Prefeitura Municipal de
PROMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018
EDITAL de ABERTURA de INSCRIÇÕES RETIFICADO1,2,3,4,5,6,7

A Prefeitura Municipal de Promissão torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização do Concurso Público
Nº 1/2018, visando ao provimento de vagas efetivas, bem como para a formação de cadastro de reserva para diversos cargos públicos, o qual
se processará de acordo com as instruções constantes neste Edital e na legislação municipal concernente à matéria.
1. DOS CARGOS e DA VIGÊNCIA
1.1. Os cargos, a quantidade de vagas, o vencimento básico, a carga horária de trabalho, os requisitos mínimos e o valor da inscrição são os
seguintes:
Nº

CARGO

Nº DE VENCIMENTO
BÁSICO
VAGAS

JORNADA
SEMANAL

REQUISITOS MÍNIMOS

VALOR da
INSCRIÇÃO

1

Advogado

1+CR

R$ 4.469,48

40 horas

Graduação em Direito e Registro na OAB

R$ 80,00

2

Agente de Trânsito

1+CR

R$ 1.372,17

40 horas

Ensino Médio Completo

R$ 60,00

3

Ajudante de Serviços
Gerais

1+CR

R$ 1.082,30

44 horas

Ensino Fundamental Completo

R$ 40,00

4

Assistente Social

1+CR

R$ 2.277,33

30 horas

Graduação em Serviço Social e Registro
no Órgão de Classe

R$ 80,00

5

Atendente de Farmácia

1+CR

R$ 1.512,03

40 horas

Ensino Médio Completo

R$ 60,00

6

Auxiliar de Saúde Bucal

1+CR

R$ 1.433,36

40 horas

Ensino Médio Completo e Curso
Específico de Auxiliar de Saúde Bucal

R$ 60,00

7

Cirurgião Dentista

1+CR

R$ 2.057,77

20 horas

Graduação em Odontologia e Registro no
Órgão de Classe

R$ 80,00

8

Cirurgião Endodontista

1+CR

R$ 2.057,77

20 horas

Graduação em Odontologia,
Especialização em Endodontia e Registro
no Órgão de Classe

R$ 80,00

9

Cuidador de Animais

1+CR

R$ 1.445,85

40 horas

Ensino Fundamental Completo

R$ 40,00

10 Cuidador de Saúde

1+CR

R$ 1.440,75

40 horas

Ensino Médio Completo e Curso de
Cuidador de Idosos

R$ 60,00

11 Cuidador Educacional

1+CR

R$ 1.082,30

40 horas

Ensino Médio Completo

R$ 60,00

12 Enfermeiro

1+CR

R$ 2.908,63

40 horas

Graduação em Enfermagem e Registro no
Órgão de Classe

R$ 80,00

13 Escriturário A

1+CR

R$ 1.486,56

40 horas

Ensino Médio Completo

R$ 60,00

14 Farmacêutico

1+CR

R$ 2.514,69

20 horas

Graduação em Farmácia e Registro no
Órgão de Classe

R$ 80,00

1+CR

R$ 1.372,17

40 horas

Ensino Médio Completo

R$ 60,00

16 Fisioterapeuta

1+CR

R$ 1.829,28

20 horas

Graduação em Fisioterapia e Registro no
Órgão de Classe

R$ 80,00

17 Fonoaudiólogo

1+CR

R$ 1.829,28

20 horas

Graduação em Fonoaudiologia e Registro
no Órgão de Classe

R$ 80,00

18 Gari

1+CR

R$ 1.082,30

40 horas

Ensino Fundamental Completo

R$ 40,00

19 Médico do PSF

1+CR

R$ 81,32
p/hora

20 horas

Graduação em Medicina e Registro no
Órgão de Classe

R$ 80,00

20 Médico Oftalmologista

1+CR

R$ 81,32
p/hora

10 horas

Graduação em Medicina, Especialização
na área e Registro no Órgão de Classe

R$ 80,00

21 Médico Psiquiatra

1+CR

R$ 81,32
p/hora

40 horas

Graduação em Medicina, Especialização
na área e Registro no Órgão de Classe

R$ 80,00

22 Monitor Infantil

1+CR

R$ 1.082,30

40 horas

Ensino Médio Completo

R$ 60,00

15

Fiscal de Tributos
Municipais
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23 Nutricionista

1+CR

R$ 1.760,30

20 horas

Graduação em Nutrição e Registro no
Órgão de Classe

R$ 80,00

24 Pajem

1+CR

R$ 1.082,30

40 horas

Ensino Médio Completo

R$ 60,00

25 Procurador Jurídico

1+CR

R$ 4.228,62

20 horas

Graduação em Direito e Registro no
Órgão de Classe.

R$ 80,00

26 Professor de Apoio – PEB I

1+CR

R$ 13,70 p/h

Licenciatura em Pedagogia e Curso de
25h+5h
Pós-Graduação/ Especialização Lato
HTPC/HTPL Sensu de, no mínimo 360 horas em
Educação Especial ou Psicopedagogia.

27 Professor de Artes – PEB II

1+CR

R$ 16,25 p/h

20h+4h
Licenciatura Plena na área; OU Formação
HTPC/HTPL Superior em área correspondente

R$ 80,00

R$ 13,70 p/h

Licenciatura em Pedagogia e Pós20h+5h
Graduação (360h) em Educação Especial
HTPC/HTPL Especializado/ Inclusiva/ Atendimento
Educacional Especializado

R$ 80,00

R$ 16,25 p/h

Licenciatura Plena na área; OU Formação
Superior em área correspondente +
Registro no CREF
Profissionais de Educação Física com
20h+4h
formação em Licenciatura (Resolução
HTPC/HTPL
CNE/CP 01/02) e/ou antiga Licenciatura
Plena (Resolução CFE 03/87 – Licenciado
/ Bacharel) e registrados no Sistema
CONFEF/CREFs. 6

R$ 80,00

Licenciatura Plena ou Bacharel em
Educação Física e Registro no Órgão de
Classe.
Profissionais de Educação Física com
formação em Bacharelado (Resolução
CNE/CES 07/04) e/ou antiga Licenciatura
Plena (Resolução CFE 03/87 – Licenciado
/ Bacharel) e registrados no Sistema
CONFEF/CREFs.61

R$ 80,00

Professor de Educação
28
Especial

29

Professor de Educação
Física – PEB II

1+CR

1+CR

R$ 80,00

Professor de Educação
30 Física - Modalidades
Esportivas – PEB II

1+CR

R$ 16,25 p/h

Professor de Educação
Infantil – PEB I

1+CR

R$ 13,70 p/h

Licenciatura em Pedagogia, com
20h+5h
habilitação em Educação Infantil
HTPC/HTPL
(acompanhado de histórico escolar)

R$ 80,00

32 Professor de EJA – PEB I

1+CR

R$ 13,70 p/h

Licenciatura em Pedagogia, OU Curso
20h+5h
Normal Superior (Norm. 12/12/2017),
HTPC/HTPL
acompanhado de histórico escolar

R$ 80,00

Professor do Ensino
Fundamental – PEB I

1+CR

R$ 13,70 p/h

Licenciatura em Pedagogia, OU Curso
25h+5h
Normal Superior (Norm. 12/12/2017),
HTPC/HTPL
acompanhado de histórico escolar

R$ 80,00

1+CR

R$ 1.829,28

20 horas

Graduação em Psicologia e Registro no
Órgão de Classe

R$ 80,00

1+CR

R$ 3.658,56

40 horas

Graduação em Psicologia e Registro no
Órgão de Classe

R$ 80,00

1+CR

R$ 3.658,56

40 horas

Graduação em Psicologia e Registro no
Órgão de Classe

R$ 80,00

31

33

34 Psicólogo
35

Psicólogo da Equipe
Volante do CRAS

36 Psicólogo do CRAS

16

30 horas

Edital Retificado em 11/10/2018 – Alteração no requisito mínimo para os cargos de PEB II – Educação Física e Modalidades Esportivas.
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37 Psicólogo do CREAS

1+CR

R$ 3.658,56

40 horas

Graduação em Psicologia e Registro no
Órgão de Classe

R$ 80,00

38 Servente

1+CR

R$ 1.082,30

44 horas

Ensino Fundamental Completo

R$ 40,00

39 Técnico Ambiental

1+CR

R$ 2.057,77

40 horas

Graduação em Biologia, OU Engenharia
Ambiental; OU Técnico ou Tecnólogo em
Gestão Ambiental OU Meio Ambiente

R$ 80,00

40 Técnico em Enfermagem

1+CR

R$ 2.032,33

40 horas

Técnico em Enfermagem e Registro no
Órgão de Classe

R$ 60,00

41 Terapeuta Ocupacional

1+CR

R$ 1.829,28

20 horas

Graduação em Terapia Ocupacional e
Registro no Órgão de Classe

R$ 80,00

42 Vigia

1+CR

R$ 1.082,30

44 horas

Ensino Fundamental Completo

R$ 40,00

1.2. As atribuições funcionais encontram-se descritas no Anexo I deste edital.
1.3. O Concurso Público Nº 1/2018 terá vigência de 2 anos, contados de sua homologação, podendo ser prorrogável, uma vez, por igual
período. Durante a vigência do concurso público, a Prefeitura Municipal de PROMISSÃO convocará, no mínimo, a quantidade de
candidatos discriminada na coluna “N° de Vagas” do quadro constante do item 1.1 deste Edital.
1.4. A Prefeitura Municipal de PROMISSÃO poderá, durante a vigência do Concurso Público Nº 1/2018, convocar candidatos da lista de
candidatos classificados, para provimento das vagas remanescentes já existentes para os referidos cargos; ou para provimento de vagas que
venham a serem criadas para estes cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura, de acordo com suas necessidades.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão efetuadas no período de 01 a 15 de outubro de 2018, exclusivamente através do site www.publiconsult.com.br.
2.2. Para se inscrever, o interessado deverá acessar o PAINEL DO CANDIDATO, selecionar a guia JÁ SOU CADASTRADO ou QUERO ME
CADASTRAR - neste último caso, deverá preencher os campos relativos ao CADASTRAMENTO no site. Em seguida, deverá selecionar na
guia INSCRIÇÕES ABERTAS, o Concurso Público Nº 1/2018 da Prefeitura Municipal de PROMISSÃO, escolher o
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO para o qual deseja se inscrever, preencher corretamente os campos relativos ao formulário de INSCRIÇÃO e
após finalizado o preenchimento dos dados, clicar na guia GERAR BOLETO para visualizar ou imprimir o boleto referente ao pagamento da
inscrição.
2.3. O pagamento do boleto de inscrição deverá ser efetuado até 17 de outubro de 2018 em qualquer agência bancária, através de internet
banking, ou em estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos de compensação bancária (casas lotéricas, correios, etc.).
2.4. Efetuada a inscrição, não será permitida a alteração do CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO escolhido na ficha de inscrição, seja qual for o
motivo alegado. Caso seja efetuada inscrição para mais de um CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO cujas respectivas provas objetivas sejam
concomitantes, o candidato deverá fazer a opção por um deles, ficando eliminado nas outras opções, em que constar como ausente. É vedada
a devolução do valor de inscrição ou a sua transferência para terceiros.
2.5. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de inscrição. Em caso de dúvida para efetivar
a inscrição, o candidato poderá entrar em contato clicando no ícone “Fale Conosco – Suporte ao Candidato” do site
www.publiconsult.com.br, ou através do telefone (15) 3219-3700, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h00 às 17h00.
2.6. O deferimento da inscrição estará condicionado ao correto preenchimento do requerimento de inscrição e ao pagamento e compensação
do valor da inscrição. Não será aceito pagamento da inscrição por outros meios que não o pagamento do boleto bancário emitido
especificamente para cada inscrição, nem pagamentos condicionais ou efetuados fora do prazo de vencimento do boleto. Serão indeferidas as
inscrições cujos pagamentos não venham a ser compensados, por qualquer motivo (erro de digitação do candidato em pagamento efetuado
por internet banking, erro de processamento ou falta de cumprimento da transferência no banco de origem do pagamento, pagamento efetuado
fora do prazo, etc.).
2.7. Encerrado o prazo das inscrições, serão disponibilizados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de PROMISSÃO e nos sites
www.publiconsult.com.br e www.promissão.sp.gov.br, o Edital de Deferimento das Inscrições, contendo os anexos: Inscrições Deferidas –
Geral (relação geral dos candidatos que tiveram as inscrições deferidas); Inscrições Deferidas – Portadores de Deficiência (relação dos
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candidatos portadores de deficiência que tiveram as inscrições deferidas); e Inscrições Indeferidas (relação dos candidatos que tiveram as
inscrições indeferidas por não efetuarem o pagamento da inscrição ou por outro motivo especificado no Edital).
2.8. Cabe ao candidato verificar no Edital de Deferimento das Inscrições se a sua inscrição foi confirmada, e caso não tenha sido, deverá
dentro do prazo de recurso administrativo estabelecido no item 9 deste Edital, impetrar recurso administrativo, apresentando suas
alegações e documentação de suporte, se for o caso.
2.92. Amparado pela Lei Municipal nº 3.469/2015, poderá pleitear a isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato que comprovar,
com documentos, a prestação de serviços à Justiça Eleitoral, em período eleitoral como eleitor convocado para trabalhar no dia do pleito, ou
em razão dele.
I - É considerado eleitor convocado àquele que presta serviços à Justiça Eleitoral, como componente da mesa receptora de votos ou de
justificativa, na condição de Presidente da Mesa, Primeiro ou Segundo Mesários, Secretário da Mesa, Escrutinador da Junta Eleitoral,
Supervisor de local de votação, também denominado de Administrador de Prédio e os designados para trabalhos destinados à preparação e
montagem dos locais de votação.
II - É considerado período eleitoral para fins desta lei a véspera e o dia do pleito.
III – Para ter direito à isenção o eleitor convocado terá que comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral na última eleição havida
anteriormente ao concurso público.
2.9.1. O candidato que se enquadre em uma das situações descritas no item anterior e que quiser requerer a isenção do pagamento da taxa
de inscrição do concurso público deverá efetuar normalmente sua inscrição no site www.publiconsult.com.br, na forma estabelecida no
item 2.2 deste Edital, deixando apenas de efetuar o pagamento do boleto bancário.
2.9.2. A seguir, deverá imprimir, preencher e assinar corretamente o formulário constante do Anexo III – Requerimento de Isenção do
Pagamento da Taxa de Inscrição, juntando os seguintes documentos:
a) original e cópia do RG e CPF;
b) comprovante do serviço prestado à Justiça Eleitoral na última eleição havida anteriormente ao concurso público;
c) declaração, nos moldes do Anexo III, de que as informações prestadas são verdadeiras, sob pena de sofrer as sanções civis e criminais.
2.9.3. O "Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição", nos moldes do Anexo III deste Edital, juntamente com a
documentação comprobatória de que atende às condições estabelecidas em lei, discriminada no item anterior, deverá ser protocolado
até o dia 08 de outubro de 2018 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Promissão, na Avenida Pedro de Toledo,
386, Promissão/SP, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas. As cópias apresentadas serão autenticadas pelo servidor público da
Prefeitura de Promissão que recepcionar a documentação, à vista dos seus originais.
2.9.4. Não serão considerados pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição solicitados fora do prazo; também não será aceita a
entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada de documentos após o período de inscrição.
2.9.5. Caso o candidato utilize outro meio que não o estabelecido neste Edital terá indeferido seu requerimento de isenção do pagamento da
taxa de inscrição.
2.9.6. Todas as informações prestadas no Anexo III - Requerimento de Isenção do Pagamento de Inscrição e nas declarações firmadas são
de inteira responsabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos documentos encaminhados, tornando-se nulos todos os atos delas
decorrentes em caso de irregularidade constatada, além de sujeitar o candidato às penalidades civis e criminais.
2.9.6.1. As informações prestadas e a documentação juntada poderão ser objeto de diligência por parte da Prefeitura Municipal de
PROMISSÃO.
2.9.7. O candidato deverá, a partir das 18 horas do dia 11 de outubro de 2018, deverá verificar no quadro de avisos da Prefeitura Municipal
de PROMISSÃO ou nos sites www.promissao.sp.gov.br e www.publiconsult.com.br, o resultado do requerimento da isenção do pagamento da
taxa de inscrição.
2.9.8. O candidato que tiver seu pedido de isenção de pagamento de inscrição deferido terá automaticamente sua inscrição efetivada, não
havendo necessidade de qualquer outro procedimento.
2.9.9. O candidato que tiver o requerimento de isenção de pagamento de inscrição indeferido, e ainda assim queira participar do certame,
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deverá acessar o PAINEL DO CANDIDATO no site www.publiconsult.com.br, selecionar o Concurso Público nº 1/2018 da Prefeitura Municipal
de PROMISSÃO, clicar na guia GERAR 2ª VIA DO BOLETO e efetuar o pagamento do boleto bancário referente à inscrição até 17 de outubro
de 2018, devendo observar o disposto no item 2.2 e seus subitens.
2.9.10. Será eliminado do concurso público o candidato que, não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos legais, tenha
obtido, com emprego de fraude ou qualquer meio que evidencie má fé, a isenção do valor de inscrição de que trata a Lei Municipal nº
3.469/2015. A eliminação importará a anulação da inscrição e dos demais atos praticados pelo candidato, sem prejuízo da aplicação
de outras sanções cabíveis.
3. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
3.1. Aos candidatos portadores de deficiência, assim considerados aqueles que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do
Decreto Federal Nº 3.298/99, serão destinadas 5% das vagas a serem providas em cada CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO, em face da
classificação obtida neste concurso público, exceto se o mesmo exigir aptidão plena do candidato ou se suas atribuições forem incompatíveis
com a deficiência apresentada pelo candidato.
3.2. O candidato que deseje se habilitar a concorrer às vagas deste concurso público como portador de deficiência deverá efetuar sua inscrição
na forma determinada no item 2.2, declarando ser portador de deficiência e especificando o código da CID (Classificação Internacional da
Doença) nos campos específicos do formulário de inscrição. Após, deverá remeter através da EBCT – Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, por SEDEX ou carta com AR(Aviso de Recebimento),LAUDO MÉDICO, expedido no máximo até 1 ano antes da abertura
do período de inscrições, atestando a espécie, o grau e o nível da deficiência, com expressa referência ao código da CID correspondente,
até o último dia útil de inscrição (15 de outubro de 2018), seguindo o modelo do envelope abaixo:
À PUBLICONSULT ACP Ltda.
Rua Maria Lopes Monteiro, 31 - CEP 18095-530 - Sorocaba/SP
Ref.: Portador de Deficiência - Laudo Médico - Concurso Nº 1/2018 - Prefeitura de PROMISSÃO
Nome completo: (preencher) / Nº de Inscrição: (preencher)
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: (preencher)
3.2.1. Será indeferido o pedido de inscrição como portador de deficiência do candidato que não observar os procedimentos e prazos
estabelecidos neste Edital, valendo como comprovação de envio no prazo, a data de postagem nos Correios. Também não será aceita a
entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada de documentos após o período de inscrição.
3.2.2. O candidato que tiver o pedido de inscrição como portador de deficiência indeferido ainda poderá participar do concurso público, desde
que efetue o pagamento da inscrição, porém não concorrerá na condição de portador de deficiência, não podendo, posteriormente, alegar tal
condição para reivindicar as prerrogativas constantes neste Edital.
3.2.3. O candidato portador de deficiência que no ato da inscrição não declarar essa condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua
inscrição. O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do concurso público, se confirmada tal ocorrência em qualquer
fase deste certame, sujeitando-se às consequências legais pertinentes à matéria
3.3. A nomeação dos candidatos portadores de deficiência se dará de acordo com a ordem de classificação geral do concurso público, sendo
que a cada fração de 20 candidatos nomeados, a 20ª vaga será destinada a candidato portador de deficiência, obedecida a respectiva ordem
de classificação. Na ocorrência de desistência da vaga por candidato portador de deficiência classificado, a respectiva vaga será preenchida
por outro portador de deficiência, respeitada a ordem de classificação da lista específica. Esgotadas as nomeações dos candidatos portadores
de deficiência classificados, as vagas remanescentes serão revertidas para o cômputo geral de vagas oferecidas no concurso público,
podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, obedecida a ordem de classificação.
3.4. O candidato inscrito como portador de deficiência, por ocasião da convocação para a nomeação, será submetido à perícia médica a fim de
verificar a compatibilidade da sua deficiência com o exercício das atribuições do CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO, devendo apresentar na ocasião
eventuais laudos e exames que comprovem a deficiência. Caso se verifique a incompatibilidade entre a deficiência do candidato e as atividades
a serem exercidas, o mesmo perderá o direito à nomeação.
3.5. Exceto no que concerne às disposições supra referidas, a pessoa portadora de deficiência participará deste concurso público em
igualdade de condições com os demais candidatos, em especial no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à pontuação mínima exigida para classificação.
4. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
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4.1. O candidato que necessitar de prova especial ou tratamento diferenciado no dia da realização das provas (tempo adicional para
realização das provas, prova com fonte ampliada, prova em Braille, intérprete de LIBRAS, ledor, sala com condições especiais de uso ou
acesso, etc.) deverá declarar e especificar estas necessidades nos campos específicos do formulário de inscrição, ao efetuar seu
cadastramento e/ou inscrição no site para o referido concurso público.
4.2. Os candidatos deficientes visuais deverão especificar, no formulário de inscrição, o pedido de confecção de prova em Braille ou
ampliada, conforme o caso. Os candidatos que optarem por realizar a prova em Braille deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das
provas, reglete e punção, podendo ainda utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais amblíopes serão oferecidas provas ampliadas com
tamanho da letra correspondente à fonte Arial - 24. Os candidatos que não fizerem esse pedido não terão a prova preparada,
independentemente do motivo alegado.
4.3. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá apresentar, no dia da
realização da prova, laudo médico ou parecer emitido por especialista da área de sua deficiência justificando essa necessidade,
expedido no máximo até 1 ano antes da abertura do período de inscrições, devidamente assinada sobre carimbo indicando o número da
inscrição do profissional no conselho profissional equivalente.
4.4. O candidato que não solicitar a prova especial ou condições especiais para realização da prova até o final do período de
inscrições, na forma no item 4.1, não terá direito a realizar a prova adaptada às suas condições, reservando-se o direito de realizar a
prova regular aplicada aos demais candidatos, independente do motivo alegado.
5. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO
5.1. O concurso público consistirá das seguintes fases de seleção:
5.1.1. PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos.
5.1.2. PROVA DE TÍTULOS, de caráter classificatório, exclusivamente, para os cargos de Advogado, Assistente Social, Cirurgião Dentista,
Cirurgião Endodontista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico do PSF, Médico Oftalmologista, Médico
Psiquiatra, Nutricionista, Procurador Jurídico, Professor de Educação Infantil - PEB I, Professor de EJA - PEB I, Professor de Educação
Especial, Professor de Apoio - PEB I, Professor de Artes - PEB II, Professor de Educação Física - PEB II, Professor de Educação Física
- Modalidade Esportivas – PEB II, Psicólogo, Psicólogo do CRAS, Psicólogo do CREAS, Psicólogo da Equipe Volante do CRAS,
Técnico Ambiental E Terapeuta Ocupacional.
6. DA DATA E HORÁRIOS ESTIMADOS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
6.1. As provas objetivas serão realizadas no município de PROMISSÃO/SP, com datas de aplicação previstas para o dia 18 de novembro
de 2018 (domingo), nos seguintes horários:
HORÁRIO

CARGOS

09h00

Agente de Trânsito, Ajudante de Serviços Gerais, Assistente Social, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal,
Cirurgião Dentista, Cuidador de Saúde, Enfermeiro, Escriturário, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo,
Monitor Infantil, Nutricionista, Procurador Jurídico, Professor de Artes – PEB II, Professor de Educação Especial,
Professor de Educação Física – PEB II, Professor do Ensino Fundamental – PEB I, Psicólogo, Psicólogo do CRAS,
Servente, Técnico Ambiental, Vigia.

14h00

Advogado, Cirurgião Endodontista, Cuidador de Animais, Cuidador Educacional, Fiscal de Tributos Municipais, Gari,
Médico do PSF, Médico Oftalmologista, Médico Psiquiatra, Pajem, Professor de Apoio – PEB I, Professor de Educação
Infantil – PEB I, Professor de Educação Física - Modalidades Esportivas – PEB II, Professor de EJA - PEB I, Psicólogo
da Equipe Volante do CRAS, Psicólogo do CREAS, Técnico em Enfermagem, Terapeuta Ocupacional.

6.2. A confirmação oficial acerca da data, horário e local de realização das provas dependerá da quantidade de inscritos e de vagas
disponíveis nas escolas municipais, e ocorrerá através do Edital de Convocação específico a ser disponibilizado no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de PROMISSÃO e nos sites www.publiconsult.com.br e www.promissão.sp.gov.br, sendo ainda publicado de forma
resumida no Diário Oficial do Município e no Jornal “A Cidade”.
6.2.1. As datas previstas poderão ser alteradas em virtude da quantidade de inscritos, da disponibilidade de locais para a realização das provas
e de outros fatores supervenientes, preservando-se, no entanto, o horário indicado para a aplicação das provas.
6.2.2. Os candidatos que informarem endereço eletrônico (e-mail) por ocasião das inscrições serão também comunicados por este meio, não
se responsabilizando a empresa pelo não recebimento do correio eletrônico em virtude de bloqueios de antivírus, firewall, spam ou outros
problemas relacionados a configurações de computadores ao funcionamento da internet.
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6.2.4. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações acerca da data, horário e local de aplicação da
prova.
7. DA PROVA OBJETIVA
7.1. A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao exercício das atribuições do
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO, e será composta de 40 questões de múltipla escolha, as quais serão elaboradas de acordo com o conteúdo
programático constante do Anexo II deste Edital, sendo distribuídas e pontuadas na seguinte conformidade:
Advogado, Procurador Jurídico.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa e Redação Oficial
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Conhecimentos Específicos

Nº DE QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA

TOTAL

10
5
5
20

2
1
3
3

20
5
15
60

100

Agente de Trânsito, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico Ambiental.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Noções de Informática
Conhecimentos Específicos

Nº DE QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA

TOTAL

8
7
5
5
15

1
1
2
3
4

8
7
10
15
60

100

Ajudante de Serviços Gerais, Cuidador de Animais, Cuidador de Saúde, Cuidador Educacional, Gari, Monitor Infantil, Pajem,
Servente, Vigia.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Conhecimentos Específicos

Nº DE QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA

TOTAL

10
10
10
10

2
2
1
5

20
20
10
50

100

Assistente Social, Psicólogo da Equipe Volante do CRAS, Psicólogo do CRAS, Psicólogo do CREAS.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Legislação de Assistência Social
Conhecimentos Específicos

Nº DE QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA

TOTAL

8
7
5
5
15

1
1
2
3
4

8
7
10
15
60

100

Cirurgião Dentista, Cirurgião Endodontista, Enfermeiro, Médico do PSF, Médico Oftalmologista, Médico Psiquiatra, Psicólogo,
Técnico em Enfermagem.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos

Nº DE QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA

TOTAL

4

1

4

100
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4
4
8
20

1
2
3
3

4
8
24
60

Escriturário, Fiscal de Tributos Municipais.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Noções de Informática
Conhecimentos Específicos

Nº DE QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA

TOTAL

5
5
5
10
15

1
2
1
2
4

5
10
5
20
60

100

Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Legislação de Saúde Pública
Conhecimentos Específicos

Nº DE QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA

TOTAL

5
5
5
5
20

1
1
2
4
3

5
5
10
20
60

100

Nº DE QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA

TOTAL

8
7
5
20

2
1 27
2
3

16
14
10
60

100

Nutricionista.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Conhecimentos Específicos

Professor de Apoio - PEB I, Professor de Artes - PEB II, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Física - PEB II,
Professor de Educação Física - Modalidades Esportivas- PEB II, Professor de Educação Infantil - PEB I, Professor de EJA - PEB I,
Professor do Ensino Fundamental - PEB I.
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo
Legislação do Ensino
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos

Nº DE QUESTÕES

PESO

TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA

TOTAL

5
5
5
10
15

2
1
2
3
3

10
5
10
30
45

100

7.2 A bibliografia referencial indicada no Anexo II – Conteúdo Programático servirá como base para a elaboração das questões da prova
objetiva e como parâmetro preponderante para dirimir eventuais recursos acerca das mesmas.

7

21/11/218 - Correção do peso da disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo para o cargo de Nutricionista.
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7.3. Na data determinada para a realização das provas os candidatos deverão se apresentar nos locais indicados, sendo aconselhável uma
antecedência de 1 hora do horário determinado para o início das mesmas. Os portões serão fechados impreterivelmente no horário
indicado para início das provas, indicado no item 6.1 deste Edital ou no Edital de Convocação para as Provas, prevalecendo este último
em caso de alteração dos horários por motivos supervenientes. Não serão admitidos nos locais de aplicação das provas, em nenhuma
hipótese, os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para o fechamento dos portões e início das provas.
7.4. O ingresso aos locais das provas será permitido apenas aos candidatos que estiverem munidos de caneta esferográfica azul ou preta e
documento de identidade original com foto, não sendo admitido no recinto de realização das provas o candidato que não o estiver
portando. Não serão aceitos: cópia de documento de identidade, ainda que autenticada; protocolo; boletim de ocorrência; documentos com
dados ou foto rasurada que não permitam identificar o portador; documentos com foto de criança; ou quaisquer outros documentos não
relacionados. Entende-se por documento de identidade original com foto:
a) Cédula de Identidade (RG) expedida por Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das
Relações Exteriores, etc.;
b) Cédula de Identidade para Estrangeiros;
c) Cédula de Identidade fornecida por órgão ou conselhos de classe que, por força de Lei Federal, valham como documento de identidade
(OAB, CRM, CREA, CRC, etc.);
d) Certificado de Reservista;
e) Passaporte;
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
g) Carteira Nacional de Habilitação na forma do Código de Trânsito Brasileiro.
7.5. Em casos excepcionais em que, por razões de falha de sistema de processamento de dados ou de compensação bancária, o nome do
candidato não conste no Edital de Deferimento de Inscrições, o mesmo poderá ser admitido na sala para realizar a respectiva prova desde
que esteja portando o documento de identidade na forma do item 7.4 e original do comprovante do pagamento da inscrição com o
respectivo boleto; nestes casos, exclusivamente, a Equipe de Coordenação presente no local de realização das provas fará a verificação da
documentação, e ao julgá-la regular, lavrará o respectivo Cartão de Resposta, apondo sua assinatura no verso do mesmo, e alocará o candidato
em uma das salas para a realização da prova, devendo o Fiscal de Prova em que o candidato for alocado lavrar a ocorrência na Ata de Prova
da respectiva sala. Referida documentação será objeto de diligência posterior, e constatada a não veracidade do documento de comprovação
de pagamento da inscrição apresentado, o candidato será desclassificado do concurso público, sem prejuízo de eventuais ações civis e
criminais decorrentes.
7.6. Ao ingressar no local designado para a realização das provas, o candidato deverá assinar a Lista de Presença que lhe será apresentada.
Eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de nascimento deverão ser comunicados ao Fiscal de
Prova para correção, o qual lavrará as alterações na Ata de Prova. O candidato que não assinar a Lista de Presença ou não apresentar
a documentação requerida não poderá realizar a prova e consequentemente será desclassificado.
7.7. A duração da prova será de 3 horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão de Respostas. O candidato somente
poderá entregar a prova depois de 1 hora do seu início.
7.8. A inviolabilidade das provas será comprovada no local de sua realização, sendo escolhidos dois candidatos, no mínimo, para rompimento
do lacre dos malotes, e um candidato por sala, no mínimo, para rompimento do lacre dos envelopes das provas, os quais lavrarão declaração
neste sentido nos respectivos termos e atas.
7.9. Ao receber o Caderno de Provas, o candidato deverá efetuar sua conferência antes de começar a resolução, verificando no cabeçalho se
todas as folhas correspondem ao CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO para o qual se inscreveu; a seguir deverá verificar se o mesmo possui 40
questões objetivas de múltipla escolha; por fim, o candidato deverá verificar se não há falha de impressão que prejudique a leitura do texto,
gráficos ou ilustrações. Caso o Caderno de Provas esteja incompleto ou possuir qualquer defeito, ou a prova não seja referente ao
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO para o qual se inscreveu, o candidato deverá solicitar ao Fiscal da Prova que o substitua, não cabendo
reclamações posteriores neste sentido.
7.10. O candidato deverá, ao receber o Cartão de Respostas, efetuar a conferência dos seus dados impressos. Havendo divergência,
deverá solicitar a substituição do mesmo ao Fiscal de Prova, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. O candidato que utilizar
o Cartão de Respostas de outro candidato será desclassificado.
7.11. O candidato deverá utilizar o rascunho do cartão de respostas no verso da página de instruções do Caderno de Provas para
assinalar as suas respostas antes de transcrevê-las para o Cartão de Respostas de forma definitiva.
7.12. As questões da Prova Objetiva deverão ser respondidas no Cartão de Respostas, preenchendo-se totalmente o campo indicativo da
letra correspondente à opção de resposta escolhida com caneta esferográfica azul ou preta. O Cartão de Respostas não poderá ser rasurado,
amassado ou perfurado, caso contrário, as respostas serão anuladas. Cartão de Respostas somente terá validade se estiver assinado pelo
candidato no campo indicado.
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7.13. O candidato deverá entregar, ao final da prova, o Caderno de Questões, juntamente com o Cartão de Respostas, levando consigo o
rascunho do cartão de respostas para efetuar a conferência com o Gabarito da prova. O candidato que, ao final da prova, não entregar o
Caderno de Questões ou o Cartão de Respostas devidamente assinado, será DESCLASSIFICADO.
7.14. Durante a realização da prova:
a) não será admitida a permanência de candidatos sem camisa, camiseta ou similar, nem a utilização de óculos escuros, bonés, chapéus e
similares;
b) não será permitida nenhuma espécie de comunicação entre os candidatos, ou mesmo manifestações isoladas, exceto para chamar o Fiscal
de Prova quando necessário;
c) não será permitido o porte ou a consulta de nenhuma espécie de livro, revista, folheto ou qualquer compêndio, bem como qualquer espécie
de anotação ou a utilização de outros meios ilícitos para a realização da prova, inclusive tentar visualizar a prova ou o Cartão de Respostas
de outro candidato;
d) será permitido exclusivamente o uso de caneta esferográfica azul ou preta; não será permitido o uso de lápis, borracha, régua, compasso,
transferidor, calculadora, notebook, tablet, telefone celular, fone de ouvido, relógio de pulso ou equipamentos similares a estes, bem como
outros que, a juízo do Fiscal de Prova, possam ensejar prejuízos à isonomia entre os candidatos;
e) os telefones celulares e similares deverão ter a bateria retirada ou serem desligados (inclusive despertador), acondicionados e
lacrados no invólucro de segurança que será entregue pelo Fiscal de Prova; o telefone celular ou aparelho similar não poderá emitir
qualquer sinal sonoro durante a realização das provas; se tal ocorrer, o candidato será imediatamente desclassificado e retirado da
sala;
f) não será permitido ao candidato portar arma, fumar ou utilizar-se de bebida alcoólica ou substâncias ilegais;
g) não será permitido ao candidato levantar-se, exceto no momento da entrega da prova; caso necessite utilizar o sanitário, deverá solicitar ao
Fiscal de Prova, que designará um Auxiliar de Coordenação para acompanhá-lo, devendo durante o percurso manter-se em silêncio,
podendo antes e depois da entrada no sanitário sofrer revista;
h) a candidata que estiver amamentando deverá levar acompanhante responsável pela guarda da criança, não havendo prorrogação de horário
da duração da prova para a candidata nesta situação.
7.15. Será excluído do concurso público e desclassificado o candidato que:
a) praticar qualquer das condutas vedadas no item anterior, sendo-lhe retirada a prova e lavrada a circunstância de sua desclassificação na
Ata de Prova;
b) não comparecer para a realização da prova, conforme convocação oficial, seja qual for o motivo alegado;
c) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação;
d) não apresentar o documento de identificação conforme previsto neste Edital;
e) não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas ou determinadas pelo Fiscal de Prova ou pelo Coordenador Geral;
f) não devolver ao Fiscal de Prova, segundo critérios estabelecidos neste Edital, o caderno de provas, o cartão de respostas ou qualquer
material de aplicação e de correção das provas;
g) ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas e/ou cadernos de questões;
h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
i) tratar com descortesia ou de forma violenta os demais candidatos ou qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova;
j) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso público;
k) for constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter-se utilizado procedimentos
ilícitos, sendo suas provas anuladas e automaticamente eliminado do concurso público.
7.16. O candidato deverá lavrar na Ata de Prova eventual circunstância que considere irregular em relação à aplicação das provas, sendo este
o instrumento para análise e deliberação em relação ao fato, não sendo considerado posterior contestação contra os procedimentos de
aplicação da prova objetiva que não tiver respaldado pela prévia lavratura em ata.
7.17. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade. Ocorrendo alguma emergência,
o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A Equipe de Coordenação responsáveis pela
aplicação das provas dará todo apoio que for necessário. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou
hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do concurso público.
7.18. Os últimos candidatos a encerrarem as provas em cada sala (em quantidade mínima de dois), deverão permanecer para atestar o
fechamento do envelope contendo a documentação referente às provas, devendo:
a) conferir a quantidade de cartões de respostas com a lista de presença;
b) verificar se todos os campos da lista de presença estão assinados ou contém a inscrição “ausente”, se for o caso;
c) verificar se a ata da prova registra a quantidade correta de candidatos ausentes e presentes, bem como outras ocorrências lavradas pelo
Fiscal de Prova, assinando-a em conjunto com este;
d) assinar o verso dos cartões de respostas de todos os candidatos presentes;
e) assinar o verso dos cartões de respostas dos candidatos ausentes, após a inutilização dos campos destinados ao registro das respostas;
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f) verificar a inserção no envelope de fechamento, da lista de presença, dos cartões de respostas e da ata da prova, e assinar o lacre do
envelope com o Fiscal de Prova.
7.18.1. O candidato que se recusar a participar dos procedimentos de lacração do envelope de sua sala, será DESCLASSIFICADO do
concurso público. Neste caso, o Fiscal de Prova chamará o Coordenador e/ou o Auxiliar de Coordenação para lavrar o evento na Ata da
Prova e executar os procedimentos de lacração do envelope.
7.19. Eventuais casos omissos, situações e circunstâncias supervenientes referentes a aplicação das provas serão dirimidas pelo Coordenador
Geral, que é a autoridade competente in loco para efetuar as gestões que julgar necessárias ao bom andamento dos procedimentos.
7.20. A partir das 20 horas do dia útil seguinte da aplicação das Provas Objetivas, o candidato poderá consultar o Gabarito e o Caderno
de Provas no site www.publiconsult.com.br. O Gabarito poderá ser acessado através do Painel do Candidato, na área de “EDITAIS E
PUBLICAÇÕES” do respectivo concurso público. O Caderno de Provas poderá ser acessado através do Painel do Candidato, na área de
“ANEXOS” do respectivo concurso público, e ficará disponível para consulta exclusivamente durante o prazo de interposição de recursos
contra questões e gabarito. Não serão informados resultados por telefone ou outro meio de comunicação.
7.21. A pontuação do candidato na PROVA OBJETIVA será obtida através do somatório das notas obtidas em cada disciplina da prova; os
pontos referentes a cada disciplina serão obtidos através da multiplicação da quantidade de respostas corretas pelo peso respectivo da
disciplina, conforme o item 7.1 deste Edital.
7.22. Será considerado CLASSIFICADO na prova objetiva, o candidato que obtiver no mínimo 50 pontos.
7.23. Será considerado DESCLASSIFICADO na prova objetiva, o candidato:
a) ausente;
b) que obtiver menos de 50 pontos;
c) que for excluído pelo Fiscal de Sala pelo descumprimento das disposições do Edital no dia da realização da prova;
d) que apresentar informação ou documentação considerada pela Banca Examinadora ou pela Comissão de Acompanhamento como irregular
para comprovação da inscrição, comprovação de requisitos ou identificação no dia das provas.
8. DOS TÍTULOS
8.1. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, aplicável exclusivamente para os cargos indicados no item 5.1.2 deste Edital,
consistirá na apresentação, por parte do candidato, de títulos relacionados à área específica de atuação do cargo. Os títulos apresentados
serão pontuados da seguinte forma:
CERTIFICADO OU DIPLOMA DE CONCLUSÃO

PONTOS

Título de Pós-Graduação Lato Sensu (máximo de 2 títulos com carga horária mínima de 360 horas, cada)

1

Título de Mestrado (máximo de 1 título)

3

Título de Doutorado (máximo de 1 título)

5

8.2. Os comprovantes da titulação deverão indicar a carga horária, histórico do curso e, apresentar direta relação com as atribuições do
cargo para o qual se inscreveu o candidato e, serão entregues exclusivamente ao final da realização das provas objetivas, para o
respectivo Fiscal de Sala. Os títulos deverão ser apresentados através de cópia autenticada em cartório, capeados com o formulário de
protocolização de títulos (Anexo III IV deste Edital)3, devidamente preenchido e assinado. Não serão aceitos comprovantes da titulação
apresentados fora da data e dos moldes acima estipulados, não cabendo recurso ao candidato, nessa hipótese.
8.3. Serão considerados para a Prova de Títulos apenas os certificados, comprovantes ou diplomas de conclusão de cursos expedidos por
instituição de ensino autorizada ou reconhecida pelo Ministério da Educação.
8.4. Os títulos apresentados serão avaliados e homologados pela Banca Examinadora do Concurso Público Nº 1/2018, coordenado por
profissional da área específica de cada cargo, designados pela empresa organizadora. Caso deferidos os títulos, os pontos atribuídos
serão somados à nota do candidato classificado na Prova Objetiva, ou seja, do candidato que obtiver nota igual ou superior a 50
pontos.
8.5. A pontuação dos títulos deferidos, bem como os títulos indeferidos pela Banca com a respectiva justificativa, serão divulgados nos sites
www.publiconsult.com.br, www.promissão.sp.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de PROMISSÃO.

3

Edital retificado em 02/10/2018 – Disponibilizado o formulário de entrega de títulos (anexo IV deste Edital).
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9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1. Caberá recurso administrativo, nos dois dias úteis seguintes à data das respectivas divulgações, em relação:
a) ao Edital de Abertura de Inscrições;
b) ao Edital de Indeferimento de inscrições;
c) à Prova Objetiva;
d) ao Edital de Classificação Provisória após a Prova Objetiva (incluindo o resultado da Análise de Títulos).
9.2. Os recursos administrativos deverão ser efetuados exclusivamente através do site www.publiconsult.com.br. Para interposição do recurso,
o candidato deverá, no site referido, acessar o PAINEL DO CANDIDATO informando seu CPF e senha, selecionar o Concurso Público Nº
1/2018 da Prefeitura Municipal de PROMISSÃO, e após clicar no link do recurso que será disponibilizado somente durante o prazo
estabelecido no item 9.1. A partir daí, será aberto o formulário de recurso que deverá ser completado com os dados requisitados e, no qual
deverão ser oferecidas as razões do recurso, de forma objetiva e devidamente embasadas.
9.3. O embasamento referente aos recursos da prova objetiva deverá referenciar a bibliografia eventualmente utilizada de forma completa
(obra, autor, páginas), devendo-se, quando possível, disponibilizar o link para acesso das informações ofertadas, não sendo possível, no
entanto, anexar arquivos de qualquer formato. Prevalecerá na análise dos recursos a bibliografia referencial indicada no conteúdo programático
e/ou no enunciado da questão, em relação a qualquer outra apresentada.
9.4. Serão INDEFERIDOS os recursos:
a) interpostos através de e-mail, fax ou por outras formas, meios e prazos não estipulados neste Edital;
b) que não se referirem à questão indicada no formulário do recurso;
c) que não apresentarem requerimento específico (anulação ou mudança de alternativa);
d) que não apresentarem fundamentação e/ou embasamento bibliográfico.
9.5. Serão considerados PREJUDICADOS os recursos:
a) que não corresponderem à fase recursal em curso, no momento da sua interposição;
b) que pleitearem alternativa de resposta igual à divulgada no Gabarito.
9.6. O provimento de recursos interpostos dentro das especificações poderá, eventualmente, alterar a nota e/ou classificação inicial obtida
pelos candidatos para uma nota e/ou classificação superior ou inferior; ou ainda acarretar a classificação e/ou desclassificação de candidatos
em virtude da alteração das suas notas em relação à pontuação mínima exigida para a classificação.
9.7. Os pontos relativos às questões das provas objetivas eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova.
As questões que, em virtude dos recursos apresentados, tiverem resposta alterada, acarretarão o reprocessamento do resultado, podendo
alterar a ordem de classificação provisória dos candidatos.
9.8. Os editais referente a cada fase do concurso público, contemplando as análises e deliberações dos recursos, serão divulgados no quadro
de avisos da Prefeitura Municipal de PROMISSÃO e nos sites www.publiconsult.com.br e www.promissao.sp;gov.brjuntamente com os
editais contendo eventuais retificações dos resultados relativos àquela fase, se for o caso.
9.9. Na eventualidade do provimento de recursos alterarem as respostas originais das questões anteriormente divulgadas, ou de se verificar a
necessidade de anulação de alguma questão, será publicado “Gabarito Oficial – Retificado após Recursos”, contemplando as referidas
situações.
9.10. O relatório analítico dos recursos de cada fase do concurso público, contendo as razões das deliberações da Banca Examinadora, ficará
à disposição na Prefeitura Municipal de PROMISSÃO a partir da data de sua divulgação, para eventual consulta dos interessados.
10. DA PONTUAÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DO DESEMPATE
10.1. A PONTUAÇÃO da PROVA OBJETIVA será apurada através do somatório dos pontos obtidos pelo candidato em cada disciplina da
prova; a pontuação referente a cada disciplina será obtida pela multiplicação da quantidade de respostas corretas pelo peso respectivo da
disciplina, conforme o item 7.1 deste Edital, sendo CLASSIFICADO o candidato que obtiver pontuação equivalente àquela indicada no item
7.22 do Edital.
10.2. A PONTUAÇÃO da PROVA DE TÍTULOS será apurada através do somatório dos títulos deferidos, considerados apenas aqueles
apresentados pelos candidatos classificados na Prova Objetiva, em conformidade com o item 8.1 deste Edital.
10.3. A CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos concorrentes a cargos em que foi aplicada exclusivamente PROVA OBJETIVA, se dará
conforme a ordem decrescente da pontuação obtida na forma do item 10.1 deste Edital.
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10.4. A CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos concorrentes a cargos em que foram aplicadas PROVA OBJETIVA + PROVA DE TÍTULOS,
se dará conforme a ordem decrescente da pontuação obtida na forma do item 10.1 deste Edital, somada com a pontuação dos títulos deferidos
pela Banca Examinadora do Concurso Público, na forma do item 10.2 deste Edital.
10.5. No caso de empate na CLASSIFICAÇÃO FINAL, será processado o DESEMPATE tendo preferência, sucessivamente, o candidato:
a) com idade mais elevada, desde que igual ou superior a 60 anos, entre aqueles na mesma faixa etária e frente aos demais candidatos, nos
termos da Lei Federal Nº 10.741/2003;
b) que obtiver maior pontuação na Prova de Títulos, onde aplicável;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Pedagógicos, onde aplicável;
e) que obtiver a maior pontuação nas questões de Legislação do Ensino, onde aplicável;
f) que obtiver a maior pontuação nas questões de Legislação da Saúde Pública, onde aplicável;
g) que obtiver a maior pontuação nas questões de Legislação da Assistência Social, onde aplicável;
h) que obtiver a maior pontuação nas questões de Noções de Informática, onde aplicável;
i) que obtiver a maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa e Interpretação de Textos ou Redação Oficial, onde aplicável;
j) que obtiver a maior pontuação nas questões de Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo, onde aplicável;
k) que obtiver a maior pontuação nas questões de Noções de Informática, onde aplicável;45
l) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
m) vencedor de sorteio público a ser realizado pela Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, caso persista o empate após a aplicação
dos critérios precedentes.
10.6. A CLASSIFICAÇÃO FINAL será divulgada nos sites www.publiconsult.com.br e www.promissão.sp.gov.br e no quadro de avisos da
Prefeitura de PROMISSÃO e, juntamente com a homologação do concurso público, no Diário Oficial do Município e no Jornal “A
Cidade”, sendo apresentada da seguinte forma:
a) O Edital de Classificação Final - GERAL, contemplando todos os candidatos classificados;
b) O Edital de Classificação Final - CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA; quando houver.
10.7. O EDITAL DE CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS será divulgado nos sites www.publiconsult.com.br e www.promissão.sp.gov.bre no
quadro de avisos da Prefeitura de PROMISSÃO, na mesma ocasião da divulgação da Classificação Final, contemplando apenas o número
de inscrição dos candidatos e a respectiva pontuação.
10.8. Da CLASSIFICAÇÃO FINAL não caberá recurso administrativo, porém a mesma poderá eventualmente ser alterada caso se verifique a
ocorrência de algum lapso exclusivamente formal que tenha alterado a correta alocação dos candidatos nas listagens classificatórias, o que
será objeto de divulgação de Edital de Classificação Final – Retificado contendo as devidas razões, após anuência da Banca Examinadora e
da Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, através dos mesmos meios de divulgação dos editais de classificação final.
11. DA CONVOCAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO
11.1. O candidato aprovado neste concurso público será nomeado apenas se atender às seguintes exigências, a serem comprovadas
por ocasião da convocação:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado; ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e demais disposições legais,
no caso de estrangeiro ou cidadão português a quem tenha sido deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal Nº
70.436/72;
b) ter idade mínima de 18 anos completos; atender as condições de escolaridade e demais requisitos prescritos para o
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO, determinados no item 1.1 deste Edital;
c) gozar de saúde física e mental compatíveis com as atividades a serem desempenhadas no exercício do CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO,
comprovada em prévia inspeção médica oficial;
d) estar quite com o Serviço Militar se for do sexo masculino;
e) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) estar com o CPF regularizado junto à Receita Federal;
g) estar no gozo dos direitos civis e políticos;
h) não registrar antecedentes criminais em que tenha sido condenado por crime doloso nem estar cumprindo pena em liberdade;
i) Não ter sido condenado por crime contra o patrimônio ou a Administração Pública, nem ter sido demitido por ato de improbidade “a bem do
serviço público” mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental;
j) Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impossibilite acumulação de cargos, empregos e funções,
ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à compatibilidade
de horários;
4
5

Edital retificado em 09-10-2018 para excluir do item 10.5, o subitem “k”.
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k) não ser aposentado por invalidez, não estar em idade de aposentadoria compulsória (75 anos ou mais) ou receber proventos de
aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42 e 142, ressalvados os casos que permitam a acumulação dos proventos com a remuneração de
cargos, empregos, funções, cargos eletivos e cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, na forma da Constituição
Federal.
11.2. A comprovação dos referidos requisitos é essencial para a nomeação, devendo o candidato classificado se apresentar ao Departamento
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de PROMISSÃO munido dos documentos originais e respectivas cópias exigidas no ato da
convocação.
11.3. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem a apresentação apenas das suas fotocópias, mesmo autenticadas.
11.4. Os candidatos classificados serão convocados a critério da Administração, conforme o número de vagas existentes e seguindo
rigorosamente a ordem de classificação, respeitando-se o limite das vagas destinadas aos candidatos com deficiência, na forma do item 3
deste Edital.
11.5. A convocação poderá ocorrer através de notificação pessoal, correspondência com aviso de recebimento, telegrama, fax, e-mail, telefone
ou, caso não se localize o candidato através dos meios precedentes, por meio de edital publicado no órgão de imprensa oficial do Município,
sendo obrigação do candidato classificado manter atualizados seus dados cadastrais junto ao Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Promissão durante a validade do concurso público, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível
ao órgão competente convocá-lo por falta da referida atualização.
11.6. O candidato formalmente convocado que não se apresentar no prazo determinado, ou que deixar de fornecer qualquer um dos
documentos comprobatórios, perderá o direito à vaga, prosseguindo-se à nomeação dos demais candidatos aprovados, observada a ordem
classificatória.
11.7. Somente será investido no CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o seu exercício,
após submeter-se a exames médicos, de caráter eliminatório, a serem realizados por ocasião da nomeação por médico designado pela
Administração. O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das funções será desclassificado.
11.8. A inexatidão das informações ou irregularidade nos documentos apresentados por ocasião da posse, mesmo que constatadas após a
nomeação, acarretarão processo administrativo visando à nulidade do provimento da vaga, sem prejuízo de outras medidas de ordem
administrativa, civil e criminal contra o candidato que promover a fraude documental.
11.9. No caso de excepcional interesse público a Administração Municipal poderá convocar candidatos aprovados neste concurso público para
suprir necessidade transitória plenamente justificada, mediante contratação temporária, caso queiram, como nos casos de licenças com ou
sem remuneração de servidor efetivo, afastamento de cargo efetivo em razão de designação para cargo comissionado e situações semelhantes
em que não há vacância.
11.10. O candidato que tenha sido admitido temporariamente, será mantido na lista e na ordem da sua classificação no concurso e, sendo
assim, não poderá ser preterido no caso de surgir vaga em caráter efetivo.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
12.1. A inscrição do candidato implica na aceitação de todas as disposições estabelecidas neste Edital e da legislação vigente, não podendo
alegar desconhecimento de qualquer natureza.
12.2. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada antes da realização das provas, mediante a divulgação oficial do item atualizado.
12.2.1. São matérias de divulgação através do Diário Oficial do Município e no Jornal “A Cidade”:
a) O Edital Resumido de Abertura de Inscrições;
b) Eventuais alterações no Edital de Abertura de Inscrições que impliquem em alteração nas condições de inscrição, preparação, aplicação ou
participação nas provas por parte dos candidatos, as quais serão divulgadas através de edital de retificação;
c) O edital resumido de convocação para as provas;
d) A classificação final dos candidatos;
e) A homologação do concurso público por parte da autoridade competente.
12.2.2. Outras alterações de natureza meramente formal, relativas à retificação de erros ou lapsos que não impliquem nas circunstâncias
anteriormente dispostas, serão efetuadas através da retificação do Edital de Abertura de Inscrições publicado no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Promissão e nos sites www.publiconsult.com.br e www.promissão.sp.gov.br
12.3. A execução dos serviços técnicos referentes a este concurso público, incluindo a elaboração das provas, sua aplicação e correção, bem
como a classificação dos candidatos aprovados, ficará sob responsabilidade da empresa Publiconsult ACP Ltda, devidamente contratada para
tal fim.
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12.4. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, ad referendum do Prefeito do Município de
Promissão.
12.5. Compete ao Prefeito Municipal a homologação do concurso público que será publicado no Diário Oficial do Município e no Jornal “A
Cidade”.
12.6. A versão integral do presente edital estará disponível para consulta no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Promissão, na
Avenida Pedro de Toledo, 386, Promissão/SP e nos sites www.publiconsult.com.br e www.promissão.sp.gov.br, sendo ainda publicado de
forma resumida Diário Oficial do Município e no Jornal “A Cidade”.
PROMISSÃO, 29 de setembro de 2018
Artur Manoel Nogueira Franco
Prefeito Municipal
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/EMPREGOS/FUNÇÕES
(De acordo com a Lei Complementar Municipal n.º 45/2017, com alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º
47/2018)

Advogado

Estudar a matéria jurídica, consultando códigos, leis, jurisprudências e outros, para adequar os fatos à legislação
aplicável, bem como funcionar, por determinação do Chefe do Executivo, nos feitos em que envolvam o Município,
mediante a outorga de Procuração Ad Judicia e, nesse caso, acompanhar os processos em todas as suas fases,
requerendo seu andamento, através de petições específicas, para garantir seu trâmite legal até decisão final do
litígio, redigir ou elaborar documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de
natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal e outras, aplicando a legislação, forma e
terminologia adequadas ao assunto em questão, para utilizá-los em defesa do Executivo Municipal, bem como
prestar orientações jurídicas, podendo ser designado a funcionar junto às diversas Secretarias que compõe
a Administração e, nesse caso, cumprir dentro das características do cargo, às determinações do respectivo
Secretário.

Agente de Trânsito

Desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida da população, atuando como facilitador da
mobilidade urbana ou rodoviária sustentáveis. Averiguar denúncias e reclamações relativas à circulação e ao
trânsito de veículos e itens de identificação veicular. Planejar, coordenar e supervisionar as ações de policiamento
e fiscalização de trânsito e operação de tráfego.

Ajudante de
Serviços Gerais

Proceder à limpeza, conservação e arrumação dos locais de trabalho e instalações, mantendo limpos os
equipamentos, materiais e máquinas de acordo com as necessidades. Realizar trabalhos de natureza manual ou
braçal nas áreas em que estiver lotado e serviços gerais, incluindo limpeza das vias públicas, varrição, jardinagem,
limpeza de bueiros, capina, roçagem e coleta de lixo, bem como outras tarefas correlatas ordenadas pelo superior
hierárquico imediato.

Assistente Social

Realizar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social e de Políticas Sociais.
Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social
e de Políticas Sociais. Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços
sociais junto a órgãos da administração pública municipal direta e indireta. Elaborar, implementar, executar e
avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta ou a entidades e organizações
populares que tenham parceria com esta Municipalidade. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil.
Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. Orientar indivíduos e
grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no
atendimento e na defesa de seus direitos. Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais.
Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar
ações profissionais.

Atendente de
Farmácia

Armazenar, distribuir, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas. Orientar sobre o uso de
medicamentos. Fazer controle e manutenção de estoques. Registrar entradas e saídas de medicamentos. Auxiliar
no carregamento e descarregamento de medicamentos, materiais médico-hospitalares e correlatos. Realizar
compras quando houver urgência, mediante orientação da chefia. Executar serviços de digitação em geral e
elaboração de relatórios. Colher informações sobre as características e benefícios do produto. Fracionar
medicamentos e substâncias correlatas, para fornecimento por dose individual, às diversas unidades do posto.
Executar outras atribuições afins.

Auxiliar de Saúde
Bucal

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante
planejamento local e protocolos de atenção à saúde; realizar atividades programadas e de atenção à demanda
espontânea; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos
e do ambiente de trabalho; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; realizar o acolhimento
do paciente nos serviços de saúde bucal; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal
com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma
multidisciplinar; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de
produtos e resíduos odontológicos; processar filme radiográfico; selecionar moldeiras; preparar modelos em
gesso; manipular materiais de uso odontológico; participar na realização de levantamentos e estudos
epidemiológicos, exceto na categoria de examinador.

Cirurgião Dentista

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em
saúde bucal. Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as
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famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade. Realizar
os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas
cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias
elementares. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. Coordenar e participar de
ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais. Acompanhar, apoiar e
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e
integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Realizar supervisão técnica dos demais auxiliares. Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de saúde.

Cirurgião
Endodontista

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em
saúde bucal na área da endodontia. Realizar os procedimentos clínicos da área da endodontia, incluindo
atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a preservação
do dente por meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos
tecidos perirradiculares. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. Coordenar e
participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais. Acompanhar,
apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar
e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Realizar supervisão técnica dos demais auxiliares. Realizar
procedimentos conservadores da vitalidade pulpar. Desenvolver procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade
pulpares. Realizar procedimentos cirúrgicos paraendodônticos. Desenvolver tratamento dos traumatismos
dentários. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de
saúde.

Cuidador de
Animais

Zelar pela segurança e bem-estar dos animais sob a guarda do serviço. Manejar adequadamente os animais de
forma a minimizar o seu estresse e desconforto. Alimentar os animais mantidos nos alojamentos. Realizar a
limpeza e a higiene individual dos animais, mediante o provimento de banhos aos mesmos. Limpar e desinfetar
todos os ambientes, equipamentos e utensílios utilizados pelos animais. Auxiliar na eutanásia de animais, quando
necessário. Auxiliar nos procedimentos clínicos, cirúrgicos e anatomopatológicos realizados nos animais quando
necessário. Realizar a vacinação e a aplicação de medicamentos prescritos por Médico Veterinário aos animais,
com a devida contenção, de forma a evitar lesões nos mesmos e acidentes por mordeduras e arranhaduras.
Coletar, receber, identificar, processar a acondicionar amostras para diagnóstico laboratorial. Auxiliar no transporte
dos animais, quando necessário, com a devida contenção, de forma a evitar lesões nos mesmos e acidentes por
mordeduras e arranhaduras. Realizar outras atividades correlatas ou afins ao serviço de controle de zoonoses que
sejam necessárias. Auxiliar nas ações educativas realizadas pelo serviço.

Cuidador de
Saúde

Construir e manter relações positivas com o paciente (ou idoso). Otimizar a qualidade de vida do paciente/idoso
em geral. Prevenir situações de riscos tais como: vulnerabilidade física, emocional, cognitiva, familiar e social.
Manter os familiares dos pacientes/idosos presentes e informados. Estabelecer redes de contatos no entorno
referente ao paciente/idoso. Construir relações positivas com postura profissional com os familiares e
empregados, outros cuidadores e equipes de saúde que atendam o paciente/idoso. Construir relações positivas
com pessoas significativas para o paciente/idoso. Realizar atividades que envolvam estimulação, recreação e
lazer com o paciente/idoso, supervisionado pelo profissional da saúde. Planejar, organizar e executar as atividades
de vida diária – AVDs. Organizar a manter limpos todos os ambientes que o paciente/idoso utiliza. Organizar e
preparar, quando necessário, a alimentação do paciente/idoso, supervisionado pelo profissional da saúde e/ou
pelo familiar. Auxiliar o paciente/idoso a realizar a sua higiene pessoal diariamente. Preparar e ministrar os
medicamentos necessários ao paciente/idoso, seguindo as prescrições médicas pré-estabelecidas. Saber
administrar conflitos e impasses referentes ao paciente/idoso, no geral. Verificar a frequência e acompanhar o
paciente/idoso nas consultas médicas e exames de rotina, quando necessário. Respeitar e conhecer a dinâmica
do paciente/idoso. Aferir diariamente os sinais de vida do paciente/idoso. Obter e conhecer o estatuto do idoso.
Estar sempre atualizado e participar de oficinas e reciclagens.

Cuidador
Educacional

Entender sobre cuidados básicos de atividades de vida diária e prática do cotidiano dos alunos (dar lanche aos
que apresentam dificuldades motoras dos membros superiores; realizar a higiene bucal após a alimentação e a
higiene corporal/íntima e trocas de fraldas e de vestuário); Saber abordar o aluno para os cuidados pessoais, bem
como o auxiliá-lo para o uso do banheiro; Conhecer sobre adequação postural para a pessoa com pouca ou
nenhuma mobilidade ou movimento corporal, nos cuidados necessários; Deslocar com segurança e
adequadamente o aluno, a respeito dos cuidados que ele necessita de acordo com as funções estabelecidas para
o Cuidador; Compreender indicações básicas contidas no histórico escolar do aluno com referência às
necessidades educacionais especiais; Ter conhecimento de quando uma situação requer outros cuidados fora
aquele de seu alcance e do âmbito da escola. . Executar outras tarefas afins.

Enfermeiro

Desempenhar atividades técnicas relativas à sua formação profissional, incluindo prevenção e controle de infecção
em unidades de saúde. Planejar, coordenar e orientar procedimentos de saúde desenvolvidos pela equipe de
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enfermagem, discriminando ações a serem prestadas aos indivíduos, às famílias e às unidades. Participar de
equipe multiprofissional na elaboração de planos, projetos e programas, na supervisão e avaliação dos serviços e
na capacitação de recursos humanos. Opinar tecnicamente nos processos de padronização, aquisição e
distribuição de equipamentos e materiais utilizados pela enfermagem. Participar da elaboração e execução de
medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes, durante a
assistência de enfermagem. Incentivar e assessorar o controle social em saúde. Realizar registros e análise das
atividades desenvolvidas, conforme padrões estabelecidos. Desempenhar atividades de apoio à gestão e outras
correlatas ao cargo. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases
do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. Realizar consulta de
enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo gestor federal, estadual ou municipal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar
exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.
Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. Planejar, gerenciar e avaliar as ações
desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde, em conjunto com os outros membros da equipe. Contribuir,
participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe.
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de saúde.
Desempenhar outras atividades relacionadas afins relacionadas com o cargo.

Escriturário

Executar serviços de escritório, sob orientação do supervisor. Controlar a movimentação de correspondências em
geral. Executar cálculos simples. Coletar dados para diversos fins. Lidar com arquivos e fichários. Executar
serviços auxiliares internos e eventualmente externos, de acordo com as necessidades do setor em que trabalha.
Atender telefones e anotar recados. Operar equipamentos de reprodução de cópias. Executar trabalhos simples
de digitação. Executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas.

Farmacêutico

Analisar, pesquisar e identificar medicamentos; Preparar fórmulas, aviar receitas e fazer registros das substâncias
tóxicas nela utilizadas; Manipular substâncias necessárias à fabricação de produtos de higiene, bem como
produtos para a agricultura e veterinária; Manipular substâncias tóxicas e venenosas, aplicados com a finalidade
médica ou higiênica, de acordo com regulamentos vigentes; Exercer controle químico de medicamentos e de
outros, fiscalizar as farmácias do município e executar tarefas afins.

Fiscal de Tributos
Municipais

Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária. Constituir o crédito tributário mediante lançamentos. Controlar a
arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades. Analisar e tomar decisões sobre processos
administrativos- fiscais. Atender e orientar contribuintes. Planejar, coordenar e dirigir órgãos da administração
tributária. Executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas.

Fisioterapeuta

Tratar meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, sequelas de acidentes vasculocerebrais e outros,
empregando ginástica corretiva cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas especiais de reeducação muscular,
para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. Avaliar e reavaliar o estado de saúde
de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação de
cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para identificar
o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados. Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas,
osteoartroses, sequelas de acidentes vasculocerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos
raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros,
utilizando-se de meios físicos especiais como cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as
consequências dessas doenças. Atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para
possibilitar sua movimentação ativa e independente. Ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés,
afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovasculares, orientando o treinamento do paciente em exercícios
ginásticos especiais, para promover correções de desvios de postura, estimulando a expansão respiratória e a
circulação sanguínea. Fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos,
treinando-os de forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a
sociabilidade. Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução de
tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples.
Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres,
para avaliação da política de saúde. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Fonoaudiólogo

Atender consultas de Fonoaudiologia em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames médicos
em escolares e pré-escolares. Examinar servidores públicos municipais para fins de controle do ingresso, licença
e aposentadoria. Preencher e assinar laudos de exames e verificação. Fazer diagnósticos em diversas patologias
fonoaudiológicas (dislalia, dislexia, isortografia, disfonia, problemas psicomotores, atraso de linguagem, disartria
e afasia) e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever exames laboratoriais. Atender a
população de um modo geral, diagnosticando enfermidades, medicando-os ou encaminhando-os, em casos
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especiais, a setores especializados. Atender emergências e prestar socorros. Elaborar relatórios. Elaborar e emitir
laudos médicos. Anotar em ficha apropriada os resultados obtidos. Ministrar cursos de primeiros socorros.
Supervisionar em atividades de planejamento ou execução, referente à sua área de atuação. Preparar relatórios
das atividades relativas ao emprego; executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo,
particularidades do Município ou designações superiores.

Gari

Realizar os trabalhos de conservação e limpeza das estradas e caminhos, capinar e roças terrenos, ruas e demais
logradouros públicos. Realizar a limpeza e desentupimento de bueiros, sarjetas, valetas e canaletas. Realizar a
limpeza de rios e córregos. Realizar a roça nas margens dos rios e nos acostamentos das estradas. Escavar, tapar
buracos, desobstruir estradas e caminhos. Quebrar pavimentos, abrir e fechar valas, retirar entulhos, realizar
serviços relacionados com a limpeza urbana, obedecendo a roteiros preestabelecidos. Realizar a varrição das
ruas, praças e demais logradouros públicos. Realizar a limpeza de logradouros públicos ao término de feiras,
desfiles, exposições ou qualquer outro evento. Retirar cartazes ou faixas indevidamente colocados em vias
públicas, de acordo com as instruções recebidas. Realizar a limpeza de parques, jardins, lagos, coretos e
monumentos públicos. Realizar os serviços de coleta de lixo, dentro do horário e roteiro estabelecidos. Colocar o
lixo coletado em lixões, carrinhos ou sacos plásticos, para posterior transporte. Colocar o lixo em caminhões e
descarregá-lo nos locais para tal destinados. Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos empregados
nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos. Manter limpo e arrumado o local de
trabalho. Executar outras tarefas afins.

Médico do
PFS

Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade. Realizar consultas clínicas, pequenos
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na unidade de saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.). Realizar atividades programadas e de atenção à
demanda espontânea. Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos
locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles. Indicar, de forma
compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento do usuário. Contribuir, realizar e participar das atividades de educação
permanente de todos os membros da equipe. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da unidade de saúde.

Médico
Oftalmologista

Realizar atendimento médico especializado na área de oftalmologia. Realizar atenção à saúde, buscando o
diagnóstico e orientando o paciente quanto aos procedimentos a serem realizados; efetuar atividades de apoio
clínico em caráter de emergência e em caráter primário, secundário e terciário; atuar em casos de necessidade e
apoio clínico em nível de pré e pós-operatório, incluindo acompanhamento ambulatorial, diagnóstico, tratamento
clínico especializado e avaliação de riscos para procedimentos cirúrgicos na área de especialização médica onde
atua; realizar procedimentos cirúrgicos simples, atendimento de primeiros socorros, urgências com
encaminhamentos, entre outros; realizar atividades de matriciamento; estabelecer plano diagnóstico e terapêutico,
sempre que possível, em parceria com a equipe local, sobretudo para casos de maior risco/vulnerabilidade,
utilizando-se de protocolos institucionalmente reconhecidos; solicitar e articular interconsultas e recursos
intersetoriais, através dos mecanismos de referência e contrarreferência, visando à diminuição dos agravos à
saúde dos usuários; responder tecnicamente pela sua área específica de atuação; emitir atestados de óbito para
pacientes sob seus cuidados. Preencher os prontuários dos pacientes e documentos de produção dentro da
sistemática do SUS, além de atestados, relatórios e documentação relativa ao atendimento do usuário, inclusive
CAT, atestado de saúde e de aptidão física, entre outros; obedecer à legislação federal, estadual e municipal;
atender Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do SUS, bem como normas de trabalho, de biossegurança
e da ética profissional. Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de
complexidade, associadas à sua especialidade médica, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria
profissional.

Médico Psiquiatra

Realizar atendimento médico especializado na área de psiquiatria. Realizar atenção à saúde, buscando o
diagnóstico e orientando o paciente quanto aos procedimentos a serem realizados; efetuar atividades de apoio
clínico em caráter de emergência e em caráter primário, secundário e terciário; atuar em casos de necessidade e
apoio clínico em nível de pré e pós-operatório, incluindo acompanhamento ambulatorial, diagnóstico, tratamento
clínico especializado e avaliação de riscos para procedimentos cirúrgicos na área de especialização médica onde
atua; realizar procedimentos cirúrgicos simples, atendimento de primeiros socorros, urgências com
encaminhamentos, entre outros; realizar atividades de matriciamento; estabelecer plano diagnóstico e terapêutico,
sempre que possível, em parceria com a equipe local, sobretudo para casos de maior risco/vulnerabilidade,
utilizando-se de protocolos institucionalmente reconhecidos; solicitar e articular interconsultas e recursos
intersetoriais, através dos mecanismos de referência e contrarreferência, visando à diminuição dos agravos à
saúde dos usuários; responder tecnicamente pela sua área específica de atuação; emitir atestados de óbito para
pacientes sob seus cuidados. Preencher os prontuários dos pacientes e documentos de produção dentro da
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sistemática do SUS, além de atestados, relatórios e documentação relativa ao atendimento do usuário, inclusive
CAT, atestado de saúde e de aptidão física, entre outros; obedecer à legislação federal, estadual e municipal;
atender Princípios e Diretrizes e legislações vigentes do SUS, bem como normas de trabalho, de biossegurança
e da ética profissional. Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de
complexidade, associadas à sua especialidade médica, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria
profissional.

Monitor Infantil

Recepcionar alunos durante a entrada e saída no portão da escola, visando zelar pela segurança do próprio
aluno. Controlar a frequência de alunos, informando-se com o professor sobre a quantidade de ausentes em cada
classe, para que a merenda seja preparada e servida na quantidade apropriada e para detectar irregularidades de
frequência e evasão. Estimular e acompanha alunos em leituras, brincadeiras e jogos, desenvolvendo atividades
durante o recreio, fazendo uso de livros, corda, bola, bambolê, jogos em geral, som, entre outros. Controlar retirada
de materiais escolares, solicitados pelo professor para consulta e apoio na preparação das aulas. Responsabilizarse e controla a classe na saída momentânea do professor, quando da sua ausência para tratar de assuntos
diversos junto à direção/coordenação. Realizar atividades de reprodução de material solicitado pelo professor.
Circular constantemente pelo pátio, observando e orientando, visando manter a ordem e segurança dos alunos.
Conferir e organiza livros da biblioteca, materiais de recreação, uniforme e material didático, facilitando sua
localização posterior. Acompanhar o professor e alunos em atividades cívicas, passeios e visitas, zelando pela
condução dos alunos durante o trajeto. Efetuar a conferência, organização e controle de materiais (uniformes,
materiais didáticos e de recreação). Informar a direção da escola sobre a conduta dos alunos sempre que
necessário.

Nutricionista

Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à habilitação em Nutrição. Elaborar o cardápio da
merenda para as escolas públicas municipais. Fornecer lista dos produtos e alimentos a serem utilizados no
preparo da merenda escolar. Prestar acompanhamento e orientações às merendeiras no preparo da merenda
escolar. Ministrar cursos e palestras aos professores, alunos e aos demais servidores das escolas públicas
municipais e à população em geral. Elaborar e executar projetos em sua área de atuação. Orientar os setores de
compra e licitação da Prefeitura na aquisição de alimentos. Executar outras atividades correlatas.

Pajem

Fiscalizar todo o processo diário de limpeza e conservação nas dependências da creche. Auxiliar na execução de
trabalhos com os alunos da creche. Auxiliar os profissionais de ensino a cuidar e auxiliar os alunos nas atividades da
creche de acordo com sua capacidade física e mental. Cuidar de um determinado grupo de crianças da creche,
conforme designado por superior imediato. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Procurador
Jurídico

Representar o Município de Promissão, em juízo ou fora dele, comparecendo a audiências, tomando sua defesa,
para pleitear uma decisão favorável ao Executivo. Analisar as causas, procurando encontrar soluções conciliatórias
entre as partes, antes de entrar em juízo. Complementar e apurar as informações levantadas, inquirindo o
Executivo, as testemunhas e outras pessoas e tomando outras medidas, para obter os elementos necessários à
defesa ou acusação. Preparar a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o
procedimento adequado. Orientar o Chefe do Executivo sobre os aspectos legais atinentes à sua área profissional.
Estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudências e outros, para adequar os
fatos à legislação aplicável. Acompanhar os processos em todas as suas fases, requerendo seu andamento através
de petições específicas, para garantir seu trâmite legal até decisão final do litígio. Redigir ou elaborar documentos
jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil,
comercial, trabalhista, penal e outras, aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em
questão, para utilizá-los em defesa do Executivo Municipal. Colaborar com a limpeza e organização do local de
trabalho. Executar outras tarefas correlatas ao cargo ou determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal.

Professor de
Apoio - PEB I

Planejar aulas com antecedência e elaborar registros reflexivos. Ministrar aulas e ser responsável pela garantia
do processo ensino-aprendizagem. Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do
Departamento Municipal de Educação responsável pela gestão da educação. Elaborar planos, programas e
projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação. Participar da elaboração do Projeto Político
Pedagógico. Integrar-se nas atividades relativas ao processo ensino aprendizagem e Projeto Político Pedagógico
da Escola. Exercer funções relacionadas com a administração ou planejamento e orientação do processo didático.
Desenvolver a regência efetiva. Controlar e avaliar o rendimento escolar. Executar tarefas de recuperação
contínua dos alunos com baixo rendimento escolar. Participar de reuniões de trabalho. Desenvolver pesquisas
educacionais. Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade, de acordo com
o planejamento proposto pela Secretaria Municipal de Ensino. Buscar formação continuada no sentido de enfocar
a perspectiva da ação reflexiva e investigativa. Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente.
Cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem
determinadas pelo superior imediato. Ser assíduo e pontual, ter postura ética e apresentar-se convenientemente
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trajado.

Professor de
Artes - PEB II

Planejar aulas com antecedência e elaborar registros reflexivos. Ministrar aulas e ser responsável pela garantia
do processo ensino-aprendizagem. Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do
Departamento Municipal de Educação responsável pela gestão da educação. Elaborar planos, programas e
projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação. Participar da elaboração do Projeto Político
Pedagógico. Integrar-se nas atividades relativas ao processo ensino aprendizagem e Projeto Político Pedagógico
da Escola. Exercer funções relacionadas com a administração ou planejamento e orientação do processo didático.
Desenvolver a regência efetiva. Controlar e avaliar o rendimento escolar. Executar tarefas de recuperação
contínua dos alunos com baixo rendimento escolar. Participar de reuniões de trabalho. Desenvolver pesquisas
educacionais. Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade, de acordo com
o planejamento proposto pela Secretaria Municipal de Ensino. Buscar formação continuada no sentido de enfocar
a perspectiva da ação reflexiva e investigativa. Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente.
Cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem
determinadas pelo superior imediato. Ser assíduo e pontual, ter postura ética e apresentar-se convenientemente
trajado.

Professor de
Educação
Especial

Planejar aulas com antecedência e elaborar registros reflexivos. Ministrar aulas e ser responsável pela garantia
do processo ensino-aprendizagem. Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do
Departamento Municipal de Educação responsável pela gestão da educação. Elaborar planos, programas e
projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação. Participar da elaboração do Projeto Político
Pedagógico. Integrar-se nas atividades relativas ao processo ensino aprendizagem e Projeto Político Pedagógico
da Escola. Exercer funções relacionadas com a administração ou planejamento e orientação do processo didático.
Desenvolver a regência efetiva. Controlar e avaliar o rendimento escolar. Executar tarefas de recuperação
contínua dos alunos com baixo rendimento escolar. Participar de reuniões de trabalho. Desenvolver pesquisas
educacionais. Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade, de acordo com
o planejamento proposto pela Secretaria Municipal de Ensino. Buscar formação continuada no sentido de enfocar
a perspectiva da ação reflexiva e investigativa. Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente.
Cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem
determinadas pelo superior imediato. Ser assíduo e pontual, ter postura ética e apresentar-se convenientemente
trajado.

Professor de
Educação Física PEB II

Planejar aulas com antecedência e elaborar registros reflexivos. Ministrar aulas e ser responsável pela garantia
do processo ensino-aprendizagem. Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do
Departamento Municipal de Educação responsável pela gestão da educação. Elaborar planos, programas e
projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação. Participar da elaboração do Projeto Político
Pedagógico. Integrar-se nas atividades relativas ao processo ensino aprendizagem e Projeto Político Pedagógico
da Escola. Exercer funções relacionadas com a administração ou planejamento e orientação do processo didático.
Desenvolver a regência efetiva. Controlar e avaliar o rendimento escolar. Executar tarefas de recuperação
contínua dos alunos com baixo rendimento escolar. Participar de reuniões de trabalho. Desenvolver pesquisas
educacionais. Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade, de acordo com
o planejamento proposto pela Secretaria Municipal de Ensino. Buscar formação continuada no sentido de enfocar
a perspectiva da ação reflexiva e investigativa. Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente.
Cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem
determinadas pelo superior imediato. Ser assíduo e pontual, ter postura ética e apresentar-se convenientemente
trajado.

Professor de
Educação Física
(Modalidade
Esportivas) – PEB
II

Ensinar princípios e regras técnicas de atividades desportivas, orientando os atletas sobre prática dessas
atividades; treinar os atletas nas técnicas de basquetebol, handebol, voleibol, futebol de salão e outras
modalidades esportivas; instruir os atletas sobre os princípios e regras inerentes a cada uma das modalidades;
encarregar-se do preparo físico dos atletas no âmbito do centro de fortalecimento, definindo as atividades físicas
mais indicadas para cada pessoa, orientando-a quanto à postura, intensidade e frequência dos exercícios;
acompanhar e supervisionar as práticas desportivas; efetuar testes de avaliação física; estudar as necessidades
e a capacidade física dos atletas, de acordo com suas características individuais; elaborar programas de
atividades esportivas, de acordo com a necessidade, capacidade e objetivos visados pela pessoa a que se
destinam; desenvolver e coordenar práticas esportivas específicas para o bom desempenho do atleta em
competições esportivas e atividades similares; utilizar recursos de informática quando necessário às instruções
dos atletas ou ao controle das atividades; executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional. Desempenhar outras atividades afins relacionadas com o cargo.
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Professor de
Educação Infantil
- PEB I

Planejar aulas com antecedência e elaborar registros reflexivos. Ministrar aulas e ser responsável pela garantia
do processo ensino-aprendizagem. Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos
do Departamento Municipal de Educação responsável pela gestão da educação. Elaborar planos, programas e
projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação. Participar da elaboração do Projeto Político
Pedagógico. Integrar-se nas atividades relativas ao processo ensino aprendizagem e Projeto Político Pedagógico
da Escola. Exercer funções relacionadas com a administração ou planejamento e orientação do processo didático.
Desenvolver a regência efetiva. Controlar e avaliar o rendimento escolar. Executar tarefas de recuperação
contínua dos alunos com baixo rendimento escolar. Participar de reuniões de trabalho. Desenvolver pesquisas
educacionais. Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade, de acordo com
o planejamento proposto pela Secretaria Municipal de Ensino. Buscar formação continuada no sentido de enfocar
a perspectiva da ação reflexiva e investigativa. Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente.
Cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem
determinadas pelo superior imediato. Ser assíduo e pontual, ter postura ética e apresentar-se convenientemente
trajado.

Professor de EJA
– PEB I

Planejar aulas com antecedência e elaborar registros reflexivos. Ministrar aulas e ser responsável pela garantia
do processo ensino-aprendizagem. Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos
do Departamento Municipal de Educação r e s p o n s á v e l p e l a gestão da educação. Elaborar planos,
programas e projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação. Participar da elaboração do Projeto
Político Pedagógico. Integrar-se nas atividades relativas ao processo ensino aprendizagem e Projeto Político
Pedagógico da Escola. Exercer funções relacionadas com a administração ou planejamento e orientação do
processo didático. Desenvolver a regência efetiva. Controlar e avaliar o rendimento escolar. Executar tarefas de
recuperação contínua dos alunos com baixo rendimento escolar. Participar de reuniões de trabalho. Desenvolver
pesquisas educacionais. Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade, de
acordo com o planejamento proposto pela Secretaria Municipal de Ensino. Buscar formação continuada no sentido
de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa. Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação
vigente. Cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem
determinadas pelo superior imediato. Ser assíduo e pontual, ter postura ética e apresentar-se convenientemente
trajado.

Professor do
Ensino
Fundamental PEB I

Planejar aulas com antecedência e elaborar registros reflexivos. Ministrar aulas e ser responsável pela garantia
do processo ensino-aprendizagem. Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do
Departamento Municipal de Educação responsável pela gestão da educação. Elaborar planos, programas e
projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação. Participar da elaboração do Projeto Político
Pedagógico. Integrar-se nas atividades relativas ao processo ensino aprendizagem e Projeto Político Pedagógico
da Escola. Exercer funções relacionadas com a administração ou planejamento e orientação do processo didático.
Desenvolver a regência efetiva. Controlar e avaliar o rendimento escolar. Executar tarefas de recuperação
contínua dos alunos com baixo rendimento escolar. Participar de reuniões de trabalho. Desenvolver pesquisas
educacionais. Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade, de acordo com
o planejamento proposto pela Secretaria Municipal de Ensino. Buscar formação continuada no sentido de enfocar
a perspectiva da ação reflexiva e investigativa. Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente.
Cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem
determinadas pelo superior imediato. Ser assíduo e pontual, ter postura ética e apresentar-se convenientemente
trajado.

Psicólogo

Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, com vistas à
prevenção e tratamento de problemas psíquicos. Realizar atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo,
adequado às diversas faixas etárias. Realizar atendimento familiar e/ou de casal para orientação ou
acompanhamento psicoterapêutico. Realizar atendimento a crianças com problemas emocionais, psicomotores e
psicopedagógico. Acompanhar psicologicamente gestantes durante a gravidez, parto e puerpério, procurando
integrar suas vivências emocionais e corporais, bem como incluir o parceiro, como apoio necessário em todo este
processo. Preparar o paciente para entrada, permanência e alta no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS ou em
demais setores e equipamentos municipais no âmbito da área da saúde mental. Participar da elaboração de
programas de pesquisa sobre a saúde mental da população, bem como sobre a adequação das estratégias
diagnosticas e terapêuticas da realidade psicossocial do público atendido. Participar e acompanhar a elaboração de
programas educativos e de treinamento em saúde mental, a nível de atenção primária em equipamentos municipais
diversos. Colaborar, em equipe multiprofissional, no planejamento da política municipal de saúde. Realizar pesquisas
visando a construção e a ampliação do conhecimento teórico e aplicado, no campo da saúde mental. Atuar junto à
equipe multiprofissional do local onde está lotado, no sentido de levá-las a identificar e compreender os fatores
emocionais que intervém na saúde geral do indivíduo. Atuar como facilitador no processo de integração e adaptação
do indivíduo ao local de atendimento. Orientar as pessoas em atendimento, familiares, técnicos e demais agentes
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que participam, diretamente ou indiretamente dos atendimentos. Participar de programas de atenção primária em
Centros e Postos de Saúde municipais ou na comunidade, organizando grupos específicos, visando à prevenção de
doenças ou do agravamento de fatores emocionais que comprometam o espaço psicológico.

Psicólogo da
Equipe
Volante do
CRAS

Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e fortalecimento dos vínculos psicossociais em famílias e
grupos contextualizados em situações de vulnerabilidade social ou de violação de seus direitos. Coordenar e
manejar processos grupais, reuniões e oficinas socioeducativas de orientação e intervenção, considerando as
diferenças individuais e socioculturais das famílias e grupos envolvidos. Atuar inter e multiprofissionalmente,
sempre que a compreensão dos processos e fenômenos envolvidos assim o recomendar. Elaborar projetos, definir
e formular questões de investigação científica no campo da psicologia social, objetivando contribuir para o trabalho
inter e multidisciplinar no contexto das ações socioassistenciais. Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos
de coleta de dados em Psicologia, tendo em vista a sua pertinência. Avaliar fenômenos humanos de ordem
cognitiva, comportamental e afetiva, em diferentes contextos. Realizar diagnóstico e avaliação de processos
psicossociais de grupos e de organizações. Realizar diagnóstico psicossocial que viabilize a construção de
projetos de intervenção. Relacionar-se com o(a) outro(a) de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos
interpessoais requeridos na sua atuação profissional. Prestar atendimentos individualizados para orientações,
encaminhamentos ou elaboração de relatórios, desde que vinculados aos serviços tipificados no equipamento de
sua lotação, vedando-se a realização de atendimento clínico psicológico e de terapias clínicas. Estar disponível
durante a sua jornada normal de trabalho para deslocamentos para a zona rural deste Município, objetivando
a efetivação do seu trabalho extensivo à população residente nesta área específica, ressaltando-se o dever do
Município em prover transporte para este profissional.

Psicólogo do
CRAS

Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e fortalecimento dos vínculos psicossociais em famílias e
grupos contextualizados em situações de vulnerabilidade social ou de violação de seus direitos. Coordenar e
manejar processos grupais, reuniões e oficinas socioeducativas de orientação e intervenção, considerando as
diferenças individuais e socioculturais das famílias e grupos envolvidos. Atuar inter e multiprofissionalmente,
sempre que a compreensão dos processos e fenômenos envolvidos assim o recomendar. Elaborar projetos, definir
e formular questões de investigação científica no campo da psicologia social, objetivando contribuir para o trabalho
inter e multidisciplinar no contexto das ações socioassistenciais. Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos
de coleta de dados em Psicologia, tendo em vista a sua pertinência. Avaliar fenômenos humanos de ordem
cognitiva, comportamental e afetiva, em diferentes contextos. Realizar diagnóstico e avaliação de processos
psicossociais de grupos e de organizações. Realizar diagnóstico psicossocial que viabilize a construção de
projetos de intervenção. Realizar visitas domiciliares ao público atendido, em conjunto com os outros membros da
equipe de referência do CRAS. Relacionar-se com o (a) outro (a) de modo a propiciar o desenvolvimento de
vínculos interpessoais requeridos na sua atuação profissional. Prestar atendimentos individualizados para
orientações, encaminhamentos ou elaboração de relatórios, desde que vinculados aos serviços tipificados no
equipamento de sua lotação, vedando-se a realização de atendimento clínico psicológico e de terapias clínicas.

Psicólogo do
CREAS

Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e fortalecimento dos vínculos psicossociais em famílias e
grupos contextualizados em situações de vulnerabilidade social ou de violação de seus direitos. Coordenar e manejar
processos grupais, reuniões e oficinas socioeducativas de orientação e intervenção, considerando as diferenças
individuais e socioculturais das famílias e grupos envolvidos. Atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a
compreensão dos processos e fenômenos envolvidos assim o recomendar. Elaborar projetos, definir e formular
questões de investigação científica no campo da psicologia social, objetivando contribuir para o trabalho inter e
multidisciplinar no contexto das ações socioassistenciais. Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta
de dados em Psicologia, tendo em vista a sua pertinência. Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva,
comportamental e afetiva, em diferentes contextos. Realizar diagnóstico e avaliação de processos psicossociais de
grupos e de organizações. Realizar diagnóstico psicossocial que viabilize a construção de projetos de intervenção.
Realizar visitas domiciliares ao público atendido, em conjunto com os outros membros da equipe de referência do
CREAS. Relacionar-se com o(a) outro(a) de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais requeridos
na sua atuação profissional. Prestar atendimentos individualizados para orientações, encaminhamentos ou
elaboração de relatórios, desde que vinculados aos serviços tipificados no equipamento de sua lotação, vedando-se
a realização de atendimento clínico psicológico e de terapias clínicas.

Servente

Executar trabalho rotineiro de limpeza geral dos prédios públicos, para manter as condições de higiene e
conservação. Remover pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, utilizando os instrumentos
apropriados. Limpar, desinfetar e descontaminar salas, escritórios, escadas, pisos, tapetes e outros locais. Limpar
utensílios e objetos de adorno, para manter boa aparência dos locais. Limpar instalações sanitárias, com água,
sabão, detergentes e desinfetantes, reabastecendo-as de papel, toalhas e sabonetes, conservando-as em
condições de uso higiênico. Servir café, chá, sucos, etc. Lavar louças e utensílios, assim como peças de roupas
utilizadas nos prédios da administração, para conservá-los em condições de uso higiênico. Executar tarefas afins.
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Técnico
Ambiental

Elaborar cenários e planos ambientais, planos de gestão de unidades de conservação. Desenvolver trabalhos de
planejamento participativo e de avaliação ambiental estratégica. Desenvolver indicadores ambientais. Elaborar e
desenvolver instrumentos de gestão ambiental. Elaborar pareceres técnicos. Observar o atendimento às políticas
ambientais vigentes no País no desenvolvimento de propostas normativas de gestão territorial e ambiental de
ocupação do solo e uso de recursos naturais. Analisar as demais políticas públicas vigentes ou em elaboração
para identificar os seus impactos ambientais no âmbito regional e setorial. Elaborar, avaliar, executar, monitorar e
fiscalizar os projetos de recuperação de áreas degradadas e recomposição de vegetação, considerando manejo
integrado da paisagem e incluindo plantio de espécies nativas, enriquecimento de vegetação, nucleação e outras
técnicas para a indução e condução da regeneração natural, conservação de solo e controle de erosão.
Acompanhar e avaliar as tecnologias e sistemas de gestão ambiental par ao controle e promoção do uso eficiente
de recursos naturais e minimização da geração de resíduos e de impactos ambientais em atividades agropecuárias
e florestais. Avaliar e propor instrumentos econômicos de incentivo à recuperação e preservação de recursos
naturais, incluindo a valoração de serviços ambientais relacionados à biodiversidade, floretas e solos. Elaborar,
avaliar e monitorar os projetos de redução de emissões e/ou remoção de gases de efeito estufa relacionados a
atividades agropecuárias e florestais. Elaborar, avaliar e monitorar projetos para a proteção da fauna silvestre e
manejo da fauna invasora. Observar as normas técnicas expedidas pelo Conselho de Classe. Dirigir veículos
leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. Participar de
comissões, grupos de trabalho ou de estudos, quando designado por seu superior hierárquico. Executar outras
atividades afins, a partir das necessidades e demandas da área e de conformidade com as orientações dadas
pela sua chefia imediata. Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e
necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais,
máquinas, equipamentos e local de trabalho sob sua responsabilidade. Vistoriar áreas de conservação
ambiental e empreendimentos industriais. Elaborar diagnósticos e prognósticos ambientais. Fazer a gestão
de programas ambientais. Elaborar e fazer a gestão de projetos ambientais.

Técnico em
Enfermagem

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, na prevenção e
controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica, na prevenção e no
controle sistemático de infecções de saúde nos locais de trabalho, na prevenção e controle sistemático de danos
físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde, na execução dos programas e nas
atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários
e de alto risco. Executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro.
Integrar a equipe de saúde. Participar de atividades de educação em saúde.

Terapeuta
Ocupacional

Elaborar diagnóstico terapêutico ocupacional, utilizando metodologia e técnicas terapêuticas ocupacionais.
Ordenar o processo terapêutico, fazer sua indução no paciente a nível individual ou de grupo. Atender a demanda
pré-estabelecida. Participar de atividades educativas na promoção e prevenção da saúde pública. Desenvolver o
cuidado biopsicossocial do ser humano, levando o paciente a um processo de autoconhecimento de forma a
desenvolver, conservar ou recuperar suas capacidades físicas e mentais. Elaborar e executar atividades
selecionadas levando em conta as características e limitações de cada indivíduo. Envolver a promoção e
estímulos a atividades relacionadas ao autocuidado do paciente e atividades de vida diária, atividades expressivas
criativas, lúdicas e intelectuais, entre outras. Registrar todas as atividades executadas nos formulários próprios,
prontuários, e outros necessários. Utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao exercício de
suas atribuições. Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente
habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior. Desenvolver atividades administrativas (documentos,
registros, encaminhamentos e outros) relativas ao exercício do cargo, utilizando-se dos meios mecânicos ou
informatizados disponíveis para esse fim. Executar outras tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão.

Vigia

Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, responsabilizar-se pela manutenção e
conservação do equipamento utilizado. Proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas e outras tarefas
correlatas. Exercer serviços de vigia e guarda de bens públicos e tarefas correlatas. Exercer vigilância em locais
previamente determinados, realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providencias tendentes a
evitar roubo, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc. Controlar a
entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando quando necessário,
as autorizações do ingresso. Verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso, estão devidamente fechadas
quando do encerramento do expediente. Investir quaisquer condições anormais que tenha observado, responder
as chamadas telefônicas e anotar recados. Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes
qualquer irregularidade verificada. Acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções.
Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores.
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
➢ ENSINO FUNDAMENTAL – DISCIPLINAS COMUNS:
LÍNGUA PORTUGUESA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: Leitura e interpretação de textos literários e não literários – descrição, narração,
dissertação, etc. Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros
consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão
silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia.
Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Abreviatura, siglas e símbolos. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos.
Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto
de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância –
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio. Bibliografia
referencial: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Nova Fronteira, 2015. CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da Língua
Portuguesa. Companhia Editora Nacional, 2007. HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos. Publifolha, 2011.
MICHAELIS Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (http://michaelis.uol.com.br). ROCHA LIMA. Gramática Normativa da Língua
Portuguesa. José Olympio, 53ª ed. 2017. SENADO FEDERAL. Acordo ortográfico da Língua Portuguesa, 2013
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1). Sites para estudo do conteúdo:
http://portugues.uol.com.br/, http://www.soportugues.com.br, https://www.conjugacao.com.br/, http://brasilescola.uol.com.br.
MATEMÁTICA e RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão, proporção e progressões. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Equação
do 1.º grau. Média, mediana e moda. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas:
tabelas e gráficos. Coleta, organização e apresentação de dados. Raciocínio lógico. Reconhecimento de sequências e padrões Compreensão
de estruturas lógicas. Dedução. Conclusão. Verificação da verdade dos argumentos. Bibliografia referencial: IMENES, Luiz Márcio; MILANI,
Estela; LELLIS, Marcelo. Matemática – Projeto Presente - 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Editora Moderna, 3ª ed. 2012. MORGADO.
Augusto C.; CESAR, Benjamim. Raciocínio Lógico-Quantitativo, Campus/Elsevier, 2010. GYURICSA. Gyorgy Laszlo. Lógica de Argumentação,
Yalis
Editora,
2006.
Sites
para
estudo
do
conteúdo:
www.somatematica.com.br,
www.matematiques.com.br,
www.brasilescola.com.br/matematica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Questões de conhecimentos gerais e atualidades relacionadas à Política, Economia,
Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia
(Brasil e Mundo). Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); sites de
notícias (www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, www.g1.com.br, www.terra.com.br, etc.).
➢ ENSINO MÉDIO E SUPERIOR – DISCIPLINAS COMUNS:
LÍNGUA PORTUGUESA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS (exceto Advogado e Procurador Jurídico): Leitura e interpretação de textos
literários e não literários – descrição, narração, dissertação, etc. Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. Fonética: Encontros vocálicos
– ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas - monossílabas, dissílabas,
trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas,
proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e símbolos. Morfologia:
Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. Formação das palavras – derivação,
composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise
sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da oração - objeto direto,
objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das
orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto
final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de
concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio.
Bibliografia referencial: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Nova Fronteira, 2015. CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática
da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional, 2007. HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos. Publifolha, 2011.
MICHAELIS Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (http://michaelis.uol.com.br). SENADO FEDERAL. Acordo ortográfico da Língua
Portuguesa, 2013 (https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1). Sites para estudo do
conteúdo:
https://www.conjugacao.com.br/,
http://www.soportugues.com.br,
http://brasilescola.uol.com.br/portugues,
http://portugues.uol.com.br/, https://www.colegioweb.com.br/portugues,
MATEMÁTICA e RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão, proporção e progressões. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Equação
do 1.º grau. Média, mediana e moda. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas:
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tabelas e gráficos. Coleta, organização e apresentação de dados. Análise combinatória: contagem, fatorial, permutações, arranjo, combinação.
Probabilidade. Geometria plana: ponto, reta, posição relativa entre duas retas, distância entre ponto e reta; inequações do 1º grau; área de
triângulos. Raciocínio lógico. Reconhecimento de sequências e padrões Compreensão de estruturas lógicas. Dedução. Conclusão. Princípios
de contagem e probabilidade. Verificação da verdade dos argumentos. Bibliografia referencial: IMENES, Luiz Márcio; MILANI, Estela; LELLIS,
Marcelo. Matemática – Projeto Presente - 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Editora Moderna, 3ª ed. 2012. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI
JR., José Ruy. Matemática Completa. FTD Editora, 1ª ed. 2001). IEZZI, Gelson et al. Matemática - Volume Único - Ensino Médio. Atual. 2011).
MORGADO. Augusto C.; CESAR, Benjamim. Raciocínio Lógico-Quantitativo, Campus/Elsevier, 2010. GYURICSA. Gyorgy Laszlo. Lógica de
Argumentação, Yalis Editora, 2006. Sites para estudo do conteúdo: www.somatematica.com.br, www.matematiques.com.br,
www.brasilescola.com.br/matematica.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Questões de atualidades relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição,
Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e eventos
contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Revistas de
atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, outros sites de notícias e
atualidades.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (Professor de Apoio - PEB I, Professor de Artes - PEB II, Professor de Educação Especial,
Professor de Educação Física - PEB II, Professor de Educação Física - Modalidades Esportivas - PEB II, Professor de Educação Infantil
- PEB I, Professor do Ensino Fundamental - PEB I e Professor de EJA - PEB I): Alfabetização. Construção da representação da linguagem
escrita. Leitura. Evolução da escrita. Ensino e aprendizagem. As inteligências múltiplas e seus estímulos: relação entre inteligência e
aprendizagem. Novas competências profissionais para ensinar: competências que se pretendem nos alunos e professores e como desenvolvêlas. Teorias Psicogenéticas - Piaget, Wallon e Vygostsky. Inclusão escolar. Tópicos de Didática: Prática educativa, Pedagogia e Didática;
Didática e democratização do ensino; Teoria da Instrução e do Ensino; O processo de ensino na escola; O processo de ensino e o estudo ativo;
Os objetivos e conteúdo de ensino; Os métodos de ensino; A aula como forma de organização do ensino; A avaliação da aprendizagem escolar;
O planejamento escolar; Relações professor-aluno na sala de aula. Disciplina e indisciplina na escola. Teorias psicogenéticas. Bibliografia
referencial: ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos (Papirus, 2008). ANTUNES, Celso. A avaliação da aprendizagem
escolar (Vozes, 10ª ed. 2016). ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula (Vozes, 2001). AQUINO, Julio Groppa
(Org). Indisciplina na Escola: Alternativas Teóricas e Práticas (Summus, 1996). DELORS, Jacques. Os quatro pilares da educação. In:
Educação: um tesouro a descobrir. Cap. 04 (Cortez, 1998). FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo (Cortez, 21ª ed. 2015). FERREIRO,
Emília. TEEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita (Artmed, ed. 20 anos, 2007). FERREIRO, Emilia. Reflexões sobre alfabetização
(Cortez, 26ª ed. 2015). MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: pontos e contrapontos (Summus, 7ª ed. 2006). FREIRE, Paulo.
Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa (Paz e Terra, 1997). LA TAILLE, Yves de et al. Teorias Psicogenéticas em
discussão (Summus, 1992). LIBÂNEO, José Carlos. Didática (Cortez, 2013). LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar (Cortez,
1998). MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro (Cortez, 2011). PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências
para ensinar. SILVA. Ana Beatriz Barbosa. Bullying: mentes perigosas na escola (Principium, 2ª ed. 2015). SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura
(Penso. 6ª ed. 2012). WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem (Ática, 2ª ed. 2009).
LEGISLAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Assistente Social, Psicólogo da Equipe Volante do CRAS, Psicólogo do CRAS, Psicólogo
do CREAS): Lei Federal 8.742/1993 e suas atualizações – Dispõe sobre a organização da Assistência Social
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm). Resolução Nº 109/2009 - Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – MDS, 2014
(http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf). Decreto Nº 7.788/2012 – Regulamenta o Fundo
Nacional de Assistência Social (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7788.htm). Resolução CNAS Nº 33/2012 Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS (https://conferencianacional.files.wordpress.com/2013/12/cnas-2012-033-1212-2012.pdf). Lei Federal Nº 10.741/2003 e suas atualizações - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências: Título I Disposições Preliminares, Título II - Dos Direitos Fundamentais, Título III - Das Medidas de Proteção, Título IV - Da Política de Atendimento
ao Idoso (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm). Lei Federal 8.069/1990 e suas atualizações - Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras providências: Título I - Das Disposições Preliminares, Título II - Dos Direitos Fundamentais, Parte Especial:
Título I - Da Política de Atendimento, Título II - Das Medidas de Proteção, Título VII - Dos Crimes e Das Infrações Administrativas
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm).
LEGISLAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA (Cirurgião Dentista, Cirurgião Endodontista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Médico do PSF, Médico Oftalmologista, Médico Psiquiatra, Psicólogo, Técnico em Enfermagem e Terapeuta
Ocupacional):
Constituição
da
República
Federativa
do
Brasil
artigos
196
a
200
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Lei Federal Nº 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm). Decreto Nº 7.508/2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação Inter federativa,
e dá outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm). Lei Federal Nº 8.142/1990 - Dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
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financeiros na área da saúde e dá outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm). Resolução MS Nº 453/2012 Diretrizes
para
instituição,
reformulação,
reestruturação
e
funcionamento
dos
Conselhos
de
Saúde
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2012/res0453_10_05_2012.html). Portaria MS Nº 4.279/2010 - Estabelece diretrizes para a
organização
da
Rede
de
Atenção
à
Saúde
no
âmbito
do
Sistema
Único
de
Saúde
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html). Portaria MS Nº 204/2016 - Define a Lista Nacional de
Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território
nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0204_17_02_2016.html).
Biossegurança
–
NR
32
Segurança
e
saúde
no
trabalho
em
serviços
de
saúde
(http://www.trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR32.pdf). Lei Complementar Nº 141/2012 - Dispõe sobre os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios
de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 esferas
de governo (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp141.htm).
LEGISLAÇÃO DO ENSINO (Professor de Apoio - PEB I, Professor de Artes - PEB II, Professor de Educação Especial, Professor de
Educação Física - PEB II, Professor de Educação Física - Modalidades Esportivas – PEB II, Professor de Educação Infantil - PEB I,
Professor do Ensino Fundamental - PEB I e Professor de EJA - PEB I): Resolução CNE/CP nº 2/2017 - Institui e orienta a implantação da
Base
Nacional
Comum
Curricular
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/04/RESOLUCAOCNE_CP222DEDEZEMBRODE2017.pdf). Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm). Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento
da
Educação
Básica
e
de
Valorização
dos
Profissionais
da
Educação
FUNDEB
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm). Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente,
artigos 1º ao 6º, 53 a 59, 83 a 85 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm). Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Define Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf). Resolução CNE/CEB nº
7/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf).
Resolução
CNE/CEB
nº
5/2009
Diretrizes
Curriculares
Nacionais
para
a
Educação
Infantil
(http://www.seduc.ro.gov.br/portal/legislacao/RESCNE005_2009.pdf). Legislação Municipal: Lei Nº 3.506/2015 – Plano Municipal de
Educação do Município de Promissão. Lei Complementar Nº 31/2006, atualizado pelas leis complementares Nº 36/2006 e Nº 37/20066- 3Nº
36/2016 e 37/2016 - Plano de empregos públicos, carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Promissão (acessíveis em
https://www.promissao.sp.gov.br/portal/leis_decretos).
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (Agente de Trânsito, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Escriturário, Fiscal de Tributos
Municipais e Técnico Ambiental): Conceitos Básicos: Hardware, Software, Periféricos, Sistema Operacional, Navegadores, Aplicativos.
Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação na Internet, links,
sites, busca e impressão de páginas. Segurança na Internet. Microsoft Windows: 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; Microsoft Office. Microsoft Word: 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. Microsoft Excel: 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. Microsoft Outlook: adicionar conta de e-mail, criar
nova mensagem de e-mail, encaminhar e responder e-mails, adicionar, abrir ou salvar anexos, adicionar assinatura de e-mail à mensagem,
imprimir uma mensagem de e-mail. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Tarefas básicas no Outlook 2016
(https://support.office.com/pt-br/article/Tarefas-b%C3%A1sicas-no-Outlook192eb102-2ee2-4049-b7f5-aa0eb4231fbb). Tarefas básicas no
Word 2016 (https://support.office.com/pt-br/article/Tarefasb%C3%A1sicas-no-Word-2016-5ddb2058-7744-4b53-b14d-976acafbaba6). Atalhos
de teclados do Word 2016 (https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-Windows-95ef89dd-7142-4b50afb2-f762f663ceb2). Tarefas básicas no Excel 2016 (https://support.office.com/pt-br/article/tarefas-b%C3%A1sicas-no-excel-dc775dd1-fa52430f-9c3c-d998d1735fca). Atalhos de teclado no Excel 2016 (https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-do-teclado-e-teclasdefun%C3%A7%C3%A3o-do-Excel-para-Windows-1798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040f?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR).
Cartilha de
segurança na Internet - Comitê Gestor da Internet no Brasil (http://cartilha.cert.br). Informática – Conceitos básicos (Fernando de Castro Velloso
– Ed. Campus, 9ª ed. 2014). Glossário de Informática – UFPA (http://www.ufpa.br/dicas/net1/int-glo.htm). Noções Básicas de Informática –
Marcos Antunes Moleiro – Universidade do Paraná, 2011 (http://www.drh.uem.br/tde/Nocoes_Basicas_de_Informatica-TDE-Ver04.2011.pdf)
➢ ADVOGADO:
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO OFICIAL: Redação Oficial: Introdução; Aspectos Gerais da Redação Oficial; Comunicações Oficiais;
Pronomes de Tratamento; Fechos para Comunicações; Identificação do Signatário; O Padrão Ofício; Aviso e Ofício; Memorando; Mensagem.
Língua Portuguesa: Leitura e Interpretação de Textos Literários e Não Literários: descrição, narração, dissertação, injunção, etc. Fonética:
Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 63Edital

Retificado em 03/10/2018 – correção das leis complementares nº 36 e 37, de 2006 para 2016.
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monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras quanto ao acento tônico - oxítonas,
paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e símbolos.
Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. Formação das palavras –
derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos.
Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da oração objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc.
Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula,
dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo.
Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e
particípio.
Bibliografia
referencial:
Manual
de
Redação
da
Presidência
da
República,
2002
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm). BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Nova Fronteira, 2015.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional, 2008. HOUAISS, Antonio.
Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos. Publifolha, 2011. MICHAELIS Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa
(http://michaelis.uol.com.br/). ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Ed. José Olympio, 2010.
SENADO
FEDERAL.
Acordo
ortográfico
da
Língua
Portuguesa,
2013
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1). Sites para estudo do conteúdo:
https://www.soportugues.com.br/, https://portugues.uol.com.br/, https://brasilescola.uol.com.br/portugues, https://www.conjugacao.com.br/) .
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei Orgânica do Município de Promissão e suas atualizações (Emendas 1 a 48): Título I – Da
Organização Municipal, Título II – Da Organização dos Poderes, Título III – Da Organização Administrativa Municipal, Título IV – Da Ordem
Econômica e Social (https://www.promissao.sp.gov.br/publicos/05_lei_organica_de_promissao.pdf).
Direito Administrativo: Princípios Básicos da Administração. Princípios de Direito Administrativo. Estado, Governo e Administração Pública.
Administração direta e indireta. Autarquias. Fundações. Empresas estatais. Organização Administrativa. Órgãos públicos. Função pública. Cargo
público. Agentes públicos. Investidura ou provimento. Vacância. Acessibilidade. Cargos em Comissão. Sistemas remuneratórios. Aposentadoria.
Sindicalização e direito de greve. Responsabilidade do agente. Poderes Administrativos. Poder vinculado. Poder discricionário. Poder hierárquico.
Poder disciplinar. Poder regulamentar. Poder de polícia. Atos administrativos. Atos jurídicos. Requisitos ou condições de validade. Atributos. Ato
administrativo perfeito. Atos de governo. Classificação fundamental. Espécies de atos administrativos. Atos de direito privado. Extinção dos atos
administrativos. Anulação e revogação dos atos administrativos. Serviços Públicos. Direito do usuário. Serviços centralizados. Serviços
desconcentrados. Serviços descentralizados. Titularidade e modo de prestação. Delegação e outorga de serviço público. Concessão de serviço
público: Lei Federal 8.987/95 e atualizações (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8987compilada.htm). Remuneração, Taxa, Preço público e
Tarifa. Permissão de serviço público. Autorização. Bens Públicos. Classificação. Afetação e desafetação. Aquisição de bens móveis e imóveis.
Compra e venda e permuta. Dação em pagamento. Doação. Outros modelos de aquisição: Usucapião. Sucessão. Regime de parcelamento do
solo. Perda e confisco de bens. Alienação de bens. Uso de bens públicos. Bens públicos em espécie. Limitações ao Direito de Propriedade.
Modalidades. Limitações administrativas. Ocupação temporária. Tombamento. Requisição administrativa. Servidão administrativa. Desapropriação.
Requisitos constitucionais. Necessidade e utilidade pública. Interesse social. Indenização. Pagamento. Retrocessão. Responsabilidade civil do
Estado. Teorias. Responsabilidade por atos legislativos. Responsabilidade por atos jurisdicionais. Reparação de dano. Da ação regressiva.
Responsabilidade por atos ilícitos. Controle da Administração. Controle Administrativo. Controle administrativo exercitado de ofício. Controle
administrativo exercitado por provocação. Prescrição administrativa. Coisa julgada administrativa. Prescrição de ações movidas em face do Poder
Público. Controle legislativo. Controle jurisdicional. Mandado de Segurança. Ação popular. Ação civil pública. Mandado de injunção. Habeas corpus.
Habeas data. Improbidade Administrativa - Lei Federal 8.429/1992 e atualizações (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8429.htm).
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000 e atualizações (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm). Lei Federal Nº
8.666/1993 e atualizações - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm); Lei Federal 10.520/2002 e alterações - Institui, no âmbito
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm); Lei
Complementar Nº 123/2006 e alterações - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - Capítulo V - Do Acesso
aos Mercados (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm). Bibliografia referencial: Direito Administrativo Brasileiro - Hely Lopes
Meirelles, Malheiros, 2ª ed., 2016. Direito Administrativo - Maria Sylvia Zanella di Pietro, Forense, 31ª ed., 2018. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos - Marçal Justen Filho, Revista dos Tribunais, 17ª ed., 2016. Manual Básico de Remuneração dos Agentes Políticos
Municipais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Julio C. F. da Silva et al., TCESP, 2016
(http://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/remuneracao_agentes_politicos.pdf). Súmulas de Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (http://www4.tce.sp.gov.br/sumulas).
Direito Constitucional: Poder Constituinte: Conceito, distinção, origem, esquema, espécies, titularidade, agente do poder constituinte, veículos
do poder constituinte. Eficácia das normas constitucionais: Classificação, recepção no direito constitucional, repristinação no direito constitucional,
desconstitucionalização. Controle da constitucionalidade: Fundamento, origens do controle da constitucionalidade, esquema, formas de
inconstitucionalidades, formas de controle, órgão de controle, critérios de controle, meios de controle, natureza da decisão, controle da
constitucionalidade no Brasil, modalidade de ação direta (ADI, ADIn, ADPF e ADC), conceito de lei e ato normativo para efeito de controle em
abstrato da constitucionalidade, concessão de medida cautelar no controle em abstrato da constitucionalidade, controle da constitucionalidade de
leis municipais, titularidade, pertinência temática, normas constitucionais inconstitucionais, espécies de decisões proferidas no controle em abstrato
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da constitucionalidade, efeitos da decisão. Princípios fundamentais: Conceito, finalidade, violação, normas jurídicas, colisão de princípios e conflitos
de regras, princípios constitucionais fundamentais, denominação atual do Estado brasileiro. República. Federação. Estado Democrático de Direito.
Fundamentos do Estado brasileiro. Separação de poderes. Objetivos fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais. Histórico dos direitos
fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Nacionalidade. Cidadania e direitos políticos: Concepções de cidadania,
aquisição da cidadania, direitos políticos positivos e negativos. Leis Eleitorais. Partidos políticos. Organização Político-Administrativo. União,
Estados e Município. Administração Pública. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Servidores Públicos. Poder Legislativo. Processo
Legislativo. Poder judiciário. Ministério Público. Sistema tributário nacional. Impostos do Município. Finanças Públicas: Normas gerais, orçamento,
plano plurianual; diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Precatórios. Saúde. Previdência Social. Educação. Ato das disposições
constitucionais transitórias. Emendas Constitucionais. Bibliografia referencial: Direito Constitucional - Alexandre de Moraes, Atlas, 34ª ed., 2018).
Direito Tributário e Execução Fiscal: Sistema tributário nacional. Competência Tributária. Limitações da competência tributária. Impostos.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Imposto sobre a transmissão de bens
imóveis. Taxas. Contribuição de Melhoria. Distribuições de Receitas Tributárias. Critério de Distribuição do Fundo de Participação dos Municípios.
Cálculo e Pagamento das Quotas Estaduais e Municipais. Comprovação da Aplicação das Quotas Estaduais e Municipais. Imposto sobre
Operações Relativas a Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais do País. Normas gerais de direito tributário. Legislação tributária.
Vigências, aplicação, interpretação e integração da Legislação Tributária. Obrigação tributária. Fato gerador. Sujeito ativo e sujeito passivo.
Responsabilidade tributária. Crédito tributário. Suspensão do crédito tributário. Extinção do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário. Garantias
e Privilégios do Crédito Tributário. Lei 5.172/1966 e atualizações - Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito
tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm). Dívida Ativa. Lei Nº 6.830/80 e
atualizações - Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm). Bibliografia referencial: Direito Tributário Brasileiro – Luciano Amaro, Saraiva, 22ª ed., 2017.
Lei de Execução Fiscal - Anderson Soares Madeira, Freias Bastos, 2ª Ed., 2013).
Direito Civil e Processual Civil: DL 4.657/1942 e atualizações - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm). Lei 13.105/2015 e alterações - Código de Processo Civil
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art1045). Hermenêutica e interpretação das normas jurídicas: Função;
Espécies; Métodos; Analogia; Princípios gerais do direito; Equidade. Eficácia da lei no tempo e no espaço: Revogação e derrogação;
Irretroatividade; Direito adquirido. Pessoas naturais e jurídicas. Associações e fundações. Domicílio. Diferentes Classes de Bens. Bens Públicos.
Fatos Jurídicos: negócio jurídico; invalidade do negócio jurídico. Atos jurídicos lícitos e ilícitos. Prescrição: causas que impedem e suspendem a
prescrição; causas que interrompem a prescrição e prazos de prescrição. Decadência. Prova. Direito das obrigações: obrigações de dar coisa certa
e incerta; obrigações de fazer e não fazer; obrigações alternativas; obrigações divisíveis e indivisíveis; obrigações solidárias. Transmissão das
obrigações: cessão de crédito; assunção de dívida; adimplemento e extinção das obrigações; pagamento em consignação; pagamento com subrogação; imputação do pagamento; dação em pagamento. Novação. Compensação. Confusão. Remissão das dívidas. Inadimplemento das
obrigações. Responsabilidade Civil. Princípios gerais do Processo Civil; Jurisdição. Formas de composição de litígios. A tutela jurisdicional estatal.
Princípios da jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária; Ação. Conceito e autonomia. Condições da ação. Classificação das ações. Elementos
da ação; Competência. Conceito e critérios de determinação. Competência absoluta e relativa. Prorrogação de competência. Perpetuação da
jurisdição. Conexão e continência. Prevenção. Conflito de competência; Das partes e seus procuradores. Relação jurídica processual. Conceito de
parte. Faculdades, deveres e ônus processuais. Substituição processual e substituição de parte. Capacidade de estar em juízo e capacidade
processual. Do advogado; O Ministério Público no Processo Civil. O Ministério Público como parte. O Ministério Público como fiscal da lei. Vantagens
processuais do Ministério Público; O juiz. Deveres do juiz no processo civil. A imparcialidade; Atos processuais. Generalidades. O ato processual
no tempo. O ato processual no espaço. Atos das partes. Atos do juiz. Prazos processuais; Pressupostos e nulidades processuais. Forma e controle
externo das nulidades. Controle incidental das nulidades processuais. Litisconsórcio. Conceito e classificação. Espécies de litisconsórcio;
Intervenção de terceiros. Conceito. Assistência. Oposição. Nomeação à autoria. Denunciação da lide. Chamamento ao processo; Formação,
Suspensão e extinção do processo. Procedimento Comum. Rito Ordinário. Rito Sumário. Procedimentos Especiais. Processo de Conhecimento.
Petição Inicial. Antecipação da tutela. Da citação. Da resposta do Réu. Da Fase Ordinária. Do julgamento conforme o estado do processo. Teoria
geral das provas. Depoimento pessoal. Prova documental. Prova testemunhal. Prova pericial e inspeção judicial. Audiência de instrução e
julgamento. Sentença e coisa julgada. Do processo nos Tribunais. Teoria geral dos recursos. Pressupostos subjetivos. Pressupostos objetivos. Dos
recursos em espécie. Apelação. Agravo. Embargos infringentes. Embargos de declaração. Recurso Ordinário. Recurso Especial. Recurso
Extraordinário. Embargos de Divergência em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário. Da Ação Rescisória. Do processo de execução. Das
partes, da competência, dos requisitos necessários para realizar qualquer execução. Da responsabilidade patrimonial. Da execução para a entrega
de coisa. Da execução das obrigações de fazer e de não fazer. Da execução por quantia certa contra devedor solvente. Dos embargos à execução.
Da execução por quantia certa contra devedor insolvente. Do processo cautelar. Das medidas cautelares. Do arresto. Do sequestro. Da caução.
Da busca e apreensão. Da exibição. Da produção antecipada de provas. Do arrolamento de bens. Da justificação. Dos protestos, notificações e
interpelações. Do atentado. Do protesto e da apreensão de títulos. De outras medidas provisionais. Das ações possessórias. Da manutenção e da
reintegração de posse. Do interdito proibitório. Da ação de nunciação de obra nova. Da ação de usucapião de terras particulares. Da ação de
divisão e da demarcação de terras particulares. Dos embargos de terceiro. Da habilitação. Das alienações judiciais. Da execução fiscal – Título
executivo; a dívida ativa. Bibliografia referencial: Manual de Direito Civil - Flávio Tartuce, Método, 8ª ed., 2018. Curso Didático de Direito
Processual Civil - Elpídio Donizetti, Atlas, 21ª ed., 2017.
Direito Financeiro e Econômico: Finanças públicas na Constituição de 1988. Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios
orçamentários. Normas gerais de direito financeiro - Lei Nº 4.320/1964 e atualizações (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l4320.htm).
Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos. Despesa pública. Conceito e classificação. Princípio da legalidade. Técnica de
realização da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. Disciplina constitucional e legal dos precatórios. Receita pública. Conceito.
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Ingressos e receitas. Classificação: receitas originárias e receitas derivadas. Preço público e sua distinção com a taxa. Dívida ativa da União
de natureza tributária e não-tributária. Crédito público. Conceito. Empréstimos públicos: classificação, fases, condições, garantias, amortização
e conversão. Dívida pública: conceito, disciplina constitucional, classificação e extinção. Ordem constitucional econômica: princípios gerais da
atividade econômica. Política agrícola e fundiária e reforma agrária. Ordem jurídico-econômica. Conceito. Ordem econômica e regime político.
Aspectos da ordem econômica regional. Intervenção do Estado no domínio econômico. Liberalismo e intervencionismo. Modalidades de
intervenção. Intervenção no direito positivo brasileiro. Lei Nº 12.529/2011 e atualizações - Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/Lei/L12529.htm). Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n.º 101/2000 e atualizações
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm). Bibliografia referencial: Direito Financeiro e Econômico – Ana Carolina Squizzato,
Método, 1ª ed., 2013).
➢ AGENTE DE TRÂNSITO:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação e Sinalização de Trânsito - Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos. Regras Gerais para
a circulação de veículos no perímetro urbano e nas estradas. Os sinais de trânsito, segurança e velocidade. Registro e Licenciamento de
veículos. Condutores de veículos – deveres e proibições. As infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos. Primeiros socorros em
acidentes
de
trânsito.
Direção
defensiva.
Bibliografia
referencial:
Código
de
Trânsito
Brasileiro
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm). Resolução nº 14/98 e suas alterações - Estabelece os equipamentos obrigatórios para a
frota de veículos em circulação (https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=96437). Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – volumes I
a VII (http://www.denatran.gov.br/index.php/educacao/109-educacao/publicacoes/449-publicacoes). Direção defensiva – DENATRAN, 2005
(http://www.detran.pr.gov.br/arquivos/File/habilitacao/apostilas/direcaodefensiva.pdf). Noções de primeiros socorros no trânsito – CONTRAN,
2005 (http://www.detran.pr.gov.br/arquivos/File/habilitacao/apostilas/primeirossocorros.pdf).
➢ AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Procedimentos de limpeza, conservação e arrumação dos locais de trabalho, instalações,
equipamentos, materiais e máquinas. Procedimentos de limpeza das vias públicas, varrição, jardinagem, limpeza de bueiros, capina, roçagem
e coleta de lixo. Noções de reciclagem e destinação do lixo. Conhecimentos acerca de produtos apropriados para limpeza de pisos, paredes,
vasos sanitários, azulejos, etc. Técnicas de limpeza interna e externa de banheiros, cozinhas, paredes, vidros, tetos, móveis e utensílios.
Noções básicas de segurança no trabalho. Noções básicas de primeiros socorros. Bibliografia Referencial: Manual de Procedimento
Operacional Padrão do Serviço de Limpeza (https://www.univale.br/central_arquivos/arquivos/pop.pdf). Manual de Boas Práticas para o Serviço
de Limpeza - Fernanda Maria de Brito Cunha e Outras, UNESP, 2002 (http://www.unesp.br/pgr/pdf/manual-limpeza.pdf). Mania de Limpeza
(http://www.maniadelimpeza.blogspot.com.br). Reciclagem básica (https://www.ecycle.com.br/component/content/article/70-homes/269-homeguia-da-reciclagem.html). As cores da reciclagem (http://www.setorreciclagem.com.br/3rs/as-cores-da-reciclagem/). Normas regulamentadoras
do MTE (http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras): NR 6 – Equipamentos de Proteção
Individual. NR 11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Manual de Primeiros Socorros do Ministério da Saúde
- FIOCRUZ, 2003 (http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdeprimeirossocorros.pdf).
➢ ASSISTENTE SOCIAL:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A Profissão de Assistente Social. Código de Ética. Política Nacional de Assistência Social. Sistema Único
de Assistência Social – SUAS. Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. Norma Operacional
Básica da Assistência Social – NOB/SUAS. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Gestão do SUAS: Gestão compartilhada; apoio
técnico. Vigilância Socioassistencial. Unidades de Atendimento. Benefícios assistenciais. Serviços e Programas. Publicações Institucionais
(acessíveis através do portal www.mds.gov.br): Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Cadastro Único. Bolsa Família. Proteção e
Atenção Integral à Família (PAIF). Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). População e Situação de Rua.
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCVF). Equipes Volantes. Abordagem Social. Plano “Crack – é possível vencer”. Serviço
de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. Serviços de Acolhimento. Medidas Socioeducativas.
Situações de Calamidade Pública. Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). BPC na Escola. BPC Trabalho. Benefícios
Eventuais. Renda Mensal Vitalícia. Carteira do Idoso. Segurança Alimentar. Brasil Sem Miséria. Programa Nacional de Promoção do Acesso
ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS Trabalho). Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. CRAS – Centro de Referência de
Assistência Social. CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Centro POP – Centros de Referência Especializados
para População em Situação de Rua. Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência e suas Famílias. Unidades de Acolhimento –
Casa Lar, Albergue, Abrigo Institucional, República, Residência Inclusiva, Casa de Passagem. Projovem. Projovem Adolescente. Projovem
Urbano. Projovem Campo – Saberes da Terra. Projovem Trabalhador. Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de
Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas famílias. Serviço de Proteção Social aos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas. Residências Inclusivas. Plano Viver sem Limites. Bibliografia, legislação e sites para estudo do conteúdo: Lei 8.662/93 e
suas atualizações - Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm).
Código de Ética do Assistente Social – Lei Federal Nº 8.662/93 e suas atualizações (http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf).
Resolução
Nº
145/2004
–
Aprova
a
Política
Nacional
de
Assistência
Social
(http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf). Lei Federal 8.742/1993 e suas atualizações –
Dispõe sobre a organização da Assistência Social (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm). Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais – MDS, 2014 (http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf). Decreto
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7.788/2012 – Regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2012/Decreto/D7788.htm). Resolução 33/2012 - Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS
(https://conferencianacional.files.wordpress.com/2013/12/cnas-2012-033-12-12-2012.pdf). Decreto 6.214/2007 – Regulamenta o benefício de
prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2007/Decreto/D6214.htm). Lei Federal Nº 10.741/2003 e suas atualizações - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm). Lei Federal 10.836/2004 e suas atualizações - Cria o Programa Bolsa Família e dá
outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.836.htm). Decreto 5.209/2004 – Regulamenta o Programa
Bolsa Família (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Decreto/D5209.htm). Lei Federal 11.692/2008 e suas atualizações –
Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2008/lei/l11692.htm). Lei Federal 8.069/1990 e suas atualizações - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm).
➢ ATENDENTE DE FARMÁCIA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial – Receituário e
Notificação. Farmacologia Geral: Absorção e Distribuição de Drogas, Farmacocinética, Biotransformação e Excreção de Drogas, Princípios de
Ações de Drogas, Fatores que Alteram os Efeitos de Medicamentos. Conceito de biodisponibilidade e bioequivalência. Política Nacional de
Medicamentos - Políticas de Saúde e de Medicamentos, Regulamentação e Qualidade, Seleção de Medicamentos, Disponibilidade e Acesso,
Educação, Informação e Comunicação. Bulas e Rótulos de Medicamentos. Medicamentos Controlados. Medicamentos de Notificação Simples.
Medicamentos de Referência. Medicamentos Dinamizados. Medicamentos Específicos. Medicamentos Fitoterápicos. Medicamentos
Fracionados. Medicamentos Genéricos Medicamentos Novos. Medicamentos Similares. Pós Registro de Medicamentos. Registro de
Medicamentos. Farmacovigilância. Farmacopeia Brasileira. Assistência Farmacêutica: Ciclo da Assistência Farmacêutica - produção, seleção,
programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição, dispensação de medicamentos. Uso Racional de Medicamentos, Assistência
Farmacêutica na atenção básica. Assistência Farmacêutica no SUS (Medicamentos disponibilizados, Programas aos quais se destinam - Saúde
Mental, Excepcionais, Hipertensão e Diabetes, Estratégicos, AIDS). Bibliografia referencial: Farmacopeia Brasileira
(http://portal.anvisa.gov.br/farmacopeia). Lei 6.360/1976 e suas atualizações - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os
Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências.
(http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L6360.htm). Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos - RDC Nº 39, de 14 de agosto de 2013 e
atualizações
(http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2871537/RDC_39_2013_COMP.pdf/f5c15b07-0bd6-4148-bc01-8e96a7938d05).
Resolução Nº 179, de 27 de setembro de 2017 - Altera a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 39, de 14 de agosto de 2013, e dá outras
providências. (http://www.lex.com.br/legis_27520197_RESOLUCAO_N_179_DE_27_DE_SETEMBRO_DE_2017.aspx). Resolução RDC Nº
192 de 11 de dezembro de 2017 - Dispõe sobre a atualização do Anexo I, Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e
Outras
sob
Controle
Especial
(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/12/2017&jornal=515&pagina=59&totalArquivos=132).
➢ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Normatização da Profissão. Ética Profissional. Conceito. Direito dos pacientes. Comportamento
profissional. Privacidade e segredo profissional. Conduta do ACD frente ao cirurgião-dentista. Etiqueta Profissional. Introdução. Aparência
pessoal. Atendimento ao público. Pontos chaves no contato humano. Telefonia. Autocontrole. Relações profissionais. Administração do
Consultório Dentário. Ergonomia Aplicada à Odontologia. Áreas ou zonas de trabalho. Padronização. Deveres do ACD. Transferências de
instrumentos. Tempo, ação e movimento. O equipamento como elemento de trabalho. Posição de trabalho do cirurgião-dentista. Anatomia.
Definição. Corpo humano. Constituição. Anatomia dentária. Biossegurança. Contaminação. Cuidados universais. Objetivos. Medidas de
proteção de profissionais e da equipe de saúde. Dificuldades na execução das normas de biossegurança. Preparação do ambiente. Conceito.
Classificação. Cuidados com o instrumental. Classificação dos objetivos inanimados – Spaulding. Etapas para o processamento do instrumental
contaminado. Cuidados com a manipulação do lixo e da roupa suja. Doenças Infectocontagiosas. Infecções bacterianas. Infecções fúngicas.
Infecções viróticas. Proteção por vacinas. Fundamentos Básicos de Enfermagem. Sinais vitais. Emergências médicas em consultório dentário.
Vias de administração de medicamentos. Radiologia. Aparelhos de raio X odontológicos. Radioproteção. Filmes radiográficos periapicais.
Câmara escura. Soluções de processamento. Laboratório de Prótese Dentária. Prótese. Prótese dentária. Tipos de prótese dentária. A
participação do ACD no atendimento dos serviços de prótese. Relação entre ACD e TPD. Fases de confecção de próteses. Prevenção. Placa
dentária. Doença periodontal. Doença cárie. Meios de controle. Selantes na prevenção. Instalação de um Consultório Odontológico. Requisitos
Básicos. Legislação Básica. Sala de clínica. Equipamentos e Aparelhos odontológicos. Cadeia odontológica. Equipo. Unidade auxiliar. Foco ou
refletor. Mocho. Aparelho de raio X. Amalgamador. Fotopolimerizador. Ultrassom. Esterilizador de bolinhas. Câmara escura. Negatoscópio.
Estufa. Autoclave. Seladora automática. Peças de mão. Seringa tríplice. Compressor. Caixa de comando. Pedal. Bomba de alta sucção. Armário
clínico auxiliar. Instrumentais odontológicos. Instrumentais para exame clínico. Instrumentais para procedimentos. Instrumentais para cirurgia.
Instrumentais e materiais para exodontias. Instrumentais para periodontia. Instrumentais e materiais para dentística e prótese. Para endodontia
- Instrumentais e materiais. Instrumentais para ortodontia. Materiais Dentários. Materiais restauradores diretos. Cimentos e bases produtoras.
Materiais para confecção de prótese. Manipulação de gessos. Cimentos para endodontia. Materiais Diversos. Para dentística, prótese e
endodontia. Para prevenção e higiene bucal. Para biossegurança e cirurgia. Para dentística, prótese e ortodontia. Outros conhecimentos
específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia Referencial: Borges, LC. ASB e TSB Formação e Prática da Equipe Auxiliar.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. Técnico em Higiene Dental e Auxiliar de Consultório Dentário Perfil de Competências Profissionais – MS, 2004
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/livreto_thd_final.pdf). Lei 11.889/2008 - Regulamenta o exercício das profissões de Técnico em
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Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11889.htm). Diretrizes
de Política Nacional de Saúde Bucal - MS, 2004 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_brasil_sorridente.pdf). Cadernos
de Atenção Básica, Nº 17, Saúde Bucal – MS, 2006 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad17.pdf). Manual de Especialidades em
Saúde Bucal - MS, 2008 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_especialidades_saude_bucal.pdf).
➢ CIRUGIÃO DENTISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal no Brasil. Patologia. Anatomia. Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial. Farmacologia. Anestesia. Radiologia. Biossegurança. Periodontia. Endodontia. Cariologia. Dentística. Materiais dentários.
Prótese. Odontopediatria. Ortodontia. Oclusão. Odontologia Legal. Odontologia do Trabalho. Higienização. Epidemiologia, Política e Saúde
Bucal Coletiva. Ética Profissional. Bibliografia referencial: Endodontia – Texto e Atlas (Rudolph Beer e outros – Artmed, 1ª ed., 2006). Sonis,
ST; Fazio, RC; Fang, L. Princípios e Prática de Medicina Oral. 2ª Ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 1996. Malamed, SF. Manual de
Anestesia Local. 4ªEd. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. Cardoso RJA; Gonçalves, EAN. Dentística/Laser. 20º CIOSP Arte Ciência
Técnica. São Paulo: Artes Médicas, 2002. Neville, BW et al. Patologia Oral e Maxilofacial. 2ª Ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
Mondelli, J. Dentística Procedimentos Pré-Clínicos. 3ª Ed. São Paulo: Santos, 2004. Freitas, A; Rosa, JE; Souza, IF. Radiologia Odontológica.
6ªEd. São Pulo: Artes Médicas, 2004. Peterson, L. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. Tradução da 4ª Edição. Rio de Janeiro:
Elservier, 2005. Assed, S. Odontopediatria: Bases Científicas Para a Prática Clínica. São Paulo: Artes Médicas, 2005. Lindhe, J; Karring, T;
Lang, NP. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. 4ªEd. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. Leonardo, MR. Endodontia
Tratamento de Canais Radiculares Princípios Técnicos e Biológicos. São Paulo: Artes Médicas, 2005. Pinto, VG. Saúde Bucal Coletiva. 5ª Ed.
São
Paulo:
Santos,
2008.
Diretrizes
da
Política
Nacional
de
Saúde
Bucal
(http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/cisb/doc/politica_nacional.pdf). Caderno de Atenção Básica Nº 17 – Saúde Bucal
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php).
Serviços
Odontológicos.
Prevenção
e
Controle
de
Riscos
(http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf). Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS
(http://cfo.org.br/sem-categoria/controle-de-infeccoes-e-a-pratica-odontologica-em-tempos-de-aids/). Consolidação das Normas para
Procedimentos
nos
Conselhos
de
Odontologia
Resolução
CFO
Nº
63/2005
(http://cfo.org.br/website/wpcontent/uploads/2018/03/consolidacao.pdf).
Manual
de
Especialidades
em
Saúde
Bucal
–
MS,
2008
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_especialidades_saude_bucal.pdf). Lei Federal Nº 5.081 - Regulamenta o Exercício da
Odontologia (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm). Resolução CFO 118/2012 - Código de Ética Odontológica
(https://www.crosp.org.br/uploads/etica/6ac4d2e1ab8cf02b189238519d74fd45.pdf).
➢ CIRURGIÃO ENDODONTISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Semiologia: Processos de diagnóstico. Radiologia: Física das radiações, filmes, processamento, anatomia
radiográfica e aspectos radiográficos dos cistos e tumores, técnicas radiográficas, interpretação radiográfica. Patologia oral: Aspectos gerais.
Cirurgias orais menores: Exodontias, dentes inclusos, apicetomias e cirurgias pré-protéticas. Prótese total e parcial removível: Noções básicas.
Periodontia: Anatomia e fisiologia do periodonto. Exame, diagnóstico e prognóstico. Princípios básicos de oclusão. Dentística: Restaurações
metálicas. Restaurações plásticas: diretas e indiretas (inlay e onlay com resinas compostas). Restaurações cerâmicas e do tipo Inlay/Onlay.
Plano de tratamento e condutas terapêuticas integradas. Limite cervical das restaurações. Noções de oclusão e ajuste oclusal em dentística.
Endodontia: Topografia da câmara pulpar. Alterações da polpa dental e do periápice. Tempos operatórios do tratamento dos canais radiculares.
Diagnóstico e prognóstico. Diagnóstico e tratamento das emergências em odontologia. Diagnóstico e pronto atendimento das emergências
médicas em consultório odontológico (ressuscitação cardiorrespiratória). Biossegurança: Aspectos de interesse em odontologia. Anestesiologia:
Técnicas, soluções anestésicas (farmacologia, indicações e contraindicações), complicações. Terapêutica e Farmacologia: Analgésicos, antiinflamatórios não esteroides, antimicrobianos. Uso profilático dos antibióticos. Controle da ansiedade em odontologia (ansiolíticos). Saúde
Coletiva: Promoção de saúde. Epidemiologia dos problemas bucais. Índices e indicadores. Prevenção, diagnóstico e tratamento das principais
doenças bucais. Flúor: uso, metabolismo, mecanismo de ação, intoxicação crônica e aguda. Educação em saúde bucal. Odontopediatria:
Crescimento e Desenvolvimento. Noções de interesse Odontopediátrico. Diagnóstico e Plano de Tratamento em Clínica Odontopediátrica.
Doença Periodontal na Criança. Cariologia. Prevenção das Doenças Cárie e periodontal. Tratamento Restaurador das Lesões de Cárie. Terapia
Endodôntica em Decíduos. Traumatismo. Cárie dentária na criança e no adolescente. Métodos mecânicos e quimioterápicos de higiene bucal.
Deontologia e Ética Odontológica. Materiais Dentários: Estrutura Dental. Materiais Restauradores Plásticos Diretos. Adesivos Dentinários.
Cimentos e Bases Protetoras. Materiais para Moldagem. Resinas Acrílicas. Materiais para higiene bucal e prevenção. Bibliografia referencial:
Endodontia: Texto e Atlas - Rudolph Beer e outros (Artmed, 1ª ed., 2006). Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal
(http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/cisb/doc/politica_nacional.pdf). Caderno de Atenção Básica Nº 17 – Saúde Bucal
(http://dab.saude.gov.br/imgs/publicacoes/cadernos_ab/abcad17.jpg). Manual de Especialidades em Saúde Bucal – MS, 2008
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_especialidades_saude_bucal.pdf). Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle de
Riscos (http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf). Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de
AIDS (http://cfo.org.br/sem-categoria/controle-de-infeccoes-e-a-pratica-odontologica-em-tempos-de-aids/). Consolidação das Normas para
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia - Resolução CFO Nº 63/2005 (http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf).
Lei Federal Nº 5.081 - Regulamenta o Exercício da Odontologia (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm). Resolução CFO 118/2012
- Código de Ética Odontológica (https://www.crosp.org.br/uploads/etica/6ac4d2e1ab8cf02b189238519d74fd45.pdf).
➢ CUIDADOR DE ANIMAIS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Cuidados com os cães. Higiene. Alimentação. Banho. Dicas de identificação. Dicas de brincadeiras.
Exercícios. Brinquedos. Bibliografia referencial e sites para o estudo do conteúdo: Adestramento inteligente (https://material-deestudo.wreducacional.com.br/28/2400/5420.pdf). Dicas do canil (https://material-de-estudo.wreducacional.com.br/saude-animal/cuidador-decaes/-dicas-do-canil.pdf). Criação e manejo de cães (https://material-de-estudo.wreducacional.com.br/saude-animal/cuidador-de-caes/criacaoe-manejo-de-caes.pdf). Banho dos cachorros algumas dicas (https://material-de-estudo.wreducacional.com.br/saude-animal/cuidador-decaes/banho-dos-cachorros-algumas-dicas.pdf). Dicas para tratar de cães com ou sem auxílio veterinário (https://material-deestudo.wreducacional.com.br/saude-animal/cuidador-de-caes/dicas-para-tratar-de-cas-com-ou-sem-auxilio-veterinario.pdf). CF - Curso de
Cuidador de cães (https://www.cursosdeformacao.com.br/cursos/saude-animal/cuidador-de-caes).
➢ CUIDADOR DE SAÚDE (IDOSO):
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de procedimentos no âmbito da saúde buscando dar uma atenção adequada as pessoas que
apresentam limitações para atividades básicas e instrumentais da vida diária, tais como idosos, crianças, pessoas com deficiência, enfermos,
etc. Planejamento, preparo e dispensação de alimentação; auxílio e realização de higiene pessoal das pessoas sob seus cuidados; limpeza e
organização do ambiente; organização e ministração de medicamentos; auxílios para realização de exercícios e atividades de lazer; adaptações
ambientais e cuidados com vestuário, acomodação na cama, mudança de posição do corpo, estimulação do corpo e dos sentidos, auxílio na
comunicação, utilização de sondas (alimentar e vesical), atenção às emergências, noções de primeiros socorros, reconhecimento e
providências em situações de maus tratos. Cuidados com o cuidador. Bibliografia referencial: Guia Prático do Cuidador – MS, 2008
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf). Manual dos Cuidadores de Pessoas Idosas – SEADS/SP
(http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/303.pdf).
➢ CUIDADOR EDUCACIONAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Direitos e Proteção da criança. Cuidando de crianças. Cuidando da alimentação. Cuidando da Higiene.
Protegendo e cuidando quando as crianças ficam doentes. Cuidados para não machucar. Cuidando dos direitos das crianças. Cuidando do
direito da criança à participação. Cuidando do desenvolvimento da criança. Recomendações com relação aos cuidados para o desenvolvimento
da criança: Recém-nascido, do nascimento à 1ª semana; Da 1ª semana 6 meses de idade; Dos 6 aos 9 meses de idade; Dos 9 aos 12 meses
de idade; Dos 12 meses aos 2 anos de idade; Dos 2 anos de idade em diante. Cuidados com o cuidador. Direitos das crianças em ambiente
de creche: brincadeira; atenção individual; ambiente aconchegante, seguro e estimulante; contato com a natureza; higiene e saúde; alimentação
sadia; desenvolvimento da curiosidade, imaginação e capacidade de expressão; movimento em espaços amplos; proteção, afeto e amizade;
expressão dos sentimentos; especial atenção durante seu período de adaptação à creche; desenvolvimento da identidade cultural, racial e
religiosa. Noções gerais de higiene; Noções básicas de nutrição de crianças; Prevenção de acidentes; Noções de Primeiros Socorros na Escola.
Bibliografia referencial: Toda hora é hora de cuidar – Unicef, 2003 (https://www.unicef.org/brazil/pt/todahoracartilha.pdf). Cuidados para o
desenvolvimento da criança: Manual de Orientação à Famílias, Programa Criança Feliz – Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, 2012
(https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/crianca_feliz/Cuidados_para_desenvolvimento_crianca.pdf). Critérios para um atendimento
em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf). Primeiros
Socorros
e
Prevenção
de
Acidentes
Aplicados
ao
Ambiente
Escolar
–
UEM,
2008
(http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2104-6.pdf).
➢ ENFERMEIRO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Política Nacional de Humanização – Humaniza SUS. Código de Ética de Enfermagem. Enfermagem em
saúde pública e programas em saúde pública. Ambiente hospitalar. Organização e funcionamento do hospital. Serviço de enfermagem.
Organização e funcionamento da unidade de enfermagem ou unidade de internação. Avaliação de Saúde. Segurança, Proteção e Preparação
para Emergências. Assepsia e Controle de Infecções. Modalidades Complementares e Alternativas. Medicamentos. Enfermagem Peri
operatória. Promoção de Respostas Psicossociais Saudáveis. Autoconceito. Estresse e Adaptação. Perda, Pesar e Morrer. Estimulação
Sensorial. Sexualidade. Espiritualidade. Promoção de Respostas Fisiológicas Saudáveis. Higiene. Integridade da Pele e Cuidado de Lesões.
Atividade. Repouso e Sono. Conforto. Nutrição. Eliminação Urinária. Eliminação Intestinal. Oxigenação. Equilíbrio Hídrico, Eletrolítico e
Acidobásico. Vacinas. Programa Saúde da Família. Anotações de enfermagem: Terminologia hospitalar. Infecção hospitalar. O paciente
hospitalizado. Noções gerais. Sinais vitais. Peso e Altura. Posições para exames. Assistência de enfermagem ao exame físico. Técnica de
coleta de espécime para exames complementares. Urina tipo I, EAS rotina e uranálise. Fezes. Escarro. Sangue. Lavado gástrico. Preparo da
unidade do paciente. Atendimento das necessidades básicas do paciente. Medidas para o conforto do paciente. Mobilização. Movimentação e
transporte do paciente acamado. Higiene corporal. Controle hídrico do paciente. O paciente e suas necessidades nutricionais. Fatores que
alteram o apetite e a digestão. Dietas especiais. Tipos de dietas. Dietas básicas modificadas. Sondagem nasogástrica (SNG). Alimentação por
sondagem nasogástrica ou gavagem. Administração de medicamentos. Administração de medicamentos por via oral. Via sublingual.
Administração de medicamento por via retal. Administração de medicamento por via nasal. Administração de medicamento por via parenteral.
Venóclise. Dosagens de soluções. Tratamento por meio das vias respiratórias - inalação, nebulização e oxigenoterapia. Instilação. Tratamentos
diversos: Aplicações quentes e frias. Cateterismo vesical. Lavagem intestinal (enteróclise). Lavagem gástrica. Assistência de enfermagem aos
pacientes portadores de feridas. Feridas. Classificação das feridas. Tipos de cicatrização. Fatores que afetam a cicatrização normal. Curativo.
Retirada de pontos. Bandagem. Sistema gastrintestinal. Afecções cardiovasculares. Afecções hematopoiéticas. Sistema respiratório. Sistema
endócrino. Afecções reumáticas. Afecções otorrinolaringológicas. Afecções oftalmológicas. Afecções neurológicas. Sistema urinário. Afecções
neoplásicas. Anatomia. Fisiologia. Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher - Divisão Nacional de Saúde Materno-Infantil. Gravidez.
Assistência pré-natal. Câncer de Mama. Câncer cérvico-uterino. Doenças sexualmente transmissíveis. Assistência de enfermagem ao recémPrefeitura Municipal de Promissão – Concurso Público Nº 1/2018
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nascido. A criança e algumas necessidades. Programa de acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. Programa de assistência
integral à saúde da criança. Aleitamento materno. Bibliografia referencial: NETTINA, S. M. Prática de Enfermagem. Guanabara Koogan, 8ª
ed., 2007). Anotações de Enfermagem – COREN/SP, 2009 (http://www.portaldaenfermagem.com.br/downloads/manual-anotacoes-deenfermagem-coren-sp.pdf). Manual de normas, rotinas e procedimentos de Enfermagem – Atenção Básica – SMS/SP, 2012
(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/enfermagem/ManualTecnico_NormasRotinas_2013.pdf). Resolução
COFEN Nº 564/2017 – Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html).
Publicações Institucionais do Ministério da Saúde: Cadernos da Atenção Básica. Ministério da Saúde
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php): Volume 13 – Controle dos Cânceres do Colo de Útero e da Mama; Volume 14 – Prevenção
Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular e Renal crônica; Volume 15 – Hipertensão Arterial Sistêmica; Volume 16 – Diabetes
Mellitus; Volume 18 – HIV/AIDS, Hepatites e outras DST; Volume 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idoso; Volume 28 - Atenção à
demanda espontânea na APS; Volume 30 - Procedimentos na UBS. Política Nacional de Humanização – Humaniza SUS
(http://portalms.saude.gov.br/artigos/693-acoes-e-programas/40038-humanizasus)
➢ ESCRITURÁRIO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios básicos de administração pública e servidores. Regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo, colegas de trabalho e zelo pelo patrimônio público. Dimensões da qualidade nos deveres
dos servidores públicos. Redação Oficial. Comunicações Oficiais. Pronomes de Tratamento. Fechos para Comunicações. Identificação do
Signatário. O Padrão Ofício. Aviso e Ofício. Memorando. Exposição de Motivos. Mensagem. Telegrama. Fax. Correio Eletrônico. Recebimento
e protocolo de documentos. Noções de uso e conservação de equipamentos de escritório. Noções Básicas de Arquivo. Técnicas de arquivos.
Noções Básicas de Normas de Controle de Bens Patrimoniais (tombamento, controle, termos de responsabilidades, baixas, transferências e
alienação). Controle de imobilizados. Noções básicas de compras e licitações. Regras de hierarquias no serviço público. Outros conhecimentos
específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Constituição da República
Federativa do Brasil - artigos 37 a 41 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos):
artigos 3º, 6º, 9º, 10, 13, 14, 15, 20 a 26, 34 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm). Postura de Atendimento – ESALQ
(http://www.academia.edu/6654568/DIVIS%C3%83O_DE_BIBLIOTECA_E_DOCUMENTA%C3%87%C3%83O_ESALQ_USP_Postura_de_Atendim
ento). Cartilha de Excelência no Atendimento e Boas Práticas - PGU, 2012 (www.agu.gov.br/page/download/index/id/9317064). Técnicas de Redação
e arquivo – UnB, 2007 (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/tecnicas.pdf). Administração de Materiais – UnB, 2007
(http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/admi_mater.pdf). Manual de Redação da Presidência da República, 2002
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm).
➢ FARMACÊUTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial – Receituário e
Notificação. Farmacologia Geral: Absorção e Distribuição de Drogas, Farmacocinética, Biotransformação e Excreção de Drogas, Princípios de
Ações de Drogas, Fatores que Alteram os Efeitos de Medicamentos. Conceito de biodisponibilidade e bioequivalência. Política Nacional de
Medicamentos - Políticas de Saúde e de Medicamentos, Regulamentação e Qualidade, Seleção de Medicamentos, Disponibilidade e Acesso,
Educação, Informação e Comunicação. Bulas e Rótulos de Medicamentos. Medicamentos Controlados. Medicamentos de Notificação Simples.
Medicamentos de Referência. Medicamentos Dinamizados. Medicamentos Específicos. Medicamentos Fitoterápicos. Medicamentos
Fracionados. Medicamentos Genéricos Medicamentos Novos. Medicamentos Similares. Pós Registro de Medicamentos. Registro de
Medicamentos. Farmacovigilância. Farmacopeia Brasileira. Assistência Farmacêutica: Ciclo da Assistência Farmacêutica - produção, seleção,
programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição, dispensação de medicamentos. Uso Racional de Medicamentos, Assistência
Farmacêutica na atenção básica. Assistência Farmacêutica no SUS (Medicamentos disponibilizados, Programas aos quais se destinam - Saúde
Mental, Excepcionais, Hipertensão e Diabetes, Estratégicos, AIDS). Disposições constitucionais sobre a saúde pública. Princípios de ética
profissional. Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Noções sobre atividades administrativas e gerenciais na assistência farmacêutica e
farmácias: Organização, estrutura física, sanitária e legal da Central de Abastecimento Farmacêutico e farmácia municipal. Planejamento de
atividades, elaboração de procedimentos, organização, logística e administração de materiais, acompanhamento físico financeiro, controle de
estoque, ponto de ressuprimento. Implantação de sistemas de qualidade, acompanhamento e avaliação de processos. Bibliografia referencial:
Constituição da República Federativa do Brasil - artigos 196 a 200 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm).
Resolução Nº 179, de 27 de setembro de 2017 - Altera a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 39, de 14 de agosto de 2013, e dá outras
providências. (http://www.lex.com.br/legis_27520197_RESOLUCAO_N_179_DE_27_DE_SETEMBRO_DE_2017.aspx). Resolução RDC Nº
227 de 17 de maio de 2018 - Dispõe sobre a atualização do Anexo I, Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras
sob Controle Especial (http://portal.anvisa.gov.br/documents/33868/3233596/62+-+RDC+N%C2%BA+227-2018-DOU.pdf/7d04b5de-8e3f4da4-8e87-875141309903). Farmacopeia Brasileira (http://portal.anvisa.gov.br/farmacopeia). Lei 6.360/1976 e suas atualizações - Dispõe
sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes
e Outros Produtos, e dá outras Providências. (http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L6360.htm). Boas Práticas de Fabricação de
Medicamentos
RDC
Nº
39,
de
14
de
agosto
de
2013
e
atualizações
(http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2871537/RDC_39_2013_COMP.pdf/f5c15b07-0bd6-4148-bc01-8e96a7938d05).
➢ FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Tópicos do Código Tributário Municipal de Promissão: Título I – Dos Tributos Gerais, Título II – Do
Processo Fiscal, Título III – Do Cadastro Fiscal, Título IV – Do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana, Título VII – Do Imposto sobre
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Serviços de Qualquer Natureza, Título VIII – Das Taxas, Título IX – Da Contribuição de Melhoria. Normas gerais de direito tributário. Aspectos
e normas gerais sobre o Sistema Tributário Nacional. Competência Tributária. Limitações da competência tributária. Impostos. Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Taxas.
Contribuição de Melhoria. Distribuições de Receitas Tributárias. Obrigação tributária. Crédito Tributário. Modalidades de lançamento. Suspensão
do crédito tributário. Extinção do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário. Garantias e Privilégios do Crédito Tributário. Dívida Ativa. Fato
gerador. Sujeito ativo. Sujeito passivo. Solidariedade. Domicílio tributário. Responsabilidade tributária. Responsabilidade de sucessores.
Responsabilidade de terceiros. Responsabilidade por infrações. Moratória e parcelamento. Reclamações e recursos administrativos.
Pagamento. Compensação. Transação. Remissão. Decadência. Prescrição. Autos de infração. Legislação Federal do ISSQN. Noções Gerais
de Direito Administrativo: Princípios adotados na Administração Pública. Limites na atuação do Estado frente às atividades particulares. Poderes
administrativos. O Poder de Polícia. Bibliografia Referencial: Constituição Federal – artigos 1º, 5º, 6º, 30, 31, 145, 146, 150, 152, 156, 157
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Dispõe sobre o Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm). AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro, 2013
- Editora Saraiva. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro - Editora Malheiros). Legislação Municipal: Código Tributário do
Município de Promissão – Lei Nº 826/1999. Lei Complementar Nº 2714/2005 - Altera a Lei Municipal nº 826, de 10 de novembro de 1969, que
instituiu o Código Tributário do Município, na parte que trata do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, com a sua adaptação às normas
da Lei Complementar Federal nº. 116, de 31 de julho de 2003. Decreto Nº 5008/2010 – Regulamenta a Lei Complementar n.º 826 de 10 de
novembro de 1969, o Código Tributário Municipal, alterado pela Lei Complementar Nº 2.714 de 16 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) - que altera o sistema tributário do Município de Promissão - SP e dispõe sobre a
instituição e obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, da Declaração Eletrônica de Prestadores e Tomadores de Serviços, com
pertinência ao lançamento e cobrança do referido tributo, fixa prazos para o recolhimento e dispõe sobre outras providências Lei Complementar
Nº 44/2017 - Altera a Lei Municipal 826, de 10 de novembro de 1969, que instituiu o Código Tributário Municipal. (acessíveis em
https://www.promissao.sp.gov.br/portal/leis_decretos).
➢ FISIOTERAPEUTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia geral; Fisiologia geral; Neuroanatomia; Cinesiologia; Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos,
indicações e contraindicações de termoterapia - fototerapia - hidroterapia - massoterapia - cinesioterapia - eletroterapia - mecanoterapia manipulação vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia; Neuranatomia; Fisioterapia em neurologia; Fisioterapia em
ginecologia e obstetrícia; Fisioterapia em pediatria, geriatria e neonatologia; Fisioterapia em cardiovascular; Fisioterapia em pneumologia;
fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar - gasimetria arterial; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do aparelho respiratório;
avaliação fisioterápica do paciente crítico; ventilação mecânica - vias aéreas artificiais: indicações da ventilação mecânica, modos de ventilação
mecânica, desmame da ventilação mecânica; Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas
ao trabalho, práticas preventivas no ambiente de trabalho; Fisioterapia em pré e pós-operatório; Assistência fisioterapêutica domiciliar Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC); Equoterapia. Disposições constitucionais sobre a saúde pública. Ética Profissional. Educação
em Saúde: conceitos básicos. Trabalho em equipe multiprofissional; Relação com os usuários e pacientes. Ergonomia no ambiente de trabalho.
Bibliografia Referencial: Código de Ética e Deontologia em Fisioterapia (https://www.coffito.gov.br/nsite/?page_id=2346). Fisioterapia:
Avaliação e tratamento (Susan B.O. Sullivan, Thomaz J. Schmitz, Ed. Manole, 5ª ed.). NR-7 – Ergonomia
(http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17.htm). Constituição da República Federativa do Brasil - artigos 196 a 200
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm).
➢ FONOAUDIÓLOGO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Patologia e terapêutica da linguagem. Aquisição e o desenvolvimento da linguagem. Bases
neurobiológicas da linguagem. O sistema auditivo: bases anatômicas e funcionais. O sistema fonador: bases anatômicas e funcionais.
Fundamentos de linguística em fonoaudiologia. Disfonias. Reeducação após laringectomia. Disartrias. Dislalias. Disglossias. Intervenção
fonoaudiológica na surdez infantil. Próteses auditivas. Atraso da linguagem. Disfasia infantil e afasia congênita. Fonoaudiologia e paralisia
cerebral infantil. Os distúrbios da aprendizagem da linguagem escrita. Afasias do adulto. Alexias e agrafias. Disfemia. Fonoaudiologia e escola.
Sistemas aumentativos e alternativos de comunicação. Audiologia. Anatomia, fisiologia e desenvolvimento da audição. Avaliação e diagnóstico
audiológico: testes audiológicos para identificação das alterações cocleares, retrococleares e do sistema tímpano-ossicular. Avaliação e
diagnóstico audiológico: testes eletrofisiológicos e de avaliação do processamento auditivo. Intervenção audiológica no idoso. Intervenção
audiológica na saúde do trabalhador. Deficiência da audição, reabilitação e prótese auditiva/aparelho auditivo. Deficiência da audição,
reabilitação e implante coclear. Exame otoneurológico. Terapia fonoaudiológica da criança surda. Reabilitação vestibular. Triagem auditiva
neonatal e acompanhamento do desenvolvimento da audição. PAIR: perda auditiva induzida por ruído. Trabalho interdisciplinar em Audiologia.
Disfagia. Anatomia da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe e esôfago. Fisiologia da deglutição. Métodos de avaliação nas disfagias.
Disfagias em recém-nascidos e lactentes: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico. Disfagias em crianças
com disfunções neuromotoras: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico. Disfagias neurogênicas: conceito,
etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico. Disfagias mecânicas/oncológicas: conceito, etiologia, classificação,
investigação e tratamento fonoaudiológico. Disfagias em portadores de doenças neuromusculares: conceito, etiologia, classificação,
investigação e tratamento fonoaudiológico. Disfagia psicogênica: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico.
Trabalho interdisciplinar em disfagia. Aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Transtornos de fala e fluência: conceito,
etiologia, classificação, avaliação diagnóstico e intervenção fonoaudiológica. Distúrbios de linguagem oral e escrita: conceito, etiologia,
classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica nos ciclos de vida. Transtornos do desenvolvimento: espectro autístico,
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deficiência intelectual e física e outros. Afasias: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica.
Linguagem nos processos de envelhecimento. Trabalho interdisciplinar em Linguagem. Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático.
Desenvolvimento das estruturas e funções orofaciais nos ciclos de vida. Avaliação, diagnóstico e tratamento em Motricidade Orofacial.
Disfunções da articulação temporomandibular e dor orofacial, traumas de face, cirurgia ortognática, estética facial, paralisia facial, queimaduras,
câncer de boca, fissuras lábio palatinas e demais más-formações orofaciais. Alterações de fala músculo esqueléticas. Desenvolvimento e
alterações da função respiratória. Trabalho interdisciplinar em Motricidade Orofacial. Anatomia e fisiologia do aparelho fonador. Avaliação de
voz clínica, voz profissional e em fononcologia. Tratamento em voz clínica. Intervenção/ tratamento em voz profissional. Tratamento em
fononcologia. Voz e disfonia nos ciclos de vida: da infância à senescência. Promoção de saúde, qualidade de vida e voz. Trabalho interdisciplinar
em voz. Aquisição da leitura, escrita e alfabetização. Transtornos de aprendizagem e outros distúrbios relacionados à aprendizagem. Ética
Profissional.
Regulamentação
da
Profissão.
Bibliografia
referencial:
Código
de
Ética
da
Fonoaudiologia
(http://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/index.php/codigo-de-etica/). Manual de Fonoaudiologia (J. Pena-Casanova et al. - Artmed - 2ª ed., 2002).
Audiometria Tonal, Logo audiometria e Medidas de Imitância Acústica (http://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/eplaudoaudio.pdf).
Ambiente Acústico em Cabina/Sala de Teste (http://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/ambiente_acustico.pdf). Áreas de Competência do
Fonoaudiólogo no Brasil (http://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/epacfbr.pdf). Caracterização das Ações inerentes ao Exercício
Profissional do Fonoaudiólogo (http://www.crefono4.org.br/cms/files/legislacao/Acoes-Inerentes.pdf). Classificação Brasileira de Procedimentos
em Fonoaudiologia (http://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/cbpfa2ed.pdf). Manual de Biossegurança – Medidas de controle de infecção
para fonoaudiólogos (http://www.fonosp.org.br/publicar/publicacoes/biosseguranca.pdf).
➢ GARI
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de higiene e limpeza. Técnica e equipamentos de varrição e coleta de lixo. Coleta seletiva de lixo.
Noções de reciclagem e destinação do lixo. Serviços de limpeza e varrição de vias e logradouros públicos. Equipamentos para a segurança e
higiene. Noções básicas de segurança no trabalho e primeiros socorros. Noções de hierarquia e de zelo pelo patrimônio público. Bibliografia
referencial: Reciclagem básica (https://www.ecycle.com.br/component/content/article/70-homes/269-home-guia-da-reciclagem.html). As cores
da
reciclagem
(http://www.setorreciclagem.com.br/3rs/as-cores-da-reciclagem/).
Normas
regulamentadoras
do
MTE
(http://trabalho.gov.br/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras). NR6 – Equipamentos de Proteção
Individual. NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Manual de Primeiros Socorros do Ministério da Saúde
– FIOCRUZ (http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdeprimeirossocorros.pdf).
➢ MÉDICO DO PSF:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A implantação da unidade de saúde da família. Treinamento Introdutório. Educação Permanente. Saúde
do Trabalhador. Controle da Tuberculose. Hipertensão sistêmica e Diabetes Mellitus – protocolo. Violência intrafamiliar – orientações para a
prática em serviço. Dermatologia na atenção básica da saúde. Controle da hanseníase. Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e
do desenvolvimento infantil, nutrição, aleitamento materno e alimentação complementar. Obesidade. Controle dos cânceres de colo do útero
e da mama. Prevenção clínica de doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica. Hipertensão arterial sistêmica. Diabetes Mellitus.
Saúde Bucal. HIV/AIDS, hepatites e outras DST. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Carência de micronutrientes. Vigilância em saúde:
dengue, esquistossomosse, hanseníase, malária, tracoma e tuberculose. Zoonoses. Saúde na escola. Doenças respiratórias crônicas. Saúde
sexual e saúde reprodutiva. Diretrizes do NASF - Núcleo de apoio à saúde da família. Atenção à demanda espontânea na APS. Rastreamento.
Procedimentos. Práticas integrativas e complementares. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica,
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, do sistema digestivo, renais, metabólicas e do sistema endócrino,
hematológicas, reumatológicas, neurológicas, psiquiátricas, infecciosas e transmissíveis, ginecológicas Situação de violência (identificação e
procedimentos). Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família – PSF. Código de Ética Médica. Código de Processