
esterilização de material, instrumental, ambientes e equipamentos. Controle de abastecimento e estoque de materiais 
médico-hospitalares e medicamentos. Participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, em grau 
auxiliar. Participação na equipe de saúde. Código de Ética Profissional. Portaria 1886 de 18 de dezembro de 1997 que 
aprova as normas e diretrizes do programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família; Saúde 
Pública: índices, sistema de atendimento. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 

 

Auxiliar de Escrita 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Interpretação de texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções da 
norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. 
CB – Conhecimentos Básicos: Matemática: Noções sobre conjuntos: definição, operações. Conjuntos dos números 
naturais, inteiros e racionais (formas decimal e fracionária); propriedades e operações. Equações e sistemas de equações 
do 1º grau. Grandezas proporcionais: razão e proporção. Regra de três simples. Porcentagem e juro simples. Sistema 
Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação 
de unidades). Figuras geométricas planas: perímetro e áreas. Resolução de situações-problema envolvendo todos os itens 
do programa. 
CE – Conhecimento Específico da Área: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook 
Express. Microsoft Office: Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do cargo. 
 

Cirurgião Dentista 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e 
verbal. 
CE – Conhecimento Específico da Área: Saúde Pública: índices, sistema de atendimento. Semiologia em saúde Bucal- 
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Cirurgião Dentista 

xame clínico, anamnese, exames complementares e diagnóstico das afecções da boca.  AIDS- consequências na cavidade 
oral.  Procedimentos básicos de dentística operatória e restauradora: técnica e tipos de preparo, materiais dentários. 
Oclusão. Prevenção: higiene dental, selantes, técnica invasiva e aplicação de flúor (tópico e sistêmico).  Farmacologia: 
anestésicos, antiinflamatórios e antibioticoterapia. Periodontia: tipo e classificação das doenças, raspagem e 
procedimentos básicos. Pediatria: tipos de preparo, material forrador e restaurador, traumatologia. Cirurgia, Pronto 
atendimento: urgência e emergência. Endodontia: diagnóstico e tratamento das lesões endodônticas. Métodos de 
desinfecção e esterilização. Noções de biossegurança em odontologia 
 

Diretor de Escola 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; 
Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e 
verbal. 
CE – Conhecimento Específico da Área: Conhecimentos Gerais da Educação e Legislação: Psicologia do 
Desenvolvimento. Desenvolvimento e Aprendizagem. Educação e Novas Tecnologias. Planejamento e Proposta Pedagógica. 
Didática. Métodos de Ensino. Pedagogia de Projetos. Relação escola/comunidade. Integração/Inclusão. Relações sociais da 
escola. Teorias da aprendizagem. A prática educativa. A função social do Ensino e a concepção sobre processos de 
Aprendizagem. As relações interativas na sala de aula. A avaliação. O papel do professor. Referências essenciais à 
convivência democrática na escola. Temas transversais. Interdisciplinaridade. Currículo e Desenvolvimento Humano. 
Educandos e Educadores: Seus Direitos e o Currículo. Currículo, Conhecimento e Cultura. Diversidade e Currículo. 
Currículo e Avaliação. Gestão Democrática na Educação. Papel dos Conselhos Escolares. Autonomia da Escola/Gestão do 
Projeto Político Pedagógico. Educação Infantil . Alfabetização e Letramento. Educação Psicomotora. Ensino Fundamental de 
Nove Anos. Gestão Financeira/Unidade Escolar. PDE Escola. Orientação Sexual na Escola. Educação Ambiental. 
Fundamentos sócio-históricos e Políticos da Educação. Conceitos e Princípios da Educação Inclusiva. Ensino e 
Aprendizagem na perspectiva da pluralidade cultural. 
Sugestão Bibliográfica:  
• ABRANCHES, Mônica. Colegiado Escolar: Espaço de Participação da Comunidade, 2ª ed. São Paulo: Cortez. 2006. 
• ALARCÃO, Isabel. Professores Reflexivos em uma escola Reflexiva. 6ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
• AQUINO, Júlio Groppa. Indisciplina: o contraponto das escolas democráticas. São Paulo: Moderna.2003. 
• CAMPBELL, Linda, CAMPBELL Bruce e DICKINSON Dee. Ensino e Aprendizagem por meio das Inteligências Múltiplas. 

2ª ed. Porto Alegre: ArtMed. 2000. 
• CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva - com os pingos nos is. 6ª ed. Porto Alegre: Editora Mediação. 2008. 
• COLL, César; MARTÍN, Elena [et al.]. Aprender conteúdos e desenvolver capacidades. Porto Alegre: ArtMed. 2004. 
• CORTELLA, Mário Sérgio. A Escola e o Conhecimento. 12ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
• DELORS, Jacques. Educação: Um tesouro a descobrir - Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI. 10ª ed. São Paulo: Cortez. 2006. 
• FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo. 19ª ed. São Paulo: Cortez. 2009. 
• GADOTTI, Moacir e ROMÃO, José Eustáquio. Autonomia da Escola: princípios e propostas. 6ª ed. São Paulo, Cortez, 

2004. 
• GHANEM, Elie. Democracia: uma grande escola. Alternativa de apoio à democratização da gestão e à melhoria da 

educação pública. Guia para equipe técnicas. São Paulo: Ação educativa/UNICEF/Fundação Ford, 1998. 
• HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora - Uma prática em construção da pré-escola à universidade. 26ª ed. Porto 

Alegre: Editora Mediação. 2008. 
• LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar. 19ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
• MANTOAN, Maria Teresa Égler. Inclusão Escolar. O que é? Por quê? Como fazer? 2ª Ed. São Paulo: Editora Moderna. 

2006. 
• MANTOAN, Maria Tereza Égler. Caminhos Pedagógicos da Inclusão. São Paulo: Memnon. 2002. 
• MATUI, Jiron. Construtivismo - Teoria Construtivista sócio-histórica aplicada ao ensino. São Paulo: Moderna. 1995. 
• MELLO, Guiomar Namo de. Cidadania e Competitividade - desafios educacionais para o 3º milênio. 10ª ed. São Paulo: 

Cortez. 2005. 
• OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de Oliveira. Educação Infantil: muitos olhares. 8ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
• PARO, Vitor Henrique. Administração Escolar – introdução crítica, 15ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
• PERRENOUD, Philippe. A Prática Reflexiva no ofício de professor: Profissionalização e razão pedagógica. Porto Alegre: 

ArtMed. 2002. 
• PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas lógicas. Porto Alegre: 

ArtMed. 1999. 
• PERRENOUD, Phillippe. A escola de A a Z: 26 maneiras de repensar a educação. Porto Alegre: ArtMed. 2005. 
• PICONEZ, Stela C. Bertholo. Educação Escolar de Jovens e Adultos. Campinas: Papirus. 2003. 
• RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e Competência. Questões da nossa época Vol. 16. 18ª ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
• ROSSI, Vera Lucia Sabougi de. Gestão do Projeto Político Pedagógico: entre corações e mentes. São Paulo: Moderna. 

2004. 
• SACRISTAN, Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3ª ed. Porto Alegre: ArtMed. 2000. 
• SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e Interdisciplinaridade. Porto Alegre: ArtMed. 1998. 
• TEBEROSKY, Ana e COLOMER, Teresa. Aprender a ler e escrever. Porto Alegre: ArtMed. 2002. 
• VASCONCELOS, Celso dos Santos. Avaliação da Aprendizagem: Práticas de mudança - por uma práxis 

transformadora. 5ª ed.(revista e ampliada). São Paulo: Libertad, 2003. 
• ZABALA, Antoni. A Prática Educativa: Como Ensinar. Porto Alegre: ArtMed. 1998. 
• ZABALZA, Miguel A. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre: ArtMed. 1998. 
 
• MEC – Brasília 2008 – Indagações sobre o Currículo  
• MEC – Brasília. Parâmetros Curriculares Nacionais, Vol. 1 e Vol. 10 (10.1,10.2,10.3,10.4,10.5) 
• MEC, Brasília – 2006. Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola.  
• MEC, Brasília - 2006. Conselhos Escolares: Uma estratégia de Gestão Democrática da Educação Pública, Vol.1 ao Vol. 
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Diretor de Escola 

• MEC, Brasília – 2007. Atendimento Educacional Especializado – Aspectos Legais e Orientações Pedagógicas.  
• MEC, Secretaria de Educação Básica, 2007. Ensino Fundamental de Nove Anos: Orientações para Inclusão de crianças 

de seis anos.  
Legislação: 
• LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394/20/12/1996 
• PNE – Plano Nacional de Educação – 10.172 de 2001 
• Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I. 
• ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990 
• Lei 10.639 de 2003 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
• Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – 2007, MEC. 
• Decreto 6.571 de 2008, MEC – Atendimento Educacional Especializado. 
 

Enfermeiro 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Tipologias textuais 
diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de Pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal e nominal; 
Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjunção Verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção.  
CE – Conhecimento Específico da Área: Administração do serviço de enfermagem: características, objetivos, 
planejamento, organização, comando, controle, avaliação e treinamento em serviço. Assistência à criança: recém-nascido 
normal, prematuro e de alto risco, puericultura, controle de nascimento e desenvolvimento. Assistência à mulher: da 
reprodução humana ao trabalho de parto e puerpério. Assistência a portadores de problemas clínicos e cirúrgicos. 
Assistência ao idoso: cuidados durante a internação, admissão, alta. Assistência em psiquiatria, conhecimentos Assistência 
nas doenças crônico-degenerativas, a saúde do trabalhador (noções sobre doenças ocupacionais) . Assistência nas 
urgências e emergências: primeiros socorros, hemorragias, choques, traumatismos, desinfecção e esterilização: conceitos, 
procedimentos, materiais e soluções utilizadas, cuidadas, tipos de esterilização, indicações. Código de deontologia, Lei do 
exercício profissional. Conhecimentos de anatomia, fisiologia, microbiologia, embriologia, farmacologia, imunologia. 
Enfermagem em saúde pública: doenças transmissíveis, DSTs, Medidas preventivas, imunização (rede de frio, tipos de 
vacinas, conservação e armazenamento, validade, dose e via de administração, esquema de vacinação do Ministério da 
Saúde). Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 

Fisioterapeuta 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Tipologias textuais 
diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de Pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal e nominal; 
Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjunção Verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. 
CB – Conhecimentos Específicos da Área: Terapêuticas médicas, voltadas para funções de recuperação de luxações, 
pós fraturas, prevenção de incapacidades e atendimento a pacientes especiais. Conhecimento das principais patologias 
neurológicas infantis (conceitos das doenças, etimologia, quadro clínico). Conhecimento específico do tratamento 
fisioterápico aplicado às principais doenças: objetivos e planejamento de programas de tratamento, conhecimento de 
adaptações para pacientes especiais em casa, conhecimento do tipo de órteses a serem solicitadas quando necessário. 
Conhecimento do desenvolvimento neuropsicomotor normal de zero a cinco anos de idade. Conhecimento de conceitos 
básicos de promoção de saúde como puericultura e prevenção de doenças. Demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do emprego. Conhecimentos em Saúde Pública: Constituição Federal 1988 – Art. 196 a 200. Lei 8.080/90. Lei 
8.142/90 Portaria 373, 27/02/2002 – NOAS 01/2002. Manual Técnico Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS – Ministério 
da Saúde 2006, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, Departamento Nacional de Auditoria do 
SUS. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 

Fonoaudiólogo 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Tipologias textuais 
diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de Pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal e nominal; 
Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjunção Verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. 
CE – Conhecimento Específico da Área: Desenvolvimento e aquisição de linguagem. Fisiologia da Fonação: processo de 
aquisição, percepção e produção dos sons da fala. Fisiologia da audição: patologias, exames audiológicos, próteses 
auditivas e implantes cocleares. Intervenção fonoaudiológica nos distúrbios da comunicação. trabalho em equipe multi e 
inter disciplinar. Planejamento e programas preventivos, fonoaudiologia hospitalar. Código de ética profissional do 
fonoaudiólogo. Programas fonoaudiólogos de triagem. Conhecimentos em Saúde Pública: Constituição Federal 1988 – Art. 
196 a 200. Lei 8.080/90. Lei 8.142/90 Portaria 373, 27/02/2002 – NOAS 01/2002. Manual Técnico Regulação, Avaliação e 
Auditoria do SUS – Ministério da Saúde 2006, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 

 

Médico do PSF 

CB – Conhecimentos Básicos: Política de Saúde Pública Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da 
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e 
Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética 
Médica. Portaria 336 GM/MS e Lei nº 10.216. 
CE – Conhecimento Específico da Área: Prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado médico 
(legislação); informações às famílias de paciente falecido; intercorrência na ausência do médico assistente; sigilo médico e 
segredo profissional; remoção de paciente; responsabilidades do médico. Indicadores de saúde pública; Portaria 1886 de 
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Médico do PSF 

18 de dezembro de 1997 que aprova as normas e diretrizes do programa de Agentes Comunitários de Saúde e do 
Programa de Saúde da Família; programa de saúde da família, noções de medicina comunitária, verminoses, noções de 
trabalho em equipe, noções de administração e planejamento público, cronograma de atendimento, territorialização, 
visitas médicas domiciliares, tuberculose, dermatologia. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.  

 

Médico Veterinário 

CB – Conhecimentos Básicos: Política de Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da 
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e 
Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética 
Médica. Portaria 336 GM/MS e Lei nº 10.216. 
CE – Conhecimento Específico da Área: - Ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental). 
Agravos à saúde provocados por alimentos (intoxicações e infecções). Bioestatística. Clínica médico-cirúrgica veterinária. 
Doenças infecto-contagiosas dos animais domésticos. Epidemiologia e saúde pública veterinária. Farmacologia e 
terapêutica médico-veterinária. Higiene e higienização de estabelecimentos e de alimentos. Fisiologia dos animais 
domésticos. Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Manejo de animais de pequeno e médio portes. Medidas 
de controle urbano de animais de fauna Sinantrópica. Medidas de controle urbano de animais domésticos. Microbiologia e 
imunologia. Nutrição animal. Parasitologia médico-veterinária. Patologia médico-veterinária. Reprodução e fisiologia da 
reprodução animal. Toxicologia. Zoonoses. Zootecnia. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Legislações sanitárias 
(federal e estadual/SP). Código de Ética Profissional. 
 

Motorista 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. As classes 
gramaticais. Concordância verbal e nominal. Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções da 
norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. 
CB – Conhecimentos Básicos: Matemática: Noções sobre conjuntos: definição, operações. Conjuntos dos números 
naturais, inteiros e racionais (formas decimal e fracionária); propriedades e operações. Equações e sistemas de equações 
do 1º grau. Grandezas proporcionais: razão e proporção. Regra de três simples. Porcentagem e juro simples. Sistema 
Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação 
de unidades). Figuras geométricas planas: perímetro e áreas. Resolução de situações-problema envolvendo todos os itens 
do programa. 
CE – Conhecimento Específico da Área: Legislação e sinalização de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. 
Sinalização de trânsito. Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de 
mecânica básica de autos. Conhecimentos sobre condução, limpeza e conservação de veículos; Lei 9.503 de 23/09/97, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 
 

Operador-Chefe de Máquinas 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. As classes 
gramaticais. Concordância verbal e nominal. Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções da 
norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. 
CB – Conhecimentos Básicos: Matemática: Noções sobre conjuntos: definição, operações. Conjuntos dos números 
naturais, inteiros e racionais (formas decimal e fracionária); propriedades e operações. Equações e sistemas de equações 
do 1º grau. Grandezas proporcionais: razão e proporção. Regra de três simples. Porcentagem e juro simples. Sistema 
Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação 
de unidades). Figuras geométricas planas: perímetro e áreas. Resolução de situações-problema envolvendo todos os itens 
do programa. 
CE – Conhecimento Específico da Área: Legislação e sinalização de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. 
Sinalização de trânsito. Direção Defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de 
mecânica básica de autos. Conhecimentos sobre condução, limpeza e conservação de veículos; Lei 9.503 de 23/09/97, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 
 

Professor de Esportes 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Tipologias textuais 
diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; 
Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; 
Preposição; Conjunção.  
CE – Conhecimento Específico da Área: Conhecimentos da área: A Educação Física e sua contribuição como veículo e 
objeto de educação, cultura, conscientização social, lazer, saúde e qualidade de vida, através dos seus vários conteúdos, 
como jogos, esportes, ginástica, danças, ritmo e lutas. O movimento corporal em estreita conexão com o mundo da 
cultura e da sociedade. O papel pedagógico da Educação Física na constituição dos sujeitos, da sociedade e do mundo. A 
Ética no trabalho. 
 

Professor de Educação Básica I – 1° ao 5° ano 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Ortografia. Estrutura e Formação das Palavras. Classes Gramaticais: 
Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Acentuação Gráfica. 
Significado das palavras. Análise Sintática: Termos da oração. Sujeito e Predicado, Classificação dos verbos. Termos 
relacionados a verbo ou a nome: Agente da Voz Passiva, Adjunto Adverbial, Adjunto Adnominal e Complemento nominal. 
Predicado da Oração, Período Composto, Pontuação, Concordância Nominal, Concordância Verbal. Regência nominal e 



 

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de 
Monte Alegre do Sul 
Estado de São Paulo 

 

 

Professor de Educação Básica I – 1° ao 5° ano 

verbal. Crase. Colocação Pronominal. Literatura Brasileira. O texto: tipologia textual, intertextualidade, coesão e coerência 
textuais, o texto e a prática de análise linguística. Leitura e interpretação de textos. 
Sugestão Bibliográfica: 

• CUNHA, CUNHA e Cintra. Nova Gramática do Português. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.  
• CURTO, Lluís Maruny; MORILLO, Maribel M. & TEIXIDÓ, Manuel M. Escrever e ler - Volume I e II. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 
• FIORIN, J.L. e SAVIOLI, F.P. Lições de Textos. 3. ed. São Paulo: Ática, 1996. 
• GERALDI, J. W. Linguagem e Ensino. Exercícios de militância e divulgação. Campinas, SP: ALB - Mercado de 

Letras, 1996. 
• KLEIMAN, Ângela. Texto e Leitor: Aspectos Cognitivos da Leitura. Campinas: Pontes, 1993. 
• Leitura e Intertextualidade. São Paulo: Artes Médicas, 1999. 
• KOCH, I. G.V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 
• KOCH, I. G.V. e Travaglia, Luís Carlos. Texto e Coerência. São Paulo: Cortez, 1989. 
• MARCUCHI, Luís Antonio. Gêneros Textuais: Definição e funcionalidade. In: Dionisio, A.P. et al. Gêneros Textuais 

e - - - - Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 
• MOISES, Massaud. Literatura Brasileira: das origens aos nossos dias. São Paulo: Cultrix, 1995. 
• ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática Normativa da Língua Portuguesa.  26. ed. Rio de Janeiro: José Olimpio, 

1985 
• SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

CE – Conhecimento Específico da Área: Processo de Construção da Aprendizagem; O Papel do Professor; Currículo 
Escolar; Conhecimento e Cultura; Diversidade; Educação Inclusiva; Projetos de Trabalho; Interdisciplinaridade; Autoridade 
e autonomia; A prática educativa; A função social do Ensino; Educação Fundamental; As relações interativas em sala de 
aula; Avaliação da Aprendizagem; Educação Inclusiva; Ética Pedagógica; Temas Transversais; Bullying. 
Sugestão Bibliográfica: 
• AQUINO, Júlio Groppa. Indisciplina: o contraponto das escolas democráticas. São Paulo: Moderna. 2003. 
• CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva - com os pingos nos is. 6. ed. Porto Alegre: Editora Mediação. 2008. 
• COLEÇÃO PRO-LETRAMENTO – MEC: BATISTA, Antônio Augusto Gomes. Capacidades linguísticas da alfabetização e a 

avaliação; VIEIRA, Adriana Cilene. Organização e uso da biblioteca escolar e das salas de leitura; LEAL, Telma Ferraz. 
Jogos e brincadeiras no ensino da Língua Portuguesa; BORTONI, Márcia Elizabeth / BARTONI – Ricardo, Stella Maris. 
Modos de Falar / Modos de Escrever 

• COLL, César e outros. O construtivismo na sala de aula. 6. ed. São Paulo: Ática, 2006. 
• CORTELLA, Mário Sérgio. A Escola e o Conhecimento. 12. ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
• DEVRIES, Rheta; ZAN, Betty. A ética na educação Infantil – o ambiente sócio-moral na escola. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 1998 
• FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Editora: Cortez,  
• GADOTTI, Moacir e ROMÃO, José Eustáquio. Autonomia da Escola: princípios e propostas. 6. ed. São Paulo, Cortez, 

2004. 
• HERNANDEZ, Fernando. VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de trabalho. Editora: Artmed. 
• HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora - Uma prática em construção da pré-escola à universidade. 26. ed. Porto 

Alegre: Editora Mediação. 2008. 
• INDAGAÇÕES SOBRE O CURRÍCULO – MEC: Moreira, Antônio Flávio Barbosa, Vera Maria Candau. - O conhecimento e 

cultura; Gomes, Nilma Lino. Diversidade e Currículo – Brasília: Ministério da Educação, 2007;  
• INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL / Ministério da Educação/Secretaria da Educação Básica – 

Brasília: MEC/SEB, 2009. 
• KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. Editora: Cortez 
• LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar. 19. ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
• MACIEL, Francisca Izabel Pereira e outros (orgs.). A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 

nove anos: orientações para o trabalho com a linguagem escrita em turmas de crianças de seis anos de idade. Belo 
Horizonte: UFMG/FaE/CEALE, 2009.(PUBLICAÇÃO MEC) 

• MELLO, Guiomar Namo de.  Cidadania e Competitividade - desafios educacionais para o 3º milênio. 10.  ed. São 
Paulo: Cortez. 2005. 

• MOREIRA, Dirceu. Transtorno do assédio moral-bullying: a violência silenciosa. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2010. 
• ORIENTAÇÕES PARA INCLUSÃO DA CRIANÇA DE SEIS ANOS DE IDADE – Ensino Fundamental de Nove Anos – 

Ministério da Educação – Secretaria de Educação Básica. 2009 
• PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS(1ª. A 4ª. SÉRIE)  Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : 

MEC/SEF. 1997 
• PERRENOUD, Phillipe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
• REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL /Ministério da Educação e do Desporto, 

Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 
• RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e Competência. Questões da nossa época Vol. 16. 18.  ed. São Paulo: Cortez. 2008. 
• ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre Editora Artmed, 1998. 
Legislação 

• CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988 – artigo 205 a 214. 
• LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 9.394/96. 
• Lei Federal nº. 8069/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
• Lei Federal no. 10.639/2003 - obrigatoriedade da temática "história e cultura afro-brasileira".  
• Lei Federal no. 11.769/2008 – obrigatoriedade do ensino de música na Educação Básica. 
• Parecer CNE/CEB n. 17/2001 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. 
• Resolução CNE/ CEB 02, de 11 de setembro de 2001 – Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica. 
• Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011: Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 

especializado e dá outras providências. 
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Professor de Educação Básica II - Artes 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Tipologias textuais 
diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; 
Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; 
Preposição; Conjunção.  
CE - Conhecimentos Pedagógicos e Legislação: Processo de Construção da Aprendizagem; O Papel do Professor; 
Currículo Escolar; Conhecimento e Cultura; Diversidade; Educação Inclusiva; Projetos de Trabalho; Interdisciplinaridade; 
Autoridade e autonomia; A prática educativa; A função social do Ensino; As relações interativas em sala de aula; Avaliação 
da Aprendizagem; Educação Inclusiva; Cidadania; Ética Pedagógica; Temas Transversais; Bullying. 
 Sugestão Bibliográfica:  
• AQUINO, Júlio Groppa. Indisciplina: o contraponto das escolas democráticas. São Paulo: Moderna. 2003. 
• CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva - com os pingos nos is. 6 . ed Porto Alegre: Editora Mediação. 2008. 
• COLL, César e outros. O construtivismo na sala de aula. 6. ed São Paulo: Ática, 2006. 
• CORTELLA, Mário Sérgio. A Escola e o Conhecimento. 12. ed São Paulo: Cortez. 2008. 
• GADOTTI, Moacir e ROMÃO, José Eustáquio. Autonomia da Escola: princípios e propostas. 6. ed São Paulo, Cortez, 

2004. 
• GARDNER, Howard. Inteligências Múltiplas - A Teoria na Prática. Porto Alegre: Artmed, 1995. 
• HERNANDEZ, Fernando. VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de trabalho. Editora: Artmed.  
• HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora - Uma prática em construção da pré-escola à universidade. 26. ed Porto 

Alegre: Editora Mediação. 2008. 
• LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar. 19. ed São Paulo: Cortez. 2008. 
• MELLO, Guiomar Namo de. Cidadania e Competitividade - desafios educacionais para o 3º milênio. 10. ed São Paulo: 

Cortez. 2005. 
• MOREIRA, Dirceu. Transtorno do assédio moral-bullying: a violência silenciosa. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2010. 
• PERRENOUD, Phillipe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
• PICONEZ, Stela C. Bertholo. Educação Escolar de Jovens e Adultos. Campinas: Papirus. 2003. 
• RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e Competência. Questões da nossa época Vol. 16. 18. ed São Paulo: Cortez. 2008. 
• ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre Editora Artmed, 1998. 
• Constituição da Republica Federativa do Brasil – 1988 - artigo 205 a 214. 
• Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011: Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 
especializado e dá outras providências. 
• Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. 
• Lei Federal Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e suas alterações. 
• Lei Federal no. 10.639/2003 - obrigatoriedade da temática "história e cultura afro-brasileira".  
• Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 
• Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental – Ministério da Educação. 
• Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Linguagens, códigos e suas tecnologias – Ministério da  
Educação. 
• Parecer CNE/CEB nº 04/98- Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental. 
CE – Conhecimentos Específicos da Área: Elementos da Arte: Ponto, linha, plano, forma, cor, textura, volume, 
perspectiva. Equilíbrio, ritmo, simetria, proporção, espaço, volume. Linguagens de Expressão através da Arte: dança, 
teatro, música, literatura, artes visuais. História da Arte: Arte na pré-história e na antiguidade. A arte cristã primitiva e a 
arte gótica. O renascimento, o barroco, o rococó e o neoclassicismo. O romantismo, o realismo, impressionismo. A arte 
moderna e suas tendências. A semana de arte moderna e a arte contemporânea. Manifestações culturais brasileiras e de 
outros povos, Africanidades, Cultura Indígena, tipos de culturas, erudita, popular, de massa, espontânea. 
Sugestão Bibliográfica:  

• ARCÃO, Isabel. Professores Reflexivos em Uma Escola Reflexiva. São Paulo. Editora Cortez, 2003.  
• ARGAN, Giulio Carlo. Arte e crítica de arte. Lisboa: Estampa, 1988. 
• BARBOSA, Ana Mae (org). Inquietações e mudanças no ensino de arte. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
• BARBOSA, Ana Mae. A Imagem no Ensino da Arte. São Paulo: Perspectiva, 1991. 
• BERTAZZO, Ivaldo. Cidadão Corpo: identidade e autonomia do movimento. São Paulo: Summus, 1998. 
• FERRAZ, Maria Heloisa C. de T.; FUSARI, Maria Felisminda de R. e. Arte na Educação Escolar. São Paulo: Cortez, 

1992. 
• KOUDELA, Ingrid Dormien. Jogos Teatrais. São Paulo: Perspectiva, 1984.  
• NAPOLITANDO, Marcos. Como usar o Cinema na Sala de Aula. São Paulo: Contexto, 2003.  
• SCHAFER, R. Murray. O Ouvido Pensante. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1991. 
• Africanidades e Cultura Indígena pesquisa http://portaldoprofessor.mec.gov.br. 
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Professor de Educação Básica II - Matemática 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Tipologias textuais 
diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; 
Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; 
Preposição; Conjunção.  
CE - Conhecimentos Pedagógicos e Legislação: Processo de Construção da Aprendizagem; O Papel do Professor; 
Currículo Escolar; Conhecimento e Cultura; Diversidade; Educação Inclusiva; Projetos de Trabalho; Interdisciplinaridade; 
Autoridade e autonomia; A prática educativa; A função social do Ensino; As relações interativas em sala de aula; Avaliação 
da Aprendizagem; Educação Inclusiva; Cidadania; Ética Pedagógica; Temas Transversais; Bullying. 
 Sugestão Bibliográfica:  
• AQUINO, Júlio Groppa. Indisciplina: o contraponto das escolas democráticas. São Paulo: Moderna. 2003. 
• CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva - com os pingos nos is. 6. ed Porto Alegre: Editora Mediação. 2008. 
• COLL, César e outros. O construtivismo na sala de aula. 6. ed São Paulo: Ática, 2006. 
• CORTELLA, Mário Sérgio. A Escola e o Conhecimento. 12. ed São Paulo: Cortez. 2008. 
• GADOTTI, Moacir e ROMÃO, José Eustáquio. Autonomia da Escola: princípios e propostas. 6. ed São Paulo, Cortez, 

2004. 
• GARDNER, Howard. Inteligências Múltiplas - A Teoria na Prática. Porto Alegre: Artmed, 1995. 
• HERNANDEZ, Fernando. VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de trabalho. Editora: Artmed.  
• HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora - Uma prática em construção da pré-escola à universidade. 26. ed Porto 

Alegre: Editora Mediação. 2008. 
• LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar. 19. ed São Paulo: Cortez. 2008. 
• MELLO, Guiomar Namo de. Cidadania e Competitividade - desafios educacionais para o 3º milênio. 10. ed São Paulo: 

Cortez. 2005. 
• MOREIRA, Dirceu. Transtorno do assédio moral-bullying: a violência silenciosa. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2010. 
• PERRENOUD, Phillipe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
• PICONEZ, Stela C. Bertholo. Educação Escolar de Jovens e Adultos. Campinas: Papirus. 2003. 
• RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e Competência. Questões da nossa época Vol. 16. 18. ed São Paulo: Cortez. 2008. 
• ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre Editora Artmed, 1998. 
• Constituição da Republica Federativa do Brasil – 1988 - artigo 205 a 214. 
• Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011: Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 

especializado e dá outras providências. 
• Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. 
• Lei Federal Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e suas alterações. 
• Lei Federal no. 10.639/2003 - obrigatoriedade da temática "história e cultura afro-brasileira".  
• Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 
• Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental – Ministério da Educação. 
• Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Linguagens, códigos e suas tecnologias – Ministério da 

Educação. 
• Parecer CNE/CEB nº 04/98- Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental. 

 
CE – Conhecimentos Específicos da Área: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); 
operações básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo. Proporcionalidade. Equações de 1º e 
2º graus; funções elementares, suas representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, exponenciais, 
logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e geométricas; polinômios; números complexos; matrizes, 
determinantes, sistemas lineares e aplicações na informática; fundamentos de matemática financeira. Geometria plana, 
plantas e mapas; geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica. Fundamentos de estatística; análise 
combinatória e probabilidade; análise e interpretação de informações expressas em gráficos e tabelas. 
Sugestão Bibliográfica:  

• GIOVANNI, José Ruy. BONJORNO, José Roberto. GIVANNI JR, José Ruy - Matemática Uma nova Abordagem - 
Editora FTD.  

• MARCONDES, Gentil e Sérgio - Matemática série novo Ensino Médio - Editora Ática.  
• IEZZI, Gilson. DOLCE Osvaldo. DEGENSZAJN David. PÉRIGO, Roberto. ALMEIDA, Nilze de - Matemática -Ciências 

e Aplicações - Editora Atual (Grupo Saraiva).  
• DANTE, Luiz Roberto. Matemática Contexto e Aplicações. 3v. São Paulo: Àtica,2007. 
• IFRAH, Georges. Os números: a história de uma grande invenção. São Paulo : Globo, 1996. 
• PAIVA, Manoel. Matemática: volume único. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2003. 
• ROSA, Ernesto. Didática da matemática. 11. ed.  São Paulo : Ática, 2001. Cap. 1,2 e 3. 
• SMOLE, Katia Cristina Stocco. Matemática - Ensino Médio. 3 v. São Paulo: Saraiva, 2008. 
• HAZZAN Samuel; POMPEO, José N. Matemática financeira. São Paulo: Atual, 2001.  
• VIEIRA, Sonia - Elementos de Estatística - Ed. Atlas. 
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Psicólogo 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Interpretação de texto. Significação das palavras: Sinônimos, antônimos, 
sentido próprio e figurado das palavras. Nova Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às 
relações entre as orações). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Vícios de linguagem. 
CE – Conhecimento Específico da Área: Ética profissional. Teorias da personalidade. Psicopatologia. Técnicas 
psicoterápicas. Psicodiagnóstico. Psicoterapia de problemas específicos. SUS: Princípios e Diretrizes. Políticas de saúde no 
Brasil. Psicodiagnóstico. Avaliação Psicológica: Fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios 
de seleção, avaliação e interpretação dos resultados. Reforma Psiquiátrica e organização dos serviços: rede de atenção 
psicossocial. Práticas terapêuticas com família e comunidade. Trabalho em equipe de referência. Avaliação psicológica 
incluindo as vulnerabilidades sociais (criança de rua, violências domésticas e sexuais, conflito com a lei e liberdade 
assistida, portadores de HIV, alcoolismo e outras drogas, pacientes psiquiátricos, deficiências físicas e mentais). 
Psicoterapias individuais e de grupo. Acompanhamento Terapêutico. Clínica: Utilização das técnicas de avaliação na prática 
clínica. Técnicas de entrevista. Psicologia do desenvolvimento normal e patológico: desenvolvimento físico, cognitivo e 
afetivo da criança, adolescente e adulto. Saúde coletiva: Políticas de saúde mental. Saúde mental e família. Saúde mental 
e trabalho. Equipes de saúde mental. As inter-relações familiares: orientação psicológica da família. A criança e a 
separação dos pais. A constituição do objeto libidinal. Patologia das relações objetais. Os danos psicológicos decorrentes 
da privação. O psicólogo e a criança vitimizada. Atuação do psicólogo no processo de adoção. O poder público e a criança 
e o adolescente. O papel do psicólogo na equipe multidisciplinar. Noções de proteção à criança e ao adolescente. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 

 

Recepcionista 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Interpretação de texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções da 
norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. 
CB – Conhecimentos Básicos: Matemática: Noções sobre conjuntos: definição, operações. Conjuntos dos números 
naturais, inteiros e racionais (formas decimal e fracionária); propriedades e operações. Equações e sistemas de equações 
do 1º grau. Grandezas proporcionais: razão e proporção. Regra de três simples. Porcentagem e juro simples. Sistema 
Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação 
de unidades). Figuras geométricas planas: perímetro e áreas. Resolução de situações-problema envolvendo todos os itens 
do programa. 
CE – Conhecimento Específico da Área: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook 
Express. Microsoft Office: Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). Demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do cargo. 
 

Supervisor de Atendimento ao Público 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Tipologias textuais 
diversas; Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; 
Concordância nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; 
Preposição; Conjunção. 
CB – Conhecimentos Básicos: Matemática: Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais: operações, 
propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais – Regra de Três Simples e Composta; 
Porcentagem e Juros Simples; Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus – problemas; Sistema 
Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) – transformação de unidades e 
resolução de problemas; Funções; Geometria: Ponto, reta, plano, ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sólidos 
geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas.                   
CE – Conhecimento Específico da Área Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook 
Express; Microsoft Office: Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 

 

Visitador Sanitário 

CB – Conhecimentos Básicos: Português: Interpretação de texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções da 
norma culta da língua portuguesa na modalidade escrita. 
CB – Conhecimentos Básicos: Matemática: Noções sobre conjuntos: definição, operações. Conjuntos dos números 
naturais, inteiros e racionais (formas decimal e fracionária); propriedades e operações. Equações e sistemas de equações 
do 1º grau. Grandezas proporcionais: razão e proporção. Regra de três simples. Porcentagem e juro simples. Sistema 
Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transformação 
de unidades). Figuras geométricas planas: perímetro e áreas. Resolução de situações-problema envolvendo todos os itens 
do programa. 
CE – Conhecimento Específico da Área: Tratamento da água; Inspeção de poços, fossas, rios, drenos, pocilgas e águas 
estagnadas em geral; Focos de contaminação; Utilização de produtos químicos e uso correto de caixas d'água, poços, 
cisternas e depósitos de água; Conservação e limpeza de fossas sépticas e sumidouros; Contaminação de solos e doenças; 
Coleta, separação e ensacamento do lixo e de sua destinação final; Saúde bucal, adultos, crianças, mulher, Zoonoses; 
entre outros. Noções de Informática: Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook 
Express; Microsoft Office: Editor de Texto (Word). 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 
Dados do candidato: 
 

CONCURSO PÚBLICO P.M da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul CP Edital 01- 2014 

CARGO:  

NOME:  RG:  

INSCRIÇÃO:  

TELEFONE:  CELULAR:  

DEFICIÊNCIA DECLARADA:  CID  
 

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

 

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA? ����SIM ����NÃO 

� SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA); 
� MESA PARA CADEIRANTE; 
� LEDOR; 
� PROVA EM BRAILE; 
� PROVA COM FONTE AMPLIADA – FONTE TAMANHO. _______; 
� INTÉRPRETE DE LIBRAS; 
� OUTRA.  
 
Descrever a condição especial que necessita para realizar a prova 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Monte Alegre do Sul, ______ de ____________________ de 2014. 
 
 
 
 

Assinatura do candidato 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Concurso Público 01-2014 P.M da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul 
Documento: Portador de Deficiência 
Remetente:  
Endereço:  
Município:  Cidade  CEP:  
 
 
Destinatário: INDEPAC – CONCURSOS 

Endereço: 
 
Avenida Jabaquara nº 1.802 – CAIXA POSTAL 80.391 
 

Bairro Saúde Cidade São Paulo/SP CEP 04046-973 
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ANEXO IV – FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULO 

 
 
Dados do candidato: 
 
CONCURSO PÚBLICO P.M da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul CP Edital 01- 2014 

NOME:  
 

CARGO:  
 

INSCRIÇÃO:  
 

RG:  

TELEFONE:  
 

CELULAR:  

ATENÇÃO: Relação de Documentos entregues (Assinalar com um ‘X’): Número de folhas 
���� Título de Doutor em área relacionada à Educação � 1  
���� Título de Mestre em área relacionada à Educação (desde que 
não seja pontuado o título de Doutorado) 

� 1  

���� Pós-Graduação na área de Educação com, no mínimo, 360 
horas (desde que não utilizado como pré-requisito para 
inscrição) 

� 1 
� 2  

 
 
 
 

Monte Alegre do Sul, ______ de ____________________ de 2014. 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 
ATENÇÃO: Somente serão recebidos documentos constantes da relação acima. A entrega destes documentos é para efeito 
de pontuação extra que será somada a nota da prova objetiva, os diplomas de Graduação (que são requisitos básicos para 
as funções públicas) serão exigidos em outra ocasião. 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Concurso Público 01-2014  P.M da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul 
Documento: TÍTULO (S) 

Remetente:  
 

Endereço:  
 

Município:  
 

Cidade  CEP:  

 
 
Destinatário: INDEPAC – CONCURSOS 

Endereço: 
 
Avenida Jabaquara nº 1.802 – CAIXA POSTAL 80.391 
 

Bairro Saúde Cidade São Paulo/SP CEP 04046-973 
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ANEXO V – FORMULÁRIO DE JURADO DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 
 
Dados do candidato: 
 
CONCURSO PÚBLICO P.M da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul CP Edital 01- 2014 

CARGO:  
 

NOME:  
 

INSCRIÇÃO:  
 

RG:  

TELEFONE:  
 

CELULAR:  

  
 
Eu ____________________________________, portador (a) do RG – nº _______________,residente e domiciliado na 
Rua_________________________________nº____Bairro,_____________município,_____________/SP, declaro para os 
devidos fins de Direito que exerci, ou exerço função do Tribunal do Júri de acordo com a lei 11.689/2008. 
Dessa forma, declaro que as informações por mim prestadas representam a verdade, e caso a análise dos documentos 
realizada não atenda totalmente as exigências contidas na lei 11.689/2008, não terei direito ao beneficio no critério de 
desempate previsto conforme estabelecido no subitem 7.4.1 do Edital de Abertura. 
 
Assim, assumo a inteira responsabilidade pelas informações prestadas, pois correspondem ao inteiro teor da verdade e 
declaro estar ciente das penalidades cabíveis, previstas no artigo 299 incorrendo em crime de falsidade ideológica. 
 

 
 

____________________, _____ de _______________________ de 2014. 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Concurso Público 01-2014 P.M da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul 
Documento: TRIBUNAL DO JÚRI 

Remetente:  
 

Endereço:  
 

Município:  
 

Cidade  CEP:  

 
 
Destinatário: INDEPAC – CONCURSOS 

Endereço: 
 
Avenida Jabaquara nº 1.802 – CAIXA POSTAL 80.391 
 

Bairro Saúde Cidade São Paulo/SP CEP 04046-973 
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ANEXO VI – FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
 
 
Dados do candidato: 
 
CONCURSO PÚBLICO P.M da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul CP Edital 01- 2014 

NOME:  
 

INSCRIÇÃO:  
 

RG:  

CARGO:  
 

TELEFONE:  
 

CELULAR:  

ATENÇÃO: Assinale o tipo de recurso: 
X RECURSO 
 CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 
 CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA Questão nº  
 CONTRA NOTA DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 
 CONTRA NOTA DA PROVA DE TÍTULOS  
 CONTRA A CLASSIFICAÇÃO  
 
Questionamento: (Se recurso quanto ao gabarito, mencionar o número da questão). 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Preencher em letra de forma ou à máquina 
  

Monte Alegre do Sul, ______ de ____________________de2014. 
 
 
   
Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO 
 
CONCURSO PÚBLICO P.M da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul CP Edital 01- 2014 

CARGO:  
 

NOME:  
 

INSCRIÇÃO:  
 

RG:  

CARGO:  
 

X RECURSO 
 CONTRA O EDITAL DE ABERTURA 
 CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA Questão nº   
 CONTRA NOTA DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 
 CONTRA NOTA DA PROVA DE TÍTULOS  
 CONTRA A CLASSIFICAÇÃO  
 

Monte Alegre do Sul, ______ de ____________________ de 2014. 
 
   

 
Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 
 


