PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE ABERTURA
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017
A Prefeitura da Estância Climática de Caconde, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão de
Processo Seletivo designada pela Portaria nº. 6059 de 23 de maio de 2.017 e em consonância com as
Legislações Federais, Estaduais e Municipais, torna público a abertura de inscrições ao Processo Seletivo
de Provas e de Provas e Títulos, que será realizado pelo INDEC (Instituto Nacional de Desenvolvimento
Educacional e Capacitação), para contratação eventual e por tempo determinado, das funções públicas
abaixo especificadas, sob o regime da Consolidação das leis de Trabalho – CLT. O Processo Seletivo será
regido pelas instruções especiais constante no presente instrumento e demais legislações pertinentes.
O presente Processo Seletivo visa a possível contratação por tempo determinado para atender
necessidade temporária, que irá suprir os serviços emergenciais, substituições, projetos, licenças e demais
modalidades de afastamentos quando houver.
QUADRO I – DAS FUNÇÕES E DAS VAGAS
FUNÇÕES PARA O NIVEL ALFABETIZADO

Cód.

01

Funções
Ajudante de Serviços
Gerais

Vagas
Cadastro
Reserva

Salário
R$

Carga
horária
Semanal

Requisitos Básicos

Taxa de
Inscrição
R$

996,00

40 horas

Alfabetizado

45,00

FUNÇÕES PARA O NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Cód.

Funções

Vagas

Salário
R$

Carga
horária
Semanal

Requisitos Básicos

Ensino Fundamental
Incompleto

Taxa de
Inscrição
R$

02

Ajudante de
Manutenção

Cadastro
Reserva

45,00

1.002,00

40 horas

03

Encanador

Cadastro
Reserva

1.190,00

40 horas

Ensino Fundamental
Incompleto

45,00

04

Marceneiro /
Carpinteiro

Cadastro
Reserva

1.182,00

40 horas

Ensino Fundamental
Incompleto

45,00

05

Pedreiro

Cadastro
Reserva

1.190,00

40 horas

Ensino Fundamental
Incompleto

45,00

06

Pintor

Cadastro
Reserva

1.190,00

40 horas

Ensino Fundamental
Incompleto

45,00
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07

Serralheiro

Cadastro
Reserva

08

Servente

Cadastro
Reserva

1.182,00

996,00

40 horas

Ensino Fundamental
Incompleto

45,00

40 horas

Ensino Fundamental
Incompleto

45,00

FUNÇÕES PARA O NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

Cód.

Funções

Vagas

09

Agente Municipal

Cadastro
Reserva

10

Auxiliar
Administrativo

Cadastro
Reserva

11

Eletricista

Cadastro
Reserva

12

Cadastro
Encarregado de Turma Reserva

13

Funileiro

Cadastro
Reserva

14

Inspetor de Alunos

Cadastro
Reserva

15

Mecânico

Cadastro
Reserva

16

Monitor de Atividades
Diversas

01

Salário
R$

Carga
horária
Semanal

1.182,00

40 horas

Ensino Fundamental
Completo

45,00

40 horas

Ensino Fundamental
Completo

45,00

1.094,00

1.190,00

1.426,00

1.190,00

1.002,00

1.196,00

1.002,00

40 horas

Requisitos Básicos

Ensino Fundamental
Completo + curso
especifico na área

Taxa de
Inscrição
R$

45,00

40 horas

Ensino Fundamental
Completo

45,00

40 horas

Ensino Fundamental
Completo

45,00

40 horas

Ensino Fundamental
Completo

45,00

40 horas

40 horas

Ensino Fundamental
Completo + CNH
categoria “D”

Ensino Fundamental
Completo ou Pratica

45,00

45,00
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17

Cadastro
Reserva

Motorista

Motorista do Gabinete
18

Cadastro
Reserva

1.196,00

40 horas

1.552,00
40 horas

19

Cadastro
Operador de Máquinas
Reserva
Leves

1.388,00

20

Cadastro
Operador de Maquinas
Reserva
Pesadas

21

Telefonista

22

Vigia

Ensino Fundamental
Completo + CNH
categoria “D” +
Transporte Coletivo e
Escolar

Ensino Fundamental
Completo + CNH
categoria “D”

45,00

45,00

40 horas

Ensino Fundamental
Completo + CNH
categoria “C”

45,00

1.408,00

40 horas

Ensino Fundamental
Completo + CNH
categoria “C”

45,00

Cadastro
Reserva

1.041,00

30 horas

Ensino Fundamental
Completo

45,00

Cadastro
Reserva

996,00

40 horas

Ensino Fundamental
Completo

45,00

FUNÇÕES PARA O NIVEL DE ENSINO MÉDIO

Cód.

Funções

23

Agente
Administrativo

24

Agente de
Fiscalização

25

Agente de
Saneamento

26

Almoxarife

27

Assistente
Administrativo

Vagas

Salário
R$

Cadastro
Reserva

1.182,00

Cadastro
Reserva

01

Carga
horária
Semanal

Requisitos Básicos

Taxa de
Inscrição
R$

40 horas

Ensino Médio
Completo

55,00

1.182,00

40 horas

Ensino Médio
Completo

55,00

1.182,00

40 horas

Ensino Médio
Completo

55,00

55,00

55,00

Cadastro
Reserva

1.426,00

40 horas

Ensino Médio
Completo

Cadastro
Reserva

1.270,00

40 horas

Ensino Médio
Completo
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Ensino Médio
Completo + curso
específico na área

28

Auxiliar de
Consultório

01

1.194,00

40 horas

29

Auxiliar de
Enfermagem

01

1.194,00

40 horas

Ensino Médio
Completo + COREN

55,00

40 horas

Ensino Médio
Completo

55,00

30

Comprador

31

Operador da Estação
Tratamento de Esgoto

32

Operador do Sistema
Água

33

34

Secretaria

Secretaria do Gabinete

Cadastro
Reserva
Cadastro
Reserva

Cadastro
Reserva

Cadastro
Reserva

Cadastro
Reserva

1.806,00

1.190,00

1.190,00

1.388,00

1.806,00

Cadastro
Reserva

1.806,00

55,00

40 horas

Ensino Médio
Completo + CT +
CRQ

55,00

40 horas

Ensino Médio
Completo + CT +
CRQ

55,00

40 horas

Ensino Médio
Completo + curso
especifico na área

55,00

40 horas

Ensino Médio
Completo + curso
especifico na área

55,00

40 horas

Ensino Médio
Completo

55,00

35

Técnico
Administrativo

36

Técnico de Tesouraria

Cadastro
Reserva

1.806,00

40 horas

Ensino Médio
Completo

55,00

37

Técnico de Tributação

Cadastro
Reserva

1.806,00

40 horas

Ensino Médio
Completo

55,00

38

Técnico em
Contabilidade

Cadastro
Reserva

1.806,00

40 horas

Ensino Médio
Completo+CT e
registro no CRC

55,00

40 horas

Ensino Médio
Completo + curso
especifico na área

55,00

40 horas

Ensino Médio
Completo + curso
especifico na área

55,00

39

40

Técnico em Eletrônica

Técnico em
Informática

Cadastro
Reserva

Cadastro
Reserva

1.806,00

1.806,00
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Cadastro
Reserva

41

Técnico em Recursos
Humanos

42

Técnico em
Saneamento

43

Cadastro
Técnico em Segurança Reserva
do Trabalho

Cadastro
Reserva

1.806,00

1.806,00

1.806,00

40 horas

Ensino Médio
Completo

55,00

40 horas

Ensino Médio
Completo

55,00

40 horas

Ensino Médio
Completo + curso
especifico na área

55,00

FUNÇÕES PARA O NIVEL DE MAGISTÉRIO E ENSINO SUPERIOR

Cód.

Funções

Vagas

Salário
R$

Carga
horária
Semanal

Requisitos Básicos

Taxa de
Inscrição
R$

2.642,00

40 horas

Curso Superior Direito
+ OAB

75,00

Advogado

Cadastro
Reserva

45

Agrônomo

Cadastro
Reserva

2.642,00

40 horas

46

Arquiteto

Cadastro
Reserva

2.434,50

30 horas

47

Assistente Social

Cadastro
Reserva

2.642,00

30 horas

48

Bibliotecário

01

2.642,00

40 horas

44

49

Biólogo

50

Biomédico ou
Bioquímico

51

Contador

Cadastro
Reserva

2.642,00

40 horas

01

2.642,00

40 horas

Cadastro
Reserva

2.642,00

40 horas

Curso Superior
Engenharia e registro
no respectivo conselho
Curso Superior
Arquitetura e registro
no respectivo conselho
Curso Superior
Serviço Social e
registro no respectivo
conselho
Curso Superior
Especializado na área e
registro no respectivo
conselho
Curso Superior
Ciências Biológicas e
registro no respectivo
conselho
Curso Superior
Biomédico e registro
no respectivo conselho
Curso Superior
Ciências Contábeis e
registro no respectivo
conselho

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00
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Cadastro
Reserva

2.432,00

20 horas

01

2.434,50

30 horas

Cadastro
Reserva

2.434,50

30 horas

Cadastro
Reserva

2.434,50

30 horas

Farmacêutico

01

2.642,00

40 horas

Fisioterapeuta

01

2.642,00

30 horas

52

Dentista

53

Enfermeiro Padrão

54

Engenheiro
Agrimensor

55

Engenheiro Civil

56

57

58

Fonoaudiólogo

01

2.642,00

40 horas

Cadastro
Reserva

4.760,00

20 horas

Curso Superior
Odontologia e registro
no respectivo conselho
Curso Superior
Enfermagem e registro
no respectivo conselho
Curso Superior
Engenharia e registro
no respectivo conselho
Curso Superior
Engenharia e registro
no respectivo conselho
Curso Superior
Farmácia e registro no
respectivo conselho
Curso Superior
Fisioterapia e registro
no respectivo conselho
Curso Superior
Fonoaudiologia e
registro no respectivo
conselho
Curso Superior
Medicina e registro no
respectivo conselho
Curso Superior
Nutrição e registro no
respectivo conselho

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

59

Médico

60

Nutricionista

01

2.642,00

40 horas

61

Professor Assistente

01

1.725,00

30 horas

2º Grau + Magistério
ou Pedagogia

75,00

62

Cadastro
Professor de Educação
Reserva
Artística

1.911,00

30 horas

Curso Superior
Especializado na área

75,00

63

Cadastro
Professor de Educação
Reserva
Física

1.911,00

30 horas

Curso Superior
Educação Física e
registro no CREF

75,00

64

Professor de Educação
Fundamental I

01

1.725,00

30 horas

2º Grau + Magistério
ou Pedagogia

75,00

65

Professor de Educação
Infantil

01

1.753,50

30 horas

2º Grau + Magistério
ou Pedagogia

75,00

Cadastro
Reserva

1.911,00

30 horas

Curso Superior
Especializado na área

75,00

01

2.642,00

40 horas

66

Professor de Inglês

67

Psicólogo

Curso Superior
Especializado e
registro no respectivo
conselho

75,00

75,00

75,00
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Psicopedagogo

Cadastro
Reserva

69

Químico

Cadastro
Reserva

70

Turismólogo

Cadastro
Reserva

68

71

Veterinário

Cadastro
Reserva

40 horas

Curso Superior
Especializado

75,00

2.434,50

30 horas

Curso Superior
Química e registro no
respectivo conselho

75,00

2.642,00

40 horas

Curso Superior
Especializado na área

75,00

2.642,00

2.642,00

30 horas

Curso Superior
Especializado e
registro no respectivo
conselho

75,00

I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1

As funções, salários e os pré-requisitos são os estabelecidos no Quadro I do presente Edital e todas
as informações do processo de execução, deste processo seletivo, estarão disponíveis no site
www.institutoindec.com.br;

1.2

O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera obrigatoriedade para a
Prefeitura da Estância Climática de Caconde de contratar, neste período, todos os candidatos
classificados;
1.2.1 O aproveitamento dos classificados reger-se-á, exclusivamente, para atendimento das
necessidades e de acordo com os procedimentos vigentes na Prefeitura da Estância Climática
de Caconde;

1.3

Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de
Brasília/DF.

1.4

As provas serão realizadas na cidade de Caconde/SP.

1.5

Os editais e todas as fases do processo seletivo serão divulgadas no Jornal Cidades Online
http://jornalcidadesonline.com.br/site/, no site www.caconde.sp.gov.br e afixado no quadro de
avisos da Prefeitura.
II - DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão recebidas a partir da 00h00min horas do dia 05 de junho às 23h59min do
dia 18 de junho de 2017, exclusivamente no endereço eletrônico www.institutoindec.com.br.
2.1 INFORMAÇÕES GERAIS
2.1.1 As informações para realizar as inscrições nas respectivas funções que constam neste Edital
estão apresentadas no Quadro I.
2.1.2 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de função, sob hipótese alguma,
portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve verificar
atentamente o código da função.
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2.1.3 As informações prestadas pelo candidato no formulário de inscrição serão de total
responsabilidade do mesmo, cabendo, a Prefeitura da Estância Climática de Caconde, o direito
de excluir do Processo Seletivo aquele que não preenchê-las de forma completa e/ou forneça
dados incorretos, ainda que o fato seja constatado posteriormente;
2.1.4 É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação do edital de deferimento das
inscrições para confirmar sua inscrição. Caso sua inscrição não tenha sido deferida ou
processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso,
conforme determinado neste Edital.
2.1.5 Para se inscrever, o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher as condições para
inscrição especificadas a seguir:
a. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre
brasileiros e portugueses conforme disposto nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da
Constituição Federal e do Decreto Federal nº 72.436/72;
b. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
c. Estar em dia com as obrigações do serviço militar, se do sexo masculino;
d. Possuir, na data da posse, 18 (dezoito) anos completos;
e. Ter aptidão física e mental e não ser portador de necessidades especiais incompatíveis com
o exercício do Emprego, comprovada em inspeção realizada pelo Médico do Trabalho
indicado pela Prefeitura;
f. Estar ciente que deverá possuir, na data da posse, a qualificação mínima exigida para o
emprego e a documentação determinada neste Edital;
g. Não ter sido demitido por justa causa do serviço público;
h. Não registrar antecedentes criminais, salvo se cumprida a pena;
i. Não ter sido condenado por crime contra o patrimônio, contra a Administração, contra a fé
pública, contra os costumes e os previstos na Lei 6.368 de 29/10/76;
j. No ato da investidura o candidato não poderá estar incompatibilizado para nova investidura
em emprego público;
k. Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória;
l. Não receber proventos de aposentadoria oriundos de cargo, emprego ou função exercidos
perante a União, Território, Estado, Distrito Federal, Município e suas Autarquias, Empresas
ou Fundações, conforme preceitua o artigo 37, §10 da Constituição Federal, com a redação da
Emenda Constitucional nº 20 de 15/12/98, ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso
XVI do citado dispositivo constitucional, os cargos eletivos e os cargos ou empregos em
comissão.
2.2 INSCRIÇÕES PELA INTERNET
2.2.2 O candidato interessado deverá acessar o site www.institutoindec.com.br, a partir das 00h do
dia 05 de junho às 23h59min do dia 18 de junho de 2017;
2.2.3 Após as 00h do dia 18 de junho de 2017, o formulário de inscrição não estará mais
disponibilizado;
2.2.4 Localizar, no site, o “link” correlato a este Processo Seletivo;
2.2.5 Ler o Edital, preencher o formulário de inscrição e imprimir o boleto bancário.
2.3 DO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES
2.3.1 O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição estabelecido no Quadro I até
o dia 19/06/2017, conforme vencimento constante no Boleto Bancário;
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2.3.2 Para pagamento do valor da inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário
gerado até a data limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário da rede de
atendimento bancário;
2.3.3 O pagamento do valor correspondente à inscrição poderá ser efetuado em toda rede de
atendimento bancário;
2.3.4 Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa eletrônico, casas lotéricas, fax ou
de forma condicional.
2.3.5 Não haverá devolução da importância paga, ainda que constatada maior ou em duplicidade,
nem isenção de pagamento do valor de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
2.3.6 O agendamento do pagamento só será aceito se comprovada a sua quitação até a data de
vencimento do boleto;
2.3.7 A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação pelo Banco do pagamento do
boleto; O boleto pago será o seu comprovante de inscrição. O candidato poderá acompanhar a
situação da sua inscrição por meio do site do Instituto INDEC, www.institutoindec.com.br na
página do Processo Seletivo, a partir de 72 (setenta e duas) horas após a quitação do boleto
bancário. Caso verifique a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o
Instituto INDEC, Fone: (16) 3235-7701, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00;
2.3.8 O Instituto INDEC e a Prefeitura da Estância Climática de Caconde não se
responsabilizam por solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica, falhas
dos computadores, de comunicação ou bancárias, bem como qualquer outro fator que impossibilite
a transferência de dados.
2.3.9 Uma vez, verificadas falsidades de declarações ou irregularidades, será anulada, a
qualquer tempo, a inscrição ou a prova do candidato, com encaminhamento da questão às
autoridades competentes.
2.3.10 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na
aceitação das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas
normas legais pertinentes.
2.4

DAS RESTRIÇÕES
Não serão aceitas inscrições via postal, fac-símile, correio eletrônico, transferência eletrônica, DOC,
DOC eletrônico, ordem de pagamento, depósito bancário em conta corrente, cheque ou por qualquer
outra via que não a especificada neste Edital ou fora do período estabelecido.
III - DA RESERVA DE VAGAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.1 Fica reservado um percentual de 5% (cinco por cento), para cada função, para pessoas portadoras de
deficiência física e sensorial, no provimento de funções públicas, nos órgãos e entidades de
Administração Pública Municipal, obedecendo ao princípio do Processo Seletivo de provas ou de provas e
títulos.
3.2 Consideram se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.
3.3 As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto
Federal Nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios
de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os
demais candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por
escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de inscrição especial.
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3.4 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a na
Ficha - Formulário eletrônico de Inscrição:
a) O candidato deverá durante o peródo de inscrição, enviar via SEDEX cópia autenticada do Laudo
Médico assinado por Médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina para o Instituto
INDEC situado a Rua Bernardino de Campos n°. 1108 – Centro, Ribeirão Preto-SP, CEP. 14.015-130,
atestando o número de registro do Médico na referida entidade de classe atestando a espécie e o grau ou
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, bem como, a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de
adaptação da sua prova, informando também, o seu nome, o número do documento de identidade (RG),
(CPF) E Município onde será realizado o Processo Seletivo.
b) Solicitação da prova especial, sala de fácil acesso, ou outras condições, deverão estar claramente
descritas no pedido do candidato.
3.5 Aos deficientes visuais, que necessitarem de prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura da prova;
auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito ou no sistema Braile deverá requerê-la até o ultimo
dia de inscrição, por meio de SEDEX para o Instituto INDEC situado a Rua Bernardino de Campos n°.
1108 – Centro, Ribeirão Preto-SP, CEP. 14.015-130. Os candidatos que não o fizerem até o termino das
inscrições, seja qual for o motivo alegado não terão a prova especial preparada. Os referidos candidatos
deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção ou maquina especifica,
podendo ainda, utilizar-se de soroban.
3.6 O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste
Edital, não poderão impetrar recurso em favor de sua situação, bem como não terá sua prova especial
preparada, seja qual for o motivo alegado.
3.7 Após o prazo de inscrição fica proibida qualquer inclusão de candidato na lista específica de
portadores de necessidades especiais.
3.8 A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo a primeira, a
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda somente a
pontuação destes últimos.
3.9 Ao ser convocado para investidura na função pública, o candidato deverá se submeter á exame
médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do
candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício da função.
Será eliminado da lista de portadores de deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na
Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral.
IV - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de provas da seguinte forma:
4.1

Prova objetiva, sendo classificatória e eliminatória, sob a forma de 30 (trinta) questões de múltipla
escolha, com um peso de 3,33 (três e trinta e três pontos) cada questão.

4.2

A prova será apresentada sob forma de testes de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas em
conformidade com o Programa de Provas constante no Anexo I deste Edital.

4.3

O Quadro II apresenta a relação das funções e o respectivo número de questões relacionadas aos
conhecimentos específicos, bem como de português e matemática.
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QUADRO II – Provas e questões por Função
Função
Advogado

Agente Administrativo

Agente de Fiscalização

Agente Municipal

Agente de Saneamento

Agrônomo

Ajudante de Serviços
Gerais
Ajudante de Manutenção

Almoxarife

Arquiteto

Assistente
Administrativo

Assistente Social

Provas
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos de Informática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos de Informática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos de Informática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total

N° questões
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
15
15
30
15
15
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
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Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Consultório

Auxiliar de Enfermagem

Bibliotecário

Biomédico

Comprador

Contador

Dentista

Eletricista

Encarregado de Turma

Encanador

Enfermeiro Padrão
Engenheiro Agrimensor

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos de Informática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos de Informática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática

10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
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Engenheiro Civil

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Funileiro

Inspetor de Alunos

Marceneiro / Carpinteiro

Médico

Mecânico

Monitor de Atividades
Diversas

Motorista

Motorista de Gabinete

Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total

10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
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Nutricionista

Operador de Máquinas
Leves

Operador de Maquinas
Pesadas
Operador Estação
Tratamento de Esgoto

Operador Sistema Água

Pedreiro

Pintor

Professor Assistente

Professor de Educação
Artística

Professor de Educação
Física

Professor de Educação
Infantil
Professor de Educação
Fundamental I

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática

10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
05
05
10
10
30
05
05
10
10
30
05
05
10
10
30
05
05
10
10
30
05
05
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Professor de Inglês

Psicólogo

Psicopedagogo

Químico

Secretaria

Secretaria de Gabinete

Serralheiro

Servente

Técnico Administrativo

Técnico de Tesouraria

Técnico de Tributação
Técnico em
Contabilidade

Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos de Informática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos de Informática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos de Informática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos de Informática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos de Informática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos

10
10
30
05
05
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
15
15
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
15
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Técnico em Eletrônica

Técnico em Informática

Técnico em Recursos
Humanos

Técnico em Saneamento

Técnico em Segurança
do Trabalho

Telefonista

Turismólogo

Veterinário

Vigia

Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos de Informática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos de Informática
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Total

30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30

4.4

O tempo de duração das provas escritas será de 02h00min (duas horas), contadas a partir da
autorização do fiscal para início das mesmas.

4.5

Será aplicada prova prática de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de Operador de
Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadas.

4.6

Para realização do teste de direção veicular, os candidatos aos cargos de Operador de Maquinas
Leves e Pesadas, deverão apresentar a CNH original na categoria exigida para o cargo. Os
candidatos que apresentarem CNH com a categoria inferior ou vencida serão impedidos de realizar
a prova pratica e inabilitados no concurso.
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4.7

A prova prática será efetuada com equipamentos, instrumentos ou veículos a serem indicados e
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Caconde no ato da prova.

4.8

As provas realizar-se-ão nesta cidade de Caconde no dia 09 de julho de 2017, nos horários abaixo
especificados, em local a ser oportunamente divulgado.
Às 09h00min

Ajudante de Serviços Gerais
Ajudante de Manutenção
Encanador
Marceneiro / Carpinteiro
Pedreiro
Pintor
Serralheiro
Agente Municipal
Auxiliar Administrativo
Eletricista
Encarregado de Turma
Funileiro
Monitor de Atividades Diversas
Motorista
Operador de Máquinas Leves
Operador de Maquinas Pesadas
Telefonista
Vigia
Auxiliar de Enfermagem
Operador Sistema Água
Secretaria
Técnico de Tesouraria
Técnico em Contabilidade
Técnico em Informática
Técnico em Recursos Humanos
Arquiteto
Assistente Social
Enfermeiro Padrão
Professor de Educação Física
Professor de Educação Fundamental I
Psicólogo
Veterinário
Professor de Inglês
Professor de Educação Artística
Turismólogo
4.9

Às 13h00min

Servente
Inspetor de Alunos
Motorista do Gabinete
Agente Administrativo
Agente de Fiscalização
Agente de Saneamento
Almoxarife
Assistente Administrativo
Auxiliar de Consultório
Comprador
Operador Estação Tratamento de Esgoto
Secretaria do Gabinete
Técnico Administrativo
Técnico de Tributação
Técnico em Eletrônica
Técnico em Saneamento
Técnico em Segurança do Trabalho
Advogado
Agrônomo
Bibliotecário
Biólogo
Biomédico ou Bioquímico
Contador
Dentista
Engenheiro Agrimensor
Engenheiro Civil
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Médico
Nutricionista
Professor Assistente
Professor de Educação Infantil
Psicopedagogo
Químico

Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com trinta (30) minutos de antecedência,
munidos dos documentos originais (Cédula Oficial de Identidade ou Carteira expedida por Órgão ou
Conselho de Classe ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de Certificado de
Reservista, ou Carteira Nacional de Habilitação modelo com foto), caneta de tinta azul ou preta,
lápis preto e borracha; Somente será admitido na sala de provas, o candidato que estiver munido de
Protocolo de inscrição e Cédula Oficial de Identidade ou de Carteira expedida por Órgãos ou
Conselhos Profissionais que tenham força de documento de identificação com foto ou de Carteira de
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Trabalho e Previdência Social ou de Certificado de Reservista. Como o documento não ficará retido
será exigido a apresentação do ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.
a) Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a
identificação do candidato;
b) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins; Boletim de Ocorrência,
Protocolos, Certidão de Nascimento ou Casamento, Titula Eleitoral, Carteira Nacional de
Habilitação (emitida anteriormente à Lei n° 9.503/97 ou fora de sua validade), Carteira de
Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza publica ou privada.
4.10 Os candidatos que estiverem portando telefone móvel e relógios deverão desligar o aparelho móvel
e juntamente com o relógio devem ser guardados e lacrados no envelope lacre que será fornecido
pelo fiscal antes de iniciar a prova.
4.11 Autorizar-se-á ao candidato ausentar-se do recinto das provas durante a sua realização somente em
condições especiais e acompanhados por um fiscal;
4.12 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude do afastamento, por
qualquer motivo, do candidato da sala de prova;
4.13 O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão de Respostas (Gabarito), com caneta de tinta
preta ou azul, assinando-o. O preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) é de total
responsabilidade do candidato;
4.14 Não serão computadas questões não assinaladas ou assinaladas a lápis ou que contenham mais de
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível, sendo atribuída nota 0 (zero) à questão. Em
hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas (Gabarito) por erro do candidato;
4.15 O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá fazer junto ao fiscal de sala,
que anotará na folha de ocorrência para posterior análise.
4.16 O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação levando consigo o caderno de
provas a partir dos últimos 30 (trinta) minutos do tempo destinado a realização de Exame. O
Cartão de Resposta (Gabarito). será obrigatoriamente devolvido pelo candidato. O preenchimento
deverá ser feito de acordo com as instruções do cartão resposta. Não deverá ser feita nenhuma
marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida
pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. O candidato assumirá total
responsabilidade pelo preenchimento do cartão resposta. Em nenhuma hipótese o caderno de
questões será considerado para correção e respectiva pontuação;
4.17 O candidato deverá permanecer em prova pelo tempo mínimo de 30 (trinta) minutos;
4.18 Em hipótese alguma haverá segunda chamada nas diferentes fases do Processo Seletivo, seja qual
for o motivo alegado; O não comparecimento à prova excluirá o candidato automaticamente do
Processo Seletivo.
4.19 No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o INDEC procederá à inclusão
do referido candidato, antes do início das provas, fornecendo Folha de Respostas e Caderno de
Provas, mediante a apresentação do comprovante de sua inscrição.
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4.20 A inclusão de que trata o item 4.16 será realizada de forma condicional, e será confirmada pelo
INDEC, na fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência da
referida inscrição.
4.21 Considerada a impertinência da inscrição de que trata o item 4.16 a mesma será automaticamente
cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados
nulos todos os atos dela decorrentes.
4.22 Não será admitida, em nenhuma hipótese, a entrada de retardatários no local da prova.
4.23 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá levar um
acompanhante, sendo este indicação de sua inteira responsabilidade. O acompanhante deverá
possuir maioridade legal e permanecer em sala reservada para essa finalidade, sendo responsável
pela guarda da criança e observar os seguintes aspectos;
• Durante o período em que a candidata estiver amamentando, ela deverá permanecer no local
designado pela Coordenação para este fim e, ainda, na presença de um fiscal, respeitando todas as
demais normas estabelecidas neste Edital;
• O acompanhante, que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local
designado pela Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital, inclusive
no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular, bem como deverá apresentar um dos
documentos previstos no item 4.6 para acessar e permanecer no local designado;
• A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará as provas;
• Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
4.24 DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO DAS PROVAS
Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
Não apresentar o documento de identidade exigido;
Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrido o tempo
mínimo estabelecido para permanência na sala;
For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou
impressos não permitidos;
Estiver portando ou fizer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico e/ou de comunicação
como telefone celular, pager, máquina calculadora ou qualquer outro meio;
Lançar mão de meios ilícitos para execução da prova;
Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
Não devolver integralmente o material recebido;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
Agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com qualquer membro
da equipe encarregada de aplicação de provas;
Estiver fazendo uso de boné ou chapéu na sala de aula durante a realização das provas.
V - DO JULGAMENTO DAS PROVAS

5.1

DA NOTA DA PROVA
5.1.1 As provas objetivas e prática de caráter classificatório e eliminatório serão avaliadas na
escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
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5.1.2 Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, no mínimo, a 50% (cinqüenta
por cento) de pontos na prova objetiva e pratica. O candidato que obtiver aproveitamento inferior a
50% (cinqüenta por cento) na prova objetiva e pratica será inabilitado.
5.1.3 A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: NP = (Na x 100)
Sendo:
Tq
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova
5.1.4 A pontuação relativa à questão eventualmente anulada será atribuída a todos os candidatos
presentes à respectiva prova.
5.1.5 Para o cargo que consta prova objetiva e prática, a média será apurada com a somatória das
notas e dividida por 02 (dois).
5.2

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
No caso de igualdade na Classificação Final, o desempate obedecerá, sucessivamente, aos
seguintes critérios:
5.2.1 Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 10.741/2003,
sendo que será dada a preferência ao de idade mais elevada;
5.2.2 O candidato que contar com maior idade;
5.2.3 Maior número de acertos em conhecimentos específicos;
5.2.4 Maior número de acertos em língua portuguesa;
5.2.5 Maior número de acertos em matemática;
5.2.6 Persistindo o empate, haverá sorteio juntamente com a Comissão Examinadora de Processo
Seletivo.
5.2.7 O ingresso no serviço público municipal obedecerá à ordem de classificação.

5.3

DOS TÍTULOS
5.3.1 O Processo Seletivo constará de provas objetivas e títulos somente para as funções de
Professor Assistente, Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Fundamental I,
Professor de Educação Artística, Professor de Educação Física, Professor de Inglês.
5.3.2 Nenhum documento para contagem de pontos, nos termos deste inciso, poderá ser anexado
ao processo após o encerramento das inscrições.
5.3.3 Serão computados somente como título, Pós-Graduação – 2,5 pontos, Mestrado – 5,0 pontos
e Doutorado – 10,0 pontos.
5.3.4. A contagem dos títulos não poderá exceder a 10 (dez) pontos.
5.3.5 Será computado somente como título conforme quadro abaixo:
Títulos
Diploma de conclusão de Curso de Doutorado
Diploma de conclusão de Curso de Mestrado
Diploma de conclusão de Curso de Especialização (mínimo de
360 horas), em nível de pós-graduação, específico para a área na
qual concorre.

Pontuação
Atribuída
10,00
5,00

Nº. Máximo de
Documentos
1
1

2,5

1

20

PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE
ESTADO DE SÃO PAULO

5.3.6 Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação com as atribuições
das funções do Processo Seletivo. Os cursos de Mestrado e Doutorado não poderão ser contados
cumulativamente.
5.3.7 Os candidatos que possuírem Títulos conforme preceitua o presente Edital, deverão enviar
Copia autenticada, via Sedex durante o período de inscrição, com nome completo, número de
inscrição, RG, CPF, função a que concorre e município onde será realizado o Processo Seletivo para
o INDEC no seguinte endereço: Rua Bernardino de Campos, nº. 1108. Cj. 02 - Ribeirão Preto – SP,
CEP: 14.015-130, sendo considerado para tanto a data da postagem. Não serão aceitos os Títulos
postados após o encerramento das inscrições.
VI - DA CLASSIFICAÇÃO
6.1

DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
6.1.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final, em lista de
classificação por função, observado o código de inscrição da função.
6.1.2 Serão elaboradas duas listas de classificação: uma geral, com a relação de todos os
candidatos, inclusive os Portadores de Necessidades Especiais (PNE), e outra, apenas dos
candidatos PNE.
6.1.3 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no
Processo Seletivo, valendo para esse fim, a homologação;
6.1.4 O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço e telefones junto ao Instituto
INDEC, durante o período da realização do Processo e, após a homologação do resultado final do
mesmo, junto a Prefeitura da Estância Climática de Caconde.
VII - DOS RECURSOS
Caberá recurso:

7.1

Do gabarito oficial da prova, dentro de dois (02) dias úteis, a contar da data da publicação;

7.2

Da classificação, dentro de dois (02) dias úteis, a contar da data da publicação do edital de
classificação, ou seja, do Resultado Final.

7.3

Os recursos – Modelo Anexo II - deverão ser devidamente fundamentados e enviados via
SEDEX para o Instituto INDEC, situado a Rua Bernardino de Campos n°. 1108 – Centro,
Ribeirão Preto/SP. CEP: 14.015-130, sendo considerado para tanto a data da postagem.

7.4

O recurso interposto fora do prazo previsto no item 7.1 e 7.2 deste Capítulo não será conhecido.

7.5

No caso de deferimento de recurso interposto poderá ser alterada, eventualmente, a
nota/classificação obtida pelo candidato e, consequentemente, alterações nas listas de classificação
final;

7.6

Será indeferido o recurso interposto fora do Modelo (Anexo II) e dos prazos estipulados neste
edital;

7.7

A interposição dos recursos não interfere o andamento regular do cronograma do Processo
Seletivo;
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7.8

A Comissão constitui a última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela
qual não caberão recursos adicionais.
VIII - DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO

8.1

A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente de
classificação final por função, far-se-á pela Prefeitura da Estância Climática de Caconde, obedecido o
limite de vagas existentes, das que vagarem ou forem criadas, bem como disponibilidade
orçamentária, dentro do prazo de validade deste Processo Seletivo.

8.2

Após a convocação, no prazo de 03 (três) dias, ou de acordo com agendamento do Setor de Pessoal
da Prefeitura, os candidatos aprovados deverão se submeter à perícia médica para verificação de sua
saúde física e mental para o exercício das atribuições da função, não cabendo qualquer recurso da
decisão proferida pelo órgão médico designado pelo Município.

8.3

No caso de deficiente físico no prazo de 03 (três) dias após a convocação, ou de acordo com o
agendamento do Setor de Pessoal da Prefeitura, os candidatos aprovados deverão submeter-se a
exame médico oficial para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das
atribuições da função, não cabendo qualquer recurso da decisão proferida pelo órgão médico
designado pelo Município.

8.4

A perícia será realizada no órgão médico a ser indicado pelo Município, preferencialmente, por
especialista na área de deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser proferido no prazo de 03
(três) dias contados do respectivo exame.

8.5

O candidato, cuja deficiência não ficar configurada, ou quando esta for considerada incompatível com
a função a ser desempenhado, será desclassificado, não cabendo qualquer recurso da decisão
proferida pelo órgão médico designado pelo Município.

8.6

O candidato, ou seu procurador terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da
convocação, o que precederá a admissão para manifestar seu interesse em assumir a função para o
qual será designado. A omissão ou negação do candidato ou seu procurador, será entendido como
desistência da contratação. Em caso de desistência o mesmo deverá assinar o termo de desistência,
sendo excluído do referido Processo Seletivo.

8.7

A aprovação no Processo Seletivo não gera ao candidato, aprovado, o direito à contratação, ficando
reservada a Prefeitura da Estância Climática de Caconde o direito de aproveitamento destes conforme
critérios de necessidade e conveniência da Prefeitura como, por exemplo, em decorrência de
condições técnicas de trabalho e de disponibilidade orçamentária.

8.8

Da mesma forma, a aprovação não gera ao candidato o direito de escolha de seu local de trabalho;

8.9

Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato classificado que, ao ser
convocado, não apresentar os documentos exigidos no ato da admissão, sendo declarada nula a sua
inscrição e todos os atos dela decorrentes;
IX - DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO

9.1

As condições para contratação exigirão do candidato:
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a) Ser Brasileiro, nato ou naturalizado, cidadão português a quem foi deferida a igualdade nas
condições previstas pelo Decreto Federal 70.436/72, ou ser naturalizado brasileiro na forma da lei,
de acordo com o artigo 37, I, da Constituição Federal;
b) Ter 18 (dezoito) anos completos no mínimo, na data da nomeação. Não poderá argüir a
emancipação;
c) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital;
d) Estar quites com o serviço militar, quando do sexo masculino;
e) Estar quites com a Justiça Eleitoral;
f) Estar em gozo de seus direitos políticos e civis;
g) Não registrar antecedentes criminais;
h) Gozar de boa saúde física e mental;
i) Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
j) Possuir, na data de admissão habilitação para a função a que concorre;
k) Não ter outro vínculo trabalhista que seja conflitante com sua função/horário;
l) O Prefeito Municipal poderá solicitar outros documentos que julgar necessário.
9.2

O candidato não poderá ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para a mesma
função, e nem estar com idade de aposentadoria compulsória; não poderá estar com vínculo na
Administração Direta ou Fundacional, que impossibilite acumulação de funções, salvo nos casos
do dispositivo do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1

Caberá ao Prefeito Municipal da Estância Climática de Caconde, a homologação do Processo
Seletivo.

10.2

O prazo de validade do Processo Seletivo será de um (01) ano, contado da data da publicação de
sua homologação.

10.3

O candidato aprovado e convocado, pelo regime celetista, deverá prestar serviços dentro do
horário estabelecido pela Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semanas,
sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho.

10.4

A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a
qualquer tempo, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo
das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

10.5

As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não efetivado o
fato respectivo, através da publicação do Edital correspondente.

10.6

O Candidato aprovado que vier a ser admitido fica ciente de que consta no Edital somente um
Resumo da função a que está concorrendo e, portanto, estará sujeito a desempenhar todas as
atividades que sejam inerentes a sua função;

10.7

Para efeito deste Processo Seletivo, considerar-se-á a legislação vigente até a data do término das
inscrições, portanto, alterações posteriores não serão consideradas;

10.8

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora de Processo Seletivo da
Prefeitura da Estância Climática de Caconde, em conjunto com o INDEC – Instituto
Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação.
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10.9

Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é expedido o
presente Edital, que vai afixado no lugar de costume e publicado no endereço eletrônico
www.institutoindec.com.br.
XI - CRONOGRAMA PREVISTO

DATA/PERÍODO

ATIVIDADE

05/06/17 a 18/06/17

Período de recebimento das inscrições – Pagamento até 19/06/17

23/06/2017

Publicação da Lista dos Candidatos Inscritos

30/06/2017

Convocação para a realização das Provas

09/07/2017

Data Provável da realização das Provas Objetivas

14/07/2017

Publicação dos Gabaritos das Provas Objetivas

28/07/2017

Publicação dos Resultados Finais

04/08/2017

Homologação dos Resultados Finais

11.1

O cronograma acima pré-estabelecido poderá sofrer alterações e/ou modificações pela Comissão
Organizadora do Processo Seletivo.

Prefeitura da Estância Climática de Caconde, em 30 de maio de 2017.

JOSÉ BENTO FELIZARDO FILHO

Prefeito Municipal
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ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENSINO ALFABETIZADO:
AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO:
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
ENCANADOR:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Tipos de tubulação; Tipos de conexão; Materiais
utilizados, Equipamentos utilizados; Ligação de água; Ligações de esgoto; Válvulas.
MARCENEIRO/CARPINTEIRO:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
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MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos das
normas de segurança; Conhecimento específico na área.
PEDREIRO:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos das ferramentas; Normas de segurança;
Conhecimentos do sistema de metragem linear; Cubicagem; Conhecimentos dos materiais; Concretagem;
Preparação de massas; Noções de assentamento de tijolos.
PINTOR:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos das
normas de segurança; Conhecimento específico na área.
SERRALHEIRO:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos das
normas de segurança; Conhecimento específico na área.
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SERVENTE:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO:
AGENTE MUNICIPAL:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS GERAIS: Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos,
Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,
Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa
no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do
Brasil,Imigração no Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia do Brasil - Mapas do Brasil,
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos, Relevo Brasileiro, Efeito
Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células,
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das
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apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas, Programas antivírus, Políticas de backup.
ELETRICISTA:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos das
normas de segurança; Conhecimento do material empregado; Qualidade do material; Isolantes; Cargas;
Fases; Circuito; Prática da função.
ENCARREGADO DE TURMA:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS GERAIS: Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos,
Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,
Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa
no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do
Brasil,Imigração no Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia do Brasil - Mapas do Brasil,
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos, Relevo Brasileiro, Efeito
Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.
FUNILEIRO:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos das
normas de segurança; Conhecimento específico na área.
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MECANICO:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos das
normas de segurança; Conhecimento específico na área.
INSPETOR DE ALUNOS:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS GERAIS: Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos,
Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,
Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa
no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do
Brasil,Imigração no Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia do Brasil - Mapas do Brasil,
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos, Relevo Brasileiro, Efeito
Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.
MONITOR DE ATIVIDADES DIVERSAS:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS GERAIS: Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos,
Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,
Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa
no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do
Brasil,Imigração no Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia do Brasil - Mapas do Brasil,
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos, Relevo Brasileiro, Efeito
Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.
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MOTORISTA:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Trânsito Brasileiro; Regras de circulação;
Sinalização de trânsito; Normas de segurança; Normas de segurança veicular; Conhecimentos básicos de
máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas.
MOTORISTA DE GABINETE:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Trânsito Brasileiro; Regras de circulação;
Sinalização de trânsito; Normas de segurança; Normas de segurança veicular; Conhecimentos básicos de
máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas.
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Trânsito Brasileiro; Regras de circulação;
Sinalização de trânsito; Normas de segurança; Normas de segurança veicular; Conhecimentos básicos de
máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
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MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Trânsito Brasileiro; Regras de circulação;
Sinalização de trânsito; Normas de segurança; Normas de segurança veicular; Conhecimentos básicos de
máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas.
TELEFONISTA:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS GERAIS: Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos,
Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,
Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa
no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do
Brasil,Imigração no Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia do Brasil - Mapas do Brasil,
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos, Relevo Brasileiro, Efeito
Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.

VIGIA:
PORTUGUÊS: Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposição, Pronomes, Adjetivos,
Verbos – conjugação, Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo, Acentuação e sinais
gráficos, Ortografia, Sinais de pontuação, Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA: As quatro operações, Medidas de tempo, Noções de: dúzia, arroba, dezena,
centena, milhar, etc., Problemas sobre: as quatro operações, Problemas sobre: peso, tempo, medidas de:
massa, tempo, área etc., Problemas sobre: sistema métrico, Sistema Monetário Nacional: (Real).
CONHECIMENTOS GERAIS: Historia do Brasil - Balaiada, Guerra de Canudos,
Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil República, Descobrimento do Brasil, Capitanias Hereditárias,
Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil, Invasão Holandesa
no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, Independência do
Brasil,Imigração no Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia do Brasil - Mapas do Brasil,
Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos, Relevo Brasileiro, Efeito
Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação.
ENSINO MÉDIO COMPLETO:
AGENTE ADMINISTRATIVO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
31

PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE
ESTADO DE SÃO PAULO

Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux);
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência,
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de
aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de
textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão,
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos,
caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas,
pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção
de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados
externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de
slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações,
inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, Programas antivírus,
Políticas de backup.
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações, Personagens
Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O Renascimento Cultural
Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A Revolução Francesa, A Primeira
Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra Mundial. Historia do Brasil - Balaiada,
Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil República, Descobrimento do Brasil, Capitanias
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Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil,
Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos,
Independência do Brasil,Imigração no Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral Hidrografia, Mapas, África, América do Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica,
Geografia Física, Produção e Consumo de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL Industrialização Brasileira, Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil,
Mapas do Brasil, Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos, Relevo
Brasileiro, Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade
socioambiental e ecologia, e suas vinculações históricas.
AGENTE DE SANEAMENTO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS GERAIS: HISTORIA: Historia Geral – Grandes Civilizações, Personagens
Históricos, A Conquista da América, Mercantilismo e o Sistema Colonial. O Renascimento Cultural
Europeu. Revoluções, Iluminismo, Revolução Industrial. Idade Média. A Revolução Francesa, A Primeira
Guerra Mundial, A Década do Pós-Guerra, A Segunda Guerra Mundial. Historia do Brasil - Balaiada,
Guerra de Canudos, Bandeirantes, Brasil Colônia, Brasil República, Descobrimento do Brasil, Capitanias
Hereditárias, Escravidão no Brasil, Abolição da Escravatura, Guerra do Paraguai, Índios do Brasil,
Invasão Holandesa no Brasil, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Farrapos,
Independência do Brasil,Imigração no Brasil, Era Vargas. GEOGRAFIA: Geografia Geral Hidrografia, Mapas, África, América do Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Geopolítica,
Geografia Física, Produção e Consumo de Energia e Minerais Metálicos. GEOGRAFIA DO BRASIL Industrialização Brasileira, Urbanização Brasileira, Agropecuária, Questões Ambientais. Clima do Brasil,
Mapas do Brasil, Desmatamento no Brasil, Rio Amazonas, MERCOSUL, Dados geográficos, Relevo
Brasileiro, Efeito Estufa, Aqüífero Guarani, Hidrografia,Vegetação. ATUALIDADES: Tópicos
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, segurança,
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade
socioambiental e ecologia, e suas vinculações históricas.
ALMOXARIFE:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
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e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux);
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência,
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de
aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de
textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão,
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos,
caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas,
pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção
de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados
externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de
slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações,
inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, Programas antivírus,
Políticas de backup.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
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campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células,
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas, Programas antivírus, Políticas de backup.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Odontologia Social – Atendente de Consultório
Dentário: histórico, legislação e papel do A.C.D. Odontologia Preventiva – HIGIENE Dentária: Etiologia
e Controle de Placa Bacteriana, Cárie e Doença Periodontal. Prevenção da Cárie e Doença Periodontal.
Flúor (composição e aplicação), Cariostáticos e Selantes Oclusais. Processo saúde / doença –
Levantamento Epidemiológico: noções de Vigilância a Saúde, Materiais, equipamentos e instrumentais:
manutenção conservação, materiais Dentários – forradores e restauradores, Esterilização, desinfecção –
Bio Segurança, Educação em Saúde, Noções de Radiologia, Odontopediatria, Prótese, Cirurgia,
Endodontia, Dentística e Anatomia bucal e dental (Notação Dentária), limpeza, desinfecção e
esterilização de materiais.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
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Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMAGEM: Acolhimento
com classificação de risco, Sinais vitais; Higienização; Administração de medicamentos; Cuidados
especiais; Coleta de material para exame; terminologias, esterilização e desinfecção, biossegurança,
passagem de sondas, punção venosa, realização de curativos, cuidados com ostomias, cuidados com
drenos. ÉTICA PROFISSIONAL: Comportamento social e de trabalho; Sigilo profissional;
EPIDEMIOLOGIA: Terminologias básicas; Noções de epideminologia; Doenças de notificação
compulsória; Isolamento; Infecção hospitalar; URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: Parada cárdio-respiratória;
Hemorragias; Ferimentos superficiais e profundos; Desmaio, Estado de choque, convulsões; Afogamento,
Sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras; Fraturas e luxações; Corpos
estranhos; Politraumatismo, queimaduras; SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: Vacinas;
crescimento e o desenvolvimento infantil; Alimentação; Doenças mais comuns; Berçários e lactários,
alterações corporais na adolescência; SAÚDE DA MULHER: Período menstrual, Exames Preventivos de
Câncer de colo de útero e mama, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Pré-natal de baixo risco, aborto,
doenças gestacionais, alterações corporais na gestação, trabalho de parto, amamentação, puerpério.
SAÚDE DO ADULTO E IDOSO: Cuidados de Enfermagem nas patologias Cardio - vasculares,
Pulmonares, Neurológicas, Crônico-Degenerativas, exames preventivos de câncer de próstata. SAÚDE
MENTAL: Transtornos mentais e de comportamento, Sinais e Sintomas de Transtornos mentais,
alterações da sensopercepção, alterações do pensamento, alterações da linguagem, alterações da
consciência, alterações da atenção e orientação, alterações da memória, alterações da afetividade,
alterações do sono e alterações do movimento. Administração de medicamentos controlados. Lei
Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142 – Ministério da Saúde, Brasília 1990. Programa de Saúde da
Família. Acolhimento com classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
COMPRADOR:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux);
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência,
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de
aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de
textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão,
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos,
caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas,
pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção
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de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados
externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de
slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações,
inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet:
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, Programas antivírus,
Políticas de backup.
OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estrutura do átomo – Atomística; Misturas – Separação de
misturas; Ligações químicas; Funções inorgâmicas; Oxidação e redução – Balanceamento de equações
por oxidação e redução; Vidraria; Reagentes; Balanças; Tipos de reações inorgânicas; Volume molar dos
gases – Equações de estado gás ideal; Soluções; Equilíbrios químicos – Equilíbrio iônico da água PH e
POH; Conceitos de ácidos de Bransted e Lewis; Eletroquímica – Pilhas e Eletrólise; Determinação de
fórmulas – mínima percentual e molecular; Funções orgânicas; Tipos de reações orgânicas; Doenças
transmissíveis pela água, ar e solo. Agravos à saúde; Tratamento da água; Análise qualitativa e
quantitativa da água.
OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimento dos produtos utilizados para tratamento
objetivando preparo de soluções. Conhecimento de reagentes utilizados. Conhecimentos básicos para
preparação de soluções químicas em geral. Conhecimento das fases de tratamento de água. Análise de
controle: Ph, Sólidos residuais, Oxigênio dissolvido (OD), Demanda bioquímica de oxigênio (DBC).
Demanda Química de Oxigênio (DQO). Conhecimento dos tipos de tratamento do esgoto para afluentes
domésticos: Lagoas de estabilização. Valas de oxidação, Lodo ativado com aeração prolongada. Filtros
biológicos de óleo e serra de fita vertical.
SECRETARIA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células,
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas, Programas antivírus, Políticas de backup.
SECRETARIA DO GABINETE:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
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MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células,
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas, Programas antivírus, Políticas de backup.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células,
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das
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apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas, Programas antivírus, Políticas de backup.
TÉCNICO DE TESOURÁRIA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células,
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas, Programas antivírus, Políticas de backup.
TÉCNICO DE TRIBUTAÇÃO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
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constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células,
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas, Programas antivírus, Políticas de backup.
TÉCNICO DE CONTABILIDADE:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Patrimônio Público, Situação Líquida, Lançamento,
Rédito, Receitas, Despesas, Livros obrigatórios, Livros contábeis acessórios, Tributos, Participação do
Município em Tributos Estaduais, Aziendas Públicas, Bens Públicos, Estágios da receita orçamentária,
Lei 4.320 de 17/03/1964, Contabilidade Pública, Lei 8.666 de 23/06/93 e alterações posteriores.
TÉCNICO EM ELETRÔNICA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
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MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A corrente elétrica; Os circuitos eletrônicos; Os
aparelhos medidores; Aparelhos eletrônicos; Os transistores; Diodos retificadores; Capacitadores;
Resistência - Valores; Código de cores.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células,
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas, Programas antivírus, Políticas de backup.
1 – Servidor
a) – Instalação e manutenção do Servidor Windows 2008 Server Standard R2;
b) – Configuração e manutenção do Active Directory;
c) – Configuração e manutenção do Terminal Service;
d) – Colocação de todas as estações de trabalho existentes no Domínio e configuração das novas;
e) – Criação e manutenção Group Policy Objects (GPO);
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f) – Criação de um Servidor de Arquivos;
g) – Implantação e manutenção do Sistema de Gestão DE CÂMARAS MUNICIPAIS;
h) – Mapeamento de rede necessários para cada setor com seus sistemas adequados;
i) – Configuração e manutenção do Servidor de Backup;
1.2 – Redes
a) – Configuração, organização e manutenção da rede lógica e física;
b) – Refazer, sempre que necessário a infraestrutura de rede;
c) – Configuração das impressoras e demais equipamentos de rede;
1.3 – Estações
a) – Backup de todas estações de trabalho;
b) – Formatação e reinstalação do sistema operacional (quando necessário ou quando solicitado);
c) – Restauração do Backup (quando necessário ou quando solicitado);
d) – Instalação de Programas básicos (quando necessário ou quando solicitado);
e) – Instalação do Pacote Office (quando necessário ou quando solicitado);
f) – Instalação do Trend Micro Worry-Free (quando necessário ou quando solicitado);
1.4 – Outros serviços / habilidades
a) – Limpeza interna de computadores;
b) – Remoção de vírus, spyware e demais ameaças;
c) – Backup de arquivos nos computadores;
d) – montagem e instalação de novos equipamentos;
e) – Manutenção na rede;
f) – Formatação e reinstalação de sistemas operacionais e softwares;
g) – Suporte no acesso à internet;
h) – Suporte ao usuário na utilização de aplicativos;
j) – Outros serviços de manutenção em periféricos em geral.
1.5 – Conhecimentos
a) – Experiência em redes Padrões 802.3 e 802.11 a/b/g; Protocolo TCP/IP;
b) – Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE);
c) – Brigde;
d) – Gateway, DNS, Access Point;
e) – Configurações de Routerboard;
f) – Port Forwarding;
g) – NAT;
h) – DHCP;
i) – ACK TIMEOUT;
j) – dBm;
k) – canal;
l) – RTS Threshold;
m) – Fragmentation Threshold;
n) – AirMax;
o) – SSID;
p) – Wireless Security (WEP, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2-TKIP, WPA2-AES);
q) – WPA Authentication PSK; TX Rate Mbps;
r) - conhecimento básico de rotinas operacionais de contabilidade, folha de pagamento etc.
1.6 – Formação
a) – Sistemas de Informação ou similar;
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b) – Conhecimentos em Windows Phone, Windows Mobile e Android;
c) – Conhecimentos de Java, Visual Basic, Delphi e SQL Server 2008 R2;
TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células,
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas, Programas antivírus, Políticas de backup.
TÉCNICO EM SANEAMENTO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
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Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e
Linux); MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos,
tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos,
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células,
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2010: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas, Programas antivírus, Políticas de backup.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Sistema de segurança do trabalho; Riscos e causas de
acidentes; Prevenção de acidentes de trabalho; Fatores de riscos de acidentes; Normas e dispositivos de
segurança; Fatores inseguros; Inspeção em postos de combate a incêndios, mangueiras, hidrantes,
extintores e outros; Desenvolvimento da mentalidade prevencionista dos servidores; Instruções e
orientação na elaboração e cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes; Legislação; Principais causas e
motivos de acidente do trabalho; Fatores que influenciam o triângulo do fogo; Tipos de extintores; CIPA SIPAT; Mapeamento de risco; Tipos de Treinamentos.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU MAGISTÉRIO:
ADVOGADO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
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e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: I - Direito Constitucional: Teoria Geral do Direito
Constitucional. Objeto e Conteúdo do Direito Constitucional. Constituição: conceito e classificação.
Poder constituinte e originário e derivado. Revisão Constitucional. Normas constitucionais: classificação.
Preâmbulo, normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais. Disposições
constitucionais transitórias. Hermenêutica constitucional. Controle de constitucionalidade: sistema
brasileiro. Evolução histórica. Ação de inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de
inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Arguição de descumprimento de preceito
fundamental. Direitos e garantias individuais e coletivos. Princípio da legalidade. Princípio da isonomia.
Regime constitucional da propriedade. Remédios constitucionais: Habeas corpus, mandado de segurança,
mandado de injunção e habeas data. Direito de petição. Direitos políticos: sistema político brasileiro.
Direitos sociais e sua efetivação. Federação. Repartição de competência no Estado Federal. Federação
brasileira: características, discriminação de competência na Constituição de 1988. Organização dos
Poderes: mecanismos de freios e contrapesos. União: competência. Estado: competência e autonomia.
Administração pública: princípios constitucionais. Poder Executivo: Presidente da República e Ministros
de Estado: atribuições. Medidas provisórias. Poder Judiciário: organização e estatuto constitucional da
magistratura. Supremo Tribunal Federal: organização e competência. Superior Tribunal de Justiça:
organização e competência. Justiça federal: organização e competência. Justiça do trabalho: organização e
competência.
II - Direito Administrativo: Conceito. Direito Público. Direito Privado. Fontes. Interpretação.
Sistemas Administrativos. Administração Pública: Conceito. Elementos. Poderes de Estado. Entidades
políticas e Administrativas. Órgãos Públicos. Agentes Públicos. Agentes Políticos. Poderes
Administrativos. Poderes políticos. Poder de Polícia. Uso e Abuso do Poder. Atos Administrativos:
Conceito. Requisitos. Atributos. Classificação. Espécies. Motivação e Invalidação; Contrato
Administrativo: Conceito. Peculiaridades. Formalização. Execução. Extinção. Prorrogação. Inexecução.
Revisão. Rescisão. Espécies. Licitação: Conceito, Finalidade. Objeto. Dispensa. Inexibilidade. Princípios.
Modalidades. Fases da Licitação. Sanções Penais. Processo disciplinar. Acumulação de empregos
públicos. Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. Lei nº. 10.520/2002.
III - Direito Civil: Pessoa natural: Conceito. Capacidade jurídica. Incapacidade absoluta. Incapacidade
relativa. Cessação da incapacidade. Começo da personalidade natural. Individualização da pessoa natural.
Extinção da personalidade natural. Pessoa Jurídica: Conceito. Classificação. Começo e fim da pessoa
jurídica. Capacidade. Responsabilidade Civil.
Despersonalização. Domicílio Civil. Bens: Conceito. Características. Classificação. Ato Jurídico em
Sentido Estrito: Conceito. Classificação. Negócio Jurídico: Conceito. Classificação. Elementos essenciais
gerais. Forma e prova do ato negocial. Defeitos do negócio jurídico (erro, dolo, coação, simulação e
fraude contra credores). Nulidade e anulabilidade do negócio jurídico, elementos acidentais (condição,
termo, modo ou enemprego). Direitos Reais sobre Coisas Alheias: Conceito. Espécies. Direitos Reais
limitados de gozo (enfiteuse, servidão predial, uso fruto, uso, habitação e renda constituída sobre imóvel).
Direitos Reais de garantia (penhor, anticrese, hipoteca, alienação fiduciária em garantia).Direito Real de
Aquisição (compromisso irretratável de venda). Contratos: Conceito. Formação. Classificação. Efeitos
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particulares dos contratos (direito de retenção, vícios redibitórios, evicção e arras), compra e venda,
doação, locação de coisa móvel e imóvel, depósito e mandato.
IV - Direito Processual Civil: Jurisdição: contenciosa e voluntária. Órgãos da jurisdição.
Competência: espécies, perpetuação e modificações. Competência internacional. Incompetência. Conflito
de Competência. Ação. Conceito, natureza jurídica, elementos e classificação. Condições da ação.
Cumulação de ações. Processo. Conceito, natureza jurídica e princípios fundamentais. Pressupostos
processuais. Procedimento ordinário e procedimento sumário. Partes. Capacidade e legitimidade.
Substituição processual. Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros: oposição, nomeação à
autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo. Ação regressiva. Formação, suspensão e extinção
do processo. Petição inicial. Requisitos. Inépcia da petição inicial. Pedido. Cumulação e Espécies de
pedido. Atos processuais. Tempo e lugar dos atos processuais. Comunicação dos atos processuais. Citação
e intimação. Despesas processuais e honorários advocatícios. Resposta do réu: exceção, contestação e
reconvenção. Revelia. Efeitos da revelia. Julgamento conforme o estado do processo. Audiência de
instrução e julgamento. Prova. Princípios gerais. Ônus da prova. Sentença. Coisa julgada formal e
material. Preclusão. Relativização da coisa julgada. Duplo Grau de Jurisdição. Recursos. Pressupostos.
Apelação, agravo, embargos de declaração, embargos infringentes, recurso especial, recurso
extraordinário e embargos de divergência. Ação rescisória. Liquidação de sentença. Execução. Regras
gerais. Partes. Competência. Título executivo judicial e extrajudicial. Execução por quantia certa contra
devedor solvente e contra devedor insolvente. Execução de obrigação de fazer e de não fazer. Execução
contra a fazenda pública. Embargos do devedor. Ação popular e ação civil pública. Ação de improbidade
administrativa. Mandado de segurança. Ação declaratória. Declaratória incidental. Ação de consignação
em pagamento. Ação monitória. Embargos de terceiros. Tutela antecipada e tutela específica. Medidas
cautelares.
V - Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho: definição, fontes. Contrato individual de
trabalho: conceito, requisitos, classificação. Sujeitos do contrato de trabalho. Salário e remuneração. 13º
salário. Salário do menor e do aprendiz. Equiparação salarial. Suspensão e interrupção do contrato de
trabalho. Alteração do contrato individual de trabalho. Justa causa de despedida do empregado. Rescisão
do contrato de trabalho. Culpa recíproca. Despedida indireta e dispensa arbitrária. Rescisão do contrato de
trabalho. Aviso prévio. Indenizações em decorrência de dispensa do empregado. Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço. Estabilidade. Inquérito para apuração de falta grave. Estabilidade especial. Trabalho
extraordinário e trabalho noturno. Adicional de horas extras. Repouso semanal remunerado. Férias: direito
do empregado, época de concessão e remuneração. Segurança e higiene do trabalho. Periculosidade e
insalubridade. Trabalho da mulher. Estabilidade da gestante. Trabalho noturno e trabalho proibido.
Trabalho do menor. Profissões regulamentadas. Organização sindical. Natureza jurídica, criação,
administração e dissolução de Sindicatos. Convenções e acordos coletivos de trabalho.
Medição e arbitragem. Representação dos trabalhadores nas empresas. Direito de greve.
Serviços essenciais. Prescrição e decadência. Justiça do trabalho. Organização. Competência.
Competência: justiça do trabalho e justiça federal. Princípios gerais que informam o processo trabalhista.
Dissídios individuais. Execução do processo trabalhista. Embargos à execução no processo trabalhista.
VI - Direito Penal: Crimes contra a administração pública.
VII - Código de Ética e Disciplina do Advogado.
VIII - Crime de Responsabilidade de Prefeito e Vereadores
IX – Procedimento de Técnica Legislativa – LC nº 95\1998
X - Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101\00
XI - Lei Orçamentária nº 4320\64
AGRÔNOMO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
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e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PRODUÇÃO VEGETAL - Conhecimentos básicos sobre
práticas culturais, pragas, doenças e tratamento Fitossanitário das seguintes explorações: café, algodão,
cana-de-açúcar, seringueira, citrus, fruticultura tropical, milho, feijão e amendoim. EXTENSÃO RURAL
– Conceitos, Linhas de extensão rural, Elementos essenciais de diagnóstico para fins de programas,
desenvolvimento e trabalho em microbacias hidrográficas, Noções de comunicação rural.
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - Silvicultura e arborização urbana, Manejo da água:
irrigação e drenagem, Solo: gênese, classificação, capacidade de uso, práticas de conservação, erosão e
seu controle, Mecanização Agrícola, Fertilidade do solo, Calagem e Adubação. SÓCIO ECONÔMICO Crédito Rural: Legislação, crédito educativo, classificação do crédito rural, Seguro Rural no Estado de
São Paulo: Cultura segurada, sistema indenizatório, taxas de prêmio e perícias. PRODUÇÃO, PREPARO
E CONSERVAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS - Conceitos de sementes e mudas, Características das
sementes, Produção de sementes genéticas, básicas e certificadas, Análise de sementes, Propagação
vegetativa. PRODUÇÃO ANIMAL - Bovinocultura de corte e leite, Formação e manejo de pastagens:
Fenação e Ensilagem. HORTICULTURA.
ARQUITETO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O mundo antigo (Egito); Arquitetura Grega; Arquitetura
Romana; Arquitetura Gótica; Arquitetura Renascentista; Arquitetura Barroca; Arquitetura Neoclássica;
Arquitetura e a Primeira Revolução Industrial; Arquitetura e a Segunda Revolução Industrial; Renovação
e Inovações da Arquitetura do século XIX; Movimentos internacionais do século XX; A Arquitetura de:
a)Le Corbusier; b) Oscar Niemeyer; c) Vilanova Artigas; d) Lúcio Costa; Arquitetura Contemporânea;
Acondicionamento térmico natural aplicado na Arquitetura; Alicerces, Madeiramento e Cobertura;
Instalação hidráulica e elétrica. Planejamento Territorial Urbano e Rural (meio ambiente, equipamentos
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públicos e comunitários, sistema viário, infra-estrutura urbana, topografia, drenagem, zoneamento);
Patrimônio Ambiental e Cultural Urbano (conhecimentos gerais, preservação, tombamento); Habitação
Popular (urbanização de favelas, intervenções em áreas de ocupações, conjuntos habitacionais); princípios
do desenho universal tendo com referências básicas as normas técnicas de acessibilidade (ABNT
9050/04) e legislação específica (Decreto Federal 5.296/04); além das seguintes legislações urbanísticas e
edilícias:
- Lei Federal n°6766/79 alterada pela Lei Federal n°9785/99 (Dispõe sobre o Parcelamento do Solo);
- Lei Federal n°10257/01 (Estatuto de Cidade);
ASSISTENTE SOCIAL:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Teoria do Serviço Social, Princípios básicos do Serviço
Social, Serviço Social na área de saúde mental, Serviço Social junto à família, Serviço Social em Serviço
de Saúde de urgência e emergência. Metodologia do Serviço Social, Atuação do Serviço Social com
crianças e adolescentes, Ética Profissional – Código de Ética Profissional, Equipe multiprofissional, L.O
.A .S., Metodologia do Planejamento, Lei 8.662/93 – Lei que regulamenta a profissão de Assistente
Social, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso.Lei Maria da Penha. Planejamento
Familiar. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142 – Ministério da Saúde, Brasília 1990. Programa de
Saúde da Família, Pacto pela saúde; Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Sistema único
de Assistência Social-SUAS; Política Nacional de Assistência Social-PNAS; Norma Operacional BásicaNOB/SUAS e, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional-LOSAN.
BIBLIOTECÁRIO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
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proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Catalogação de material convencional e não
convencional (AACR2), classificação decimal de Dewey, normas sobre documentação, metodologia
LILACS, disseminação da informação. Obras básicas de referencia sobre a América Latina.
Conhecimentos básicos sobre arte e literatura.Familiaridade com indexação. Noções sobre história das
artes, história do livro e das bibliotecas, estudos sócio – políticos e econômicos, comunicação. Informação
em biblioteconomia, métodos e técnicas de pesquisa, representação descritiva, representação temática,
editoração. Controle bibliográfico, administração de biblioteca, organização e métodos bibliotecários,
seleção e avaliação de coleções, reprografia, fontes de informação, indexação e resumos, aquisição e
conservação de coleções, sistemas de indexação pós – coordenada, disseminação seletiva de informação,
planejamento bibliotecário, marketing bibliotecário, assistência ao usuário, automação de bibliotecas,
organização e tipos de bibliotecas e técnicas de arquivo. Conhecimento de informática.
BIÓLOGO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS:
Fatores Abióticos do Meio Ambiente: Ar, Água, Rochas e Solo; Os Recursos Naturais e sua Utilização
pelo Homem e demais Seres vivos; Noções de Ecologia; Meio Ambiente e Qualidade de Vida; SERES
VIVOS: Propriedades, Nomenclaturas e Classificação dos Seres Vivos; Níveis de Organização dos Seres
Vivos; Anatomia e Fisiologia dos Seres Vivos; Noções de Evolução; CORPO HUMANO: Morfologia e
Fisiologia dos Sistemas: Digestivo, Respiratório, Circulatório, Excretor, Locomotor, Sensorial, Nervoso,
Endócrino e reprodutor. Noções de Embriologia e Hereditariedade. Etiologia e Prevenção das Doenças
Epidêmicas e Endêmicas existentes no Brasil, na atualidade, com ênfase na AIDS. Relação entre Hábitos
Alimentares e Comportamentais do Homem e sua saúde. QUÍMICA E FÍSICA: Constituição da
Matéria. Propriedades da Matéria. Estados Físicos da Matéria. Elementos Químicos, Substâncias e
Misturas. Ligações e Reações Químicas. Movimento e Trabalho. Formas de Energia e sua Utilização pelo
Homem e demais Seres Vivos. O ENSINO DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL: Desenvolvimento histórico e social da ciências e suas implicações para o ensino. - Relações entre ciência,
tecnologia, sociedade e educação. - Metodologia do Ensino de Ciências. - Critérios para seleção dos
conteúdos de ensino. - Planejamento de atividades de ensino. - Critérios para análise e seleção de livros
didáticos e outros recursos. - Procedimentos didáticos adequados. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
AMABIS, J. Mariano & MARTHO, G. Rodrigues: v.1 e 2. 2o grau. Ed. Moderna. ASTOLFI, J. P. &
DEVELAT, M. (1.990): A didática das Ciências. Campinas. Ed. Papirus. CANIATO, R. (1989): Com
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ciência na educação. Campinas. Ed. Papirus. CARVALHO, A . M. P. & PEREZ, D. G. (1993): Formação
de professores de ciências: tend6encias e inovações. São Paulo. Ed. Cortez. FRACALANZA, H.
AMARAL, I.A . & GOUVEIA, M. S. F. (1.986): O ensino de Ciências no 1o grau, 5a ed. São Paulo. Ed.
Atual. GOWDAK, D. & MATTOS, N. S. (1.991): Aprendendo Ciências. Volume de 5a à 8a séries. São
Paulo. Ed. FTD. KRASILCHIK, M. (1.987): O professor e o currículo das ciências. São Paulo.
EPU/EDUSP. MARQUES, J. L. & PORTO, D. P. (1.991): Ciências. Volume de 5a à 8a séries. São Paulo.
Ed. Scipione. SOARES, J. L. (1.992): Ciências. Volumes de 5a à 8a séries. São Paulo. Ed. Moderna.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF.
1.997. SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas.
Ciências na escola de 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.990. ......Proposta Curricular para o Ensino da
Ciências 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.992. .....Ciências 1o grau: 5a a 8a séries. São Paulo: SE/CENP,
1.993. (Prática Pedagógica). SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e
Normas Pedagógicas. Currículo e Cidadania. 2a ed. São Paulo: SE/CENP, 1.994. (Argumento).
DELIZOICOV, D 7 ANGOTTI, J. A . (1.990): Metodologia do ensino de ci6encias. São Paulo. Ed.
Cortez. GIORDAN, A . & VECCHI, G. (1.986): As Origens do saber: das concepções dos aprendentes
aos conceitos científicos. 2a ed. Porto Alegre. Artes Médicas. ASTOLFI, J.P. & DEVELAT, M. (1.990):
A didática das Ciências. Campinas. Ed. Papirus.
Biologia celular e genética: níveis de organização em biologia; A célula; teoria celular; célula eucariótica
e procariótica; célula animal e célula vegetal; vírus; a membrana plasmática; estrutura da membrana
plasmática; transporte através da membrana; o citoplasma; as organelas e suas funções; metabolismo
energético, fotossíntese; núcleo celular; DNA, biotecnologia, cromatina e cromossomos; cariótipo
humano normal; a natureza do gene; síntese de proteínas; mutações cromossômicas e gênicas; divisão
celular; gametogênese; embriologia humana; tecidos animais; genética mendeliana; alelos múltiplos,
grupos sangüíneos, herança ligada ao sexo; herança quantitativa; interação gênica; linkage; mapa
cromossômico, genética de populações; Fisiologia humana e saúde: homeostase; o sistema nervoso; os
sentidos; sistema endócrino; sistema músculo-esquelético; sistema cardiovascular; sistema linfático,
sistema imunológico; sistema respiratório; sistema digestório; sistema urinário; sistema reprodutor;
métodos contraceptivos; DST; principais parasitoses brasileiras; noções de saneamento básico; Ecologia:
populações, comunidades e ecossistemas; a energia nos ecossistemas; cadeias e teias alimentares;
pirâmides ecológicas; relações ecológicas; ciclo dos nutrientes; ecologia de populações, biomas,
formações fitogeográficas do Brasil; Os seres vivos: evolução; classificação e evolução dos seres vivos; o
sistema de cinco reinos; classificação e características dos principais grupos do reino animal; classificação
e características dos principais grupos do reino vegetal; histologia vegetal; morfologia vegetal; fisiologia
vegetal; o reino fungi, características e importância econômica; e o reino protista, classificação e
características dos principais grupos; bactérias, tipos e importância econômica;
BIOMÉDICO OU BIOQUIMICO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
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Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O laboratório de bioquímica; Padronização e Controle de
qualidade em bioquímica; Fotometria; Obtenção de amostras; Eletroforese; Imunoeletroforese e
cromatografia; Determinações bioquímicas; Enzimologia Clinica; Provas Funcionais; Analise de urina;
Analise de cálculos; Liquido sinovial; Interferentes; Automação; Mecanismos Microbiológicos; Meios de
cultura; Esterilização em laboratório de analise clinica; Colorações; Coproculturas; Cultura de materiais
Geniturinários; Cultura de materiais de garganta e escarro; Hemoculturas; Exames do liquido
cefalorraquidiano; Antibiograma; Autovacinas; A bacteriologia de anaeróbicos; Reação de Precipitação;
Reação de Aglutinação; Reação de Hemólise; Técnicas de Imunofluorescência; Coleta de sangue; Estudo
de elementos figurados do sangue; Estudo dos glóbulos vermelhos; Imuno-hematologia; Hemostasia;
Protozooses intestinais e cavitárias do homem; Parasitoses sanguínea e fissulares; Diagnostico das
helmintíases intestinais; Técnicas para diagnósticos das micoses; Micoses de localização superficial;
micoses profundas; Micoses sistêmicas.
CONTADOR:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos técnicos e acadêmicos de economia:
noções básicas de economia; macroeconomia; microeconomia; política e planejamento econômico; o
plano de metas; desenvolvimento socioeconômico; fundamentos técnicos e acadêmicos de contabilidade
pública: conceito, campo de atuação; bens públicos, entidades públicas, conceito e classificação;
contabilidade aplicada aos regimes próprios de previdência social; orçamento: conceito, elaboração e
regime orçamentário; créditos adicionais: conceito e classificação; receitas e despesas orçamentárias;
estágios e classificação; receitas e despesas extraorçamentárias, variações independentes da execução
orçamentária; sistema de contas: conceito e classificação; demonstrativos contábeis: balanço
orçamentário, financeiro e patrimonial e demonstrativo das variações patrimoniais; contabilidade
orçamentária, financeira e patrimonial: despesas e receitas segundo as categorias econômicas;
classificação funcional programática: código e estrutura; programa de trabalho de governo (demonstrativo
de funções), orçamento-programa, programas e subprogramas por projetos e atividades; comparativo da
receita orçada com a arrecadada; comparativo da despesa autorizada com a realizada; demonstrativo da
dívida flutuante (restos a pagar); organização dos serviços de contabilidade pública; formulas de
escrituração contábil; controle dos bens patrimoniais; noções de licitações e contratos; noções da
aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal; conhecimentos básicos das Instruções do TCE- Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo e sistema Audesp; previdência social no Brasil e no mundo: evolução,
situação atual, modelos e paradigmas; seguridade social; regimes previdenciários; previdência social
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pública: regime geral de previdência social, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), benefícios,
contribuições, financiamento, gestão e sustentabilidade; previdência do servidor público: regimes próprios
de previdência social, benefícios, contribuições, financiamento, gestão,
para concessão das
aposentadorias a servidores vinculados a regimes próprios de previdência social; noções das legislações e
normas previdenciárias; conhecimentos básicos de informática, internet e operação de programas
redatores de texto e planilhas eletrônicas de cálculo; conhecimento das legislações pertinentes, em
especial Lei Federal 4.320/64, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 101/2000 (LRF),
Portaria MPS n.º 519, de 24 de agosto de 2011, Lei federal nº 9.717/98 e alterações, Constituição Federal
e Emendas Constitucionais; demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.
DENTISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Odontopediatria, Dentística, Cirurgia e Traumatologia,
Odonto Social e Preventiva, Ortodontia Preventiva, Antibióticoterapia, Desinfecção, Periodontia,
Endodontia, Prótese, Radiologia, Anestesiologia, Semiologia. Defeitos de desenvolvimento da região
maxilofacial e oral, Anomalias dos dentes, Doação da polpa e do periápice, Infecções bacterianas,
Doenças fúngicas e protozoárias, Infecções virais, Doenças imunológicas e alérgicas, Patologia epitelial,
Patologias das glândulas salivares, Tumores dos tecidos moles, Distúrbios hematológicos, manifestações
orais de doenças sistêmicas, Doenças dermatológicas, Dor facial e doenças neuromusculares, Anatomia
do periodonto, Epidemiologia e microbiologia da doença periodontal, Placa e cálculos dentais, Patogênese
da periodontite, Anti-sépticos, Filosofia do tratamento de canais radiculares, Obstrução dos canais
radiculares, Assepsia e anti-sepsia em Endontia, prepara biomecânico dos canais radiculares, Cirurgias
parendodônticas, Urgências em Endodontia, Classificação dos preparos cavitários, Cavidade classe I, II,
III, IV e V de Black, Cavidades atípicas, Preparo cavitário para amálgamas e compósitos, Preparo
cavitário para restauração metálicas fundidas, Materiais de restauração, Restaurações metálicas com ligas
nobres e não nobres, Características e considerações clínicas quanto ao seu emprego, Materiais
odontológicos para cimentação, Patologias oclusais e disfunções craniomandibulares: considerações
relacionadas à prótese fixa e reabilitação oral. Preparo de dentes com finalidade protética. Núcleos,
Coroas provisórias, Moldagem e modelo de trabalho, Registros oclusais e montagem em articuladores
semi-ajustáveis, Forma e características das infra-estruturas para próteses metalocerâmicas, Prova dos
retentores, remoção em posição para soldagem e remontagem, Seleção de cor e ajuste funcional e estético,
Cimentação provisória e definitiva, Estudos das definições, Extrações seriadas, Cárie dental, Prevenção
da cárie dental, Anestésicos locais. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142 – Ministério da Saúde,
Brasília 1990., Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde.
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ENFERMEIRO PADRÃO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: SAE ( Sistematização da Assistência de Enfermagem);
Sinais vitais; Higienização; Acolhimento com classificação de risco, Preparo e Administração de
medicamentos; Coleta de material para exame, terminologias, esterilização e desinfecção, Semilogia e
semiotécnica, farmacologia aplicada a enfermagem, trabalho em equipe multiprofissional, planejamento
familiar. ÉTICA PROFISSIONAL: Lei do Exercício Profissional. ADMINISTRAÇÃO: Administração e
gerenciamento no serviço de enfermagem, Administração de recursos materiais. EPIDEMIOLOGIA:
Terminologias; Noções de epideminologia; Doenças de notificação compulsória; Isolamento; Infecção
hospitalar, imunização, ações de controle e biossegurança; URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: Parada
cárdio-respiratória; Hemorragias; Ferimentos superficiais e profundos; Desmaio, Estado de choque,
convulsões; Afogamento, Sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordedura de cobras, picadas
de animais peçonhentos, Fraturas e luxações; Corpos estranhos; Politraumatismo, queimaduras; SAÚDE
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: puericultura, crescimento e o desenvolvimento infantil;
Alimentação; Doenças mais comuns; Berçários e lactários, alterações corporais na adolescência,
transtornos alimentares, riscos na adolescência (DST, gravidez, violência, drogas, sexualidade). SAÚDE
DA MULHER: Período menstrual, Exames Preventivos de Câncer de colo de útero e mama, Doenças
Sexualmente Transmissíveis, Pré-natal de baixo risco, Pré-natal de alto risco, aborto, doenças
gestacionais, alterações corporais na gestação, trabalho de parto, amamentação, puerpério. SAÚDE DO
ADULTO E IDOSO: Cuidados de Enfermagem nas patologias Cardio - vasculares, Pulmonares,
Neurológicas, Crônico-Degenerativas, exames preventivos de câncer, metabólicas, genito-urinárias,
musculoesqueléticas. SAÚDE MENTAL: Transtornos mentais e de comportamento, Sinais e Sintomas de
Transtornos mentais, alterações da sensopercepção, alterações do pensamento, alterações da linguagem,
alterações da consciência, alterações da atenção e orientação, alterações da memória, alterações da
afetividade, alterações do sono e alterações do movimento. Preparo e Administração de medicamentos
controlados. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e
diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Acolhimento com classificação de
risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
ENGENHEIRO AGRIMENSOR:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
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subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conceitos e definições. Comunicação cartográfica
fundamental. Mapas e cartas. Tendências, projeto cartográfico. Projeções cartográficas. Ambiente digital.
Semiologia gráfica. Georreferenciamento, confecção de mapas básicos e bases cartográficas digitais.
Mapeamento temático. Fontes de dados. Conversão analógico-digital. Estruturas, matricial e vetorial.
Topologia. Medição de coordenadas 2D e 3D. Avaliação de distâncias e áreas. Qualidade de dados
geométricos, temáticos, temporais. Classificação de documentos. Atualização cartográfica. MDT representação de superfícies, interpolação e extrapolação espacial. Métodos de representação de
superfícies. Triangulações. Auto-correlação espacial. Ponderação. Krigagem. Técnicas de interpolação.
Modelos numéricos. Geodésia - geodésia geométrica, conceitos fundamentais. Geometria do elipsóide,
Linha geodésica, Problemas direto e inverso, Sistemas de referência, transformação entre sistemas, tipos
de coordenadas e conversões, geodésia tridimensional, altitudes, geodésia física e geofísica, determinação
da gravidade, ondulações geoidais, geodésia espacial, princípios e métodos, sistemas, GPS, observáveis,
estratégias de observação e métodos de levantamento, cálculo, métodos de levantamentos clássicos,
equipamentos, sensoriamento remoto - espectro eletromagnético. Interação energia-matéria. Assinaturas
espectrais. Sensores ativos e passivos. Imageadores e não imageadores. Sensores “AlongTrack” e
“Across-Track”. Características geométricas. Sensores termais, multiespectrais e hiperespectrais. Sensores
analógicos e sensores digitais. Radares, repetibilidade. Princípios e tecnologias envolvidas. Resolução.
Aplicações. Níveis de aquisição terrestre, aéreo e orbital. Erros e distorções. Sistemas orbitais, Filtragem.
Contraste. Classificação supervisionada, não supervisionada e híbrida. Fusão de imagens. Imagens
sintéticas, pós-processamento e suavização. Aplicações, fotometria - conceitos e definições, fotogrametria
aérea e terrestre. Câmeras digitais. Processamento de imagens digitais. Aerotriangulação analógica,
analítica e digital. Restituição, reambulação. Projeto e plano de vôo sistemas de informação - sistemas de
informação geográfica (GIS). Sistemas de informação cartográfica. CAD. Histórico. Conceitos e
definições. Projeto e análise de sistemas, componentes, funcionalidades. Interação homem-máquina.
Atributos espaciais e não espaciais. Tempo. Caracterização de fenômenos. Modelos numéricos.
Simulação. Semântica. Aquisição de dados, conversão entre estruturas. Compatibilização e padronização
de dados cartográficos. Metadados. Armazenamento de dados, bancos de dados. Visualização científica e
cartográfica. Análise de dados.
ENGENHEIRO CIVIL:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
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e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Geologia Aplicada à engenharia, Resistência dos
materiais, Estrutura de madeira, Estrutura metálica, Materiais de Construção Civil, Hidráulica Geral,
Teoria das Estruturas, Mecânica do Solo, Sistemas de abastecimentos de água, Hidrologia Aplicada,
Construção Civil, Construção em concreto, Estradas, Sistemas de esgoto, Instalações Hidráulicas e
Sanitárias, Técnica e economia dos transportes, Arquitetura, Maciços e obras de terra, Pontes de concreto,
Fundações, Urbanismo, Estatística, Topografia Geral, Instalações elétricas. Saneamento ambiental:
abastecimento de água (captação, adução, elevação, tratamento, reservação e distribuição), esgotamento
sanitário (coleta, tratamento e destinação final), manejo de resíduos sólidos urbanos (coleta, limpeza
publica, tratamento, reciclagem e destinação final), manejo de águas pluviais urbanas. Desenvolvimento
urbano: política nacional de desenvolvimento urbano e habitacional e conhecimentos sobre sistemas de
gestão da qualidade e desenvolvimento tecnológico da construção civil e habitacional. Equipamentos e
serviços urbanos:necessidades, adequação, tipo, dimensionamento e localização; controle do uso e da
ocupação do solo; serviços públicos; atribuição dos poderes públicos; estrutura urbana; sistema viário;
projetos de urbanização; loteamentos. Projetos e obras: análise do planejamento e acompanhamento do
cronograma físico-financeiro; noções sobre resistência dos materiais; técnica de materiais e construções;
instalações elétricas e hidráulicas. Legislação Urbana: Código de Obras (Edilício), Plano Diretor, Uso e
Parcelamento do Solo; Estatuto das Cidades – Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.
FARMACEUTICO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FARMACOLOGIA: Farmacocinética – Absorção,
distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em
diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos medicamentos; Toxicologia; Interações medicamentosas.
Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos;Intervenção
Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de biossegurança em farmácias;
Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia
baseada em evidências. SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS: Conceitos Gerais; Farmacoeconomia;
Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações de
Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE
ESPECIAL: Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e Dispensação);
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Portaria 344/98;Medicamentos de referência, similares e genéricos. FARMACOTÉCNICA E
TECNOLOGIA FARMACÊUTICA: Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas Práticas de
Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição,
Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e Outras
Formulações de Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e
Esterilização. CONTROLE DE QUALIDADE: Controle de Qualidade de Matérias-primas e Produtos
Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de
Qualidade em Farmácia Hospitalar. ÉTICA PROFISSIONAL: Legislação Sanitária aplicada à Farmácia.
A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da profissão farmacêutica no Brasil e no
mundo. Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de Medicamentos. História da Saúde
Pública no Brasil. O SUS. EPIDEMIOLOGIA: Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e
Aspectos Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Doenças de Notificação
Compulsória. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Noções de controle de infecção hospitalar.
LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS: Administração de Farmácia
dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos
humanos.; Boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos;Organização de
Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle e planejamento de Estoque de
Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal, Ponto de Requisição, Estoque Mínimo
e Estoque Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição e Dispensação de Medicamentos.
FISIOTERAPEUTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia, Fisiologia, Neurologia, Ortopedia, Fundamentos
de Fisioterapia, Cinesioterapia, Fisioterapia aplicada à Neurologia – Infantil – Adulto, Fisioterapia aplicada à
Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapia aplicada à Ginecologia e Obstetrícia, Fisioterapia aplicada à
Pneumologia.
FONOAUDIÓLOGO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
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MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Dislalia, Retardo da fala, Retardo de linguagem, Fissura lábio
palatina, Deglutinação atípica, Deficiente mental, Paralisia cerebral, Deficiente auditivo, Distúrbio
articulatório, Gagueira, Distúrbio de leitura e escrita, Voz, Audiologia, Afasia, Síndrome; Aleitamento
materno; Disfagia; Motricidade Oral; Processamento Auditivo Central.
MÉDICO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de
notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas famílias. Epidemiologia,
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmiascardíacas, doenças reumáticas, aneurisma de aorta,
insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares:
insuficiência respiratória aguda, bronquite agudae crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica,
pneumonias, tuberculose, tromboembolismopulmonar, pneumopatia intersticial. Gastrointestinais:
neoplasias do sistema digestivo, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica,
pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais, inflamatórias,
doença diverticular do cólon.Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios
hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do Sistema
Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da
hipófise e da adrenal. Reumatológicas: osteoartrose, osteoporose, doença de Paget, doença reumatóide,
gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias,
epilepsias, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.Psiquiátricas:
alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, reações agudas ao stress. Infectocontagiosas: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose,
leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, febre maculosa, dengue,
doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas: escabiose, pediculose,
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dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Imunológicas: doença
do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer
ginecológico, leucorréia, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. Hematológicas: anemias,
talassemias e neoplasias. Noções básicas de urgência/emergência na prática médica. Lei Orgânica de
Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa
de Saúde da Família, Pacto pela saúde, Política nacional de urgência e emergência. Acolhimento com
classificação de risco (www.saude.gov.br/humanizasus).
NUTRICIONISTA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação em Saúde: noções básicas, atribuições do
Nutricionista, Administração de Unidades de Alimentação, Dimensionamento de pessoal, Capacitação de
pessoal, Processo de trabalho, Estrutura física e equipamentos, Fluxograma, Custos e curva ABC, Sistema
de distribuição de refeições, Análise de Riscos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), Avaliação de
serviço, Avaliação Nutricional, Indicadores de consumo alimentar, Indicadores sócio-econômicos e
culturais do estado nutricional de coletividades, Indicadores antropométricos, Educação Alimentar,
Planejamento de programas de educação alimentar, Avaliação de programas educativos, Nutrição,
Recomendações Nutricionais, Macronutrientes, Micronutrientes, Dietoterapia, Nutrição Infantil, Diabetes,
Doenças Renais, Doenças Hepáticas, Doenças Cardiovasculares, Neoplasias – tratamento, Suporte
Nutricional, Nutrição e Imunidade. Síndrome da Imuno-Deficiência Adquirida.
PROFESSOR ASSISTENTE:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
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Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. (227
a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais para a
Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1997.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas lógicas.
Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: Artmed,
2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Objetivos da Educação Infantil, Ampliação do repertório
vocabular, A criança Pré-Escolar e suas linguagens, Atendimento à criança pré-escolar provinda de
ambientes pouco estimuladores, Atividade de estimulação para a leitura na pré-escola, A educação
artística a serviço da criatividade na pré-escola, Sucata, um desafio à criatividade, Situações estimuladoras
na área do pensamento operacional concreto, A criança pré-escolar e o meio social, Ciências na Educação
Infantil – Importância, Uma escola Piagetiana, Você fala porque pensa (não pensa porque fala) – a
aprendizagem da linguagem como instrumento de aprendizagem, A consciência moral e o espírito cívico
segundo Jean Piaget, Da psicologia do desprivilegiado à psicologia do oprimido, Estatuto da Criança e do
Adolescente, A criança e o número, Avaliação, Planejamento, Pedagogia de Freinet (Revista do
Professor), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (alterações e novas regulamentações e
emendas). BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: LIBÂNEO, J. Carlos: Didática. São Paulo: Ed. Cortez, 1.994.
FREIRE, Paulo: Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. Ed. Paz e Terra.
HOFFMANN, Jussara: Avaliação Mediadora. Educação e Realidade. MAIA, Eny. OYAFUSO, Akiko:
Plano Escolar: caminho para a autonomia. São Paulo. CTE – Cooperativa Técnica Educacional. 1.998.
LUCKESI, C.C.: Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São Paulo. Ed. Cortez.
1.996. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de
Educação Fundamental. Brasília. MEC/SEF. 1.997. CENPEC. Raízes e Asas – volumes de 1 a 8. São
Paulo. S.E. 1.994. São Paulo. Secretaria da Educação – CENP: Escola de Cara Nova: sala ambiente.
Escola em movimento. Planejamento. LEGISLAÇÃO E OU DOCUMENTOS: Emenda Constitucional
14/96. Leis Federais 9394/96 e 9424/96. Estatuto da Criança e do Adolescente. ZILMA, de Moraes
Ramos de Oliveira – Educação Infantil, Muitos Olhares 8ª Edição, Editora Cortez. Educando Crianças de
0 a 3 anos – Revista Pátio Ano V – nº 13 Março a Junho de 2007
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. (227
a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais para a
Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1997.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas lógicas.
Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: Artmed,
2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: HISTÓRIA GERAL DA ARTE: - Significados da Arte; A Arte na pré – História; - Renascimento, Barroco e Classicismo; - Arte Moderna – Sec. XX. - Arte Pós –
Moderna e Contemporânea. HISTÓRIA DA ARTE NO BRASIL: - Arte Colonial. - Arte Brasileira no
Século XIX. - Arte Moderna no Século XX. - Arte Contemporânea no Brasil. EXPRESSÃO PLÁSTICA:
- Elementos Visuais e Ordenações Perspectivas nos Espaços Bi e Tridimensionais. METODOLOGIA,
TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: - Fundamentos da Arte – Educação. - A Arte e o
Desenvolvimento da Criatividade. - A Expressão Individual. - Apreciação Estética. - Materiais e Técnicas
de Expressão Plástica. - A Avaliação nas Aulas de Educação Artística. O ENSINO DE EDUCAÇÃO
ARTÍSTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: - O conhecimento Arte no currículo escolar: razão e
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finalidades. - A metodologia do ensino de Arte. - O desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas
artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio – cultural do ser
humano. - As diferentes linguagens artísticas e a educação. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: BARBOSA,
Ana Mae Tavares Bastos: Teoria e Prática da Educação Artística. 14a ed. São Paulo. Ed. Cultix, 1.995.
........A Imagem no Ensino da Arte. São Paulo, Porto Alegre: Perspectiva, 1.991. CAMARGO, Luis
(Org.): Arte – Educação: da Pré – Escola à Universidade. 2a ed. São Paulo: Ed. Nobel, 1.994.
CAVALCANTI, Zélia (Coord): Arte na sala de aula. Porto Alegre. Artes Médicas, 1.995. FERRAZ,
Maria Heloisa Corrêa de Toledo. FUSARI, Maria F. de Rezende: Metodologia do Ensino da Arte. São
Paulo. Ed. Cortez, 1.993. FUSARI, Maria F. de Rezende. FERRAZ, Maria Heloisa Corrêa de Toledo:
Arte na Educação Escolar. São Paulo. Ed. Cortez, 1.993. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental – Brasília:MEC/SEF, 1.997. v.6.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas.
Proposta curricular para o ensino de Educação Artística: 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.991.
......Proposta curricular para o ensino de Educação Artística: 2o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.992.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. (227
a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais para a
Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1997.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
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PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas lógicas.
Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: Artmed,
2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Contextualização sócio–política da Educação Física.
Esporte na escola (teoria e prática conscientizadora), A cultura popular, o lazer e a Educação Física
escolar na escola de Ensino Fundamental, O jogo: Característica sócio – afetivas, motoras e cognitivas,
Jogo cooperativo, O Ensino da Educação Física no Ensino Fundamental: Procedimentos metodológicos,
Seleção de conteúdos, VOLEIBOL: - Regras, sistema Operacional, Sistemas Ofensivos, Regulamento,
Competição, Histórico. BASQUETEBOL: - Regras e Regulamentos, Competições, Sistemas Ofensivos,
Sistemas Defensivos, Histórico. HANDEBOL: - Regras, Competições, Sistemas de ataque e defesa
Histórico. ATLETISMO: - Regras, Provas: corridas, saltos, arremessos, Competições: Jogos Regionais –
Abertos – Olimpíadas, Materiais. NATAÇÃO: - Regras, Estilos, Largadas, Viradas, Índices Técnicos,
revezamento, Jogos Regionais – Abertos – Competições – Olimpíadas. FUTEBOL DE SALÃO: - Regas,
Regulamentos, Competições, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. FUTEBOL: - Regras,
Competições, Regulamentos, Sistemas Ofensivos, Sistemas Defensivos. DAMA E XADREZ: - Regras e
Regulamentos, Competições, Histórico. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: BRASIL. Secretaria de
Educação Fundamental. Parâmetros curriculares Nacionais. Secretaria de Educação fundamental –
Brasília: MEC/SEF,1.997. v.7. BROTTO, Fábio Otuzi, Jogos cooperativos: se o importante é competir o
fundamental é cooperar. São Paulo: Cepeusp, 1.995. CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no
Brasil – a história que não se conta. Campinas: Papirus, 1.991. COLETIVO DE AUTORES: Metodologia
do ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1.991. FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro:
teoria e prática da educação física. São Paulo: Scipione, 1.989. (Pensamento e Ação no Magistério –
fundamentos para o Magistério). MARCELINO, Nelson Carvalho. Laser e educação. Campinas: Papirus,
1.990. SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Educação Fundamental. Coordenadoria de Estudos e Normas
Pedagógicas. Proposta curricular de educação física – 1o grau. 4 ed. São Paulo: SE/CENP, 1.991. ..A
prática pedagógica – Educação Física – 1o grau – 5a a 8a séries. São Paulo: SE/CENP, 1.993. v.1.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. (227
a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
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Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais para a
Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1997.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas lógicas.
Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: Artmed,
2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Reflexões sobre alfabetização; Concepções de linguagem
e escrita; As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula; A Metodologia nas áreas do
conhecimento; A importância do jogo na educação; Análise e interpretação de textos; A leitura, A
Literatura Infantil – 1ª A 4ª série; O comportamento infantil – 7 a 10 anos; A criança e as normas
escolares; Planejamento, Currículo, Conteúdos; Estatuto da Criança e do Adolescente; Leis e Diretrizes e
Bases da Educação Nacional; Proposta Construtivista; Avaliação e Progressão Continuada e Plano
Nacional de Educação; Curso Letra e Vida/Ler e Escrever; Estratégias de Leitura. BIBLIOGRAFIA
SUGERIDA: LIBÂNEO, J. Carlos: Didática. São Paulo: Ed. Cortez, 1.994. FREIRE, Paulo: Pedagogia
da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. Ed. Paz e Terra. HOFFMANN, Jussara:
Avaliação Mediadora. Educação e Realidade. MAIA, Eny. OYAFUSO, Akiko: Plano Escolar: caminho
para a autonomia. São Paulo. CTE – Cooperativa Técnica Educacional. 1.998. LUCKESI, C.C.:
Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São Paulo. Ed. Cortez. 1.996. BRASIL.
Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação
Fundamental. Brasília. MEC/SEF. 1.997. CENPEC. Raízes e Asas – volumes de 1 a 8. São Paulo. S.E.
1.994. São Paulo. Secretaria da Educação – CENP: Escola de Cara Nova: sala ambiente. Escola em
movimento. Planejamento. LEGISLAÇÃO E OU DOCUMENTOS: Emenda Constitucional 14/96. Leis
Federais 9394/96 e 9424/96. Estatuto da Criança e do Adolescente. AZANHA, José M. P.. Autonomia da
Escola, Um Reexame, São Paulo: FDE – série Idéias nº 16, 1993. Deliberação CEE nº 05/00 – Fixa
normas para a educação de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na educação
básica do sistema estadual de ensino. FERREIRO, Emília & TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua
Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas. FERREIRO, Emília. Alfabetização em Processo. São Paulo: Cortez.
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização. São Paulo: Cortez. Indicação CEE nº 08/01 –
Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental. Indicação CEE nº 08/97 – Regime de Progressão
Continuada. Indicação CEE nº 12/99 – Fixa normas gerais para a Educação Especial no sistema estadual
de ensino. Indicação CEE nº 22/97 – Avaliação e Progressão Continuada. Parecer CEB nº 4/98 –
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB nº 11/200 – Dispõe
sobre as Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos. Parecer CNE/CEB nº 17/2001 –
Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica. Plano Nacional de Educação. Estatuto
da Criança e Adolescente.
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos linguísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. (227
a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais para a
Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1997.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas lógicas.
Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: Artmed,
2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Objetivos da Educação Infantil, Ampliação do repertório
vocabular, A criança Pré-Escolar e suas linguagens, Atendimento à criança pré-escolar provinda de
ambientes pouco estimuladores, Atividade de estimulação para a leitura na pré-escola, A educação
artística a serviço da criatividade na pré-escola, Sucata, um desafio à criatividade, Situações estimuladoras
na área do pensamento operacional concreto, A criança pré-escolar e o meio social, Ciências na Educação
Infantil – Importância, Uma escola Piagetiana, Você fala porque pensa (não pensa porque fala) – a
aprendizagem da linguagem como instrumento de aprendizagem, A consciência moral e o espírito cívico
segundo Jean Piaget, Da psicologia do desprivilegiado à psicologia do oprimido, Estatuto da Criança e do
Adolescente, A criança e o número, Avaliação, Planejamento, Pedagogia de Freinet (Revista do
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Professor), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (alterações e novas regulamentações e
emendas). BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: LIBÂNEO, J. Carlos: Didática. São Paulo: Ed. Cortez, 1.994.
FREIRE, Paulo: Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. Ed. Paz e Terra.
HOFFMANN, Jussara: Avaliação Mediadora. Educação e Realidade. MAIA, Eny. OYAFUSO, Akiko:
Plano Escolar: caminho para a autonomia. São Paulo. CTE – Cooperativa Técnica Educacional. 1.998.
LUCKESI, C.C.: Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São Paulo. Ed. Cortez.
1.996. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de
Educação Fundamental. Brasília. MEC/SEF. 1.997. CENPEC. Raízes e Asas – volumes de 1 a 8. São
Paulo. S.E. 1.994. São Paulo. Secretaria da Educação – CENP: Escola de Cara Nova: sala ambiente.
Escola em movimento. Planejamento. LEGISLAÇÃO E OU DOCUMENTOS: Emenda Constitucional
14/96. Leis Federais 9394/96 e 9424/96. Estatuto da Criança e do Adolescente. ZILMA, de Moraes
Ramos de Oliveira – Educação Infantil, Muitos Olhares 8ª Edição, Editora Cortez. Educando Crianças de
0 a 3 anos – Revista Pátio Ano V – nº 13 Março a Junho de 2007
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Constituição da República Federativa do Brasil
promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230. (227
a 229)
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental
Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Especial
Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 – Institui as diretrizes curriculares nacionais para a
Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1997.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed,
2002.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, Brasília:
UNESCO,2000.
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PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre duas lógicas.
Porto Alegre: Artmed,1998.
___________, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre: Artmed,
2000. cap. 1 a 5.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: THE TEACHING OF ENGLISH AS A FOREIGN
LANGUAGE: The difference methods and approaches: - Grammar – translation - Structural. - Notional
– functional. - Communicative. - English for Specific Purpose (Reading). - The skills: listening, splaking,
writing and reading. - The Objectives of teaching English as a foreign language in Brazilian Schools (1o
grau). THE ENGLISH LANGUAGE: - Nouns and Pronouns. - Verbs: regular, irregular, special finites,
not-finites, tense, voice, mood. - Adjectives and adverbs. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: LEECH,
Geoffrey: Na A to Z of English Grammar and Usage. London: Edward Arnold, 1.989.
MURPHI, Raymond: English Grammar in Use. Scotland: Cambridge University Press, 1.994.
RICHARDS, jack C. and RODGERS, Theodore S.: Approaches and Methods in Language Teaching.
New York: Cambridge. University Press, 1.986.
RIVERS, Wilga M.: A Metodologia do Ensino de Línguas Estrangeiras. São Paulo: Livraria Pioneira
Editora, 1.975. CELANI, M. A .A . 1.977: Ensino de Segunda Língua: Redescobrindo as Origens. EDUC.
SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Língua
estrangeira moderna – inglês: 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.993. Volume 1 e 2. ......Língua estrangeira
moderna – inglês: 2o grau. São Paulo:SE/CENP, 1.994 v.1 e 2. ........Proposta curricular de língua
estrangeira moderna – inglês: 1o grau. São Paulo: SE/CENP, 1.992.
PSICÓLOGO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, responsabilidade e trabalho em
equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Atenção Integral à Saúde Mental, Desenvolvimento e
Psicopatologia, Clínica Ampliada: Atendimento Grupal, Psicoterapias, Acompanhamento Terapêutico,
Reabilitação Profissional, Educação em Saúde, organização da Atenção e da Assistência em Saúde
Mental, Atenção Integral à Família, Criança e Adolescente em situação de vulnerabilidade psicossocial,
A Reforma Psiquiátrica no Brasil: Política de Saúde Mental do SUS, Atenção às urgências, Estratégia de
atenção para transtornos associados ao consumo de álcool e outras drogas, Estratégia Nacional de
Prevenção ao Suicídio, O processo de desinstitucionalização - Centros de Atenção Psicossocial Centros
de Convivência e Cultura Hospitais-dia.Os principais desafios da Reforma Psiquiátrica, Política de Álcool
e Outras Drogas, Política de Saúde Mental e Intervenção na Cultura, Política de Saúde Mental para a
infância e adolescência, Política Nacional de Saúde Mental, Programa de Inclusão Social pelo Trabalho,
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Programa de Volta para Casa, Rede de atenção de base comunitária, Reestruturação da Assistência
Psiquiátrica Hospitalar, Residências Terapêuticas, Saúde Mental da População Negra, Saúde Mental e
Direitos Humanos, Saúde Mental e Gênero, Saúde Mental e Inclusão social, Saúde mental na atenção
básica: as Equipes Matriciais de Referência. Lei Orgânica de Saúde – Lei 8 080 e 8142, Ministério da
Saúde, Brasília 1990, princípios e diretrizes do SUS. Programa de Saúde da Família, Pacto pela saúde,
Politica do Ministério da Saúde sobre NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Estatuto da Criança e
Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha. Portarias do Ministério da Saúde – área de saúde
mental – www.saude.gov.br

PSICOPEDAGOGO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Histórico da Psicologia. Métodos da Psicologia. O Arco
reflexo. A Inteligência e o meio ambiente. A Motivação e a Aprendizagem. O processo de aprendizagem
segundo Piaget. A personalidade. A sensação e a percepção. A Psicanálise. O Gestalt. O behavorismo. Os
testes psicológicos. As Deficiências Mentais. Dinâmica de Grupo. Pedagogia. Psicopedagogia.
QUÍMICO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estrutura do átomo – Atomística, Misturas - Separação
de misturas, Ligações químicas, Funções inorgânicas, Oxidação e redução , balanceamento de equações
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por oxidação e redução , vidraria ,reagentes ,balanças, tipos de reações inorgânicas , volume molar dos
gases , equações de estado gás ideal , soluções , equilíbrios químicos , equilíbrio iônico da água PH E
POH , conceitos de ácidos de Bransted e Lwis , eletroquímica - pilhas eletrólese , determinação de
fómulas –mínima percentual e molecular , funções orgânicas , doenças transmissíveis pela água , ar e
solo . Agravos à saúde, tratamento da água, anáise e quantitativa da água.

TURISMÓLOGO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ministério de Turismo; Instituto Brasileiro de Turismo –
Embratur; O Turismo: formas, objetivos, tipos de turismo; Segmentação de Turismo; Ação de Governo de
incentivo ao turismo; Áreas do turismo; SISTUR.
VETERINÁRIO:
PORTUGUÊS: Ortografia, Acentuação gráfica, Pontuação, Classes de palavras: artigo, nome,
pronome, verbo, palavras relacionadas (preposição e conjunção), Flexão nominal, Concordância nominal,
Flexão verbal: número pessoal e modo temporal, Concordância verbal, Formação de palavra: composição
e derivação portuguesa, Estrutura da frase portuguesa: a- termos da oração; b- coordenação e
subordinação, Regência nominal e verbal, Colocação pronominal, Sinonímia, antonímia, polissemia,
denotação e conotação, Recursos lingüísticos (linguagem figurada), Redação, Interpretação de textos.
MATEMÁTICA: Propriedades, Simplificação de radicais, Operações radicais, Racionalização
simples, Equações incompletas, Resolução de uma equação, Sistema simples de equações, Equações de 1o
e 2o Graus – resolução – problemas, Noções de relação e função, Função de 1o Grau, Funções, Função
constante, Relação e função: noções gerais, domínio, imagem, Razão e proporção, Grandezas
proporcionais, Regra de três simples, Regra de três composta, Porcentagem, Juros (Simples e Composto),
Conjunto de números inteiros: operações, Conjunto de números racionais: operações, Expressões
algébricas: operações, Radicais: operações, simplificação, racionalização, propriedades.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: EXTENSÃO RURAL: - Projetos de extensão rural;
elementos essenciais, Noções de comunicação rural, Noções de educação de adultos, Metodologia.
PRODUÇÃO ANIMAL: - Bovinocultura de corte, Bovinocultura leiteira, Formação e manejo de
pastagens: fenação e silagem, Técnicas básicas e auxiliares para aumentar a eficiência econômica das
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explorações animais, Manejo de rebanhos, reprodução animal e inseminação artificial. DEFESA
SANITÁRIA ANIMAL: - Epidemiologia, Imunologia, Esterilização e desinfecção, Etiopatogenia,
diagnóstico, tratamento, prevenção, controle e erradicação das principais enfermidades, Infecto –
contagiosas e parasitárias, das espécies bovinas, bubalina, eqüina, suína, ovina, caprinos e avicultura.
INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM MATADOURO: - Noções
gerais sobre inspeção anti – mortem e destinação e aproveitamento das carcaças, resíduos e subprodutos.
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ANEXO II – MODELO DE RECURSO
Ao
INDEC – Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação
Nome do Candidato:
_________________________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________
Endereço:________________________________________________________________
Número do Documento de Identidade: _________________________________________
Emprego/Função:__________________________________________________________
Questionamento___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Embasamento:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Data: ____________________
Assinatura: ______________________________________________________________
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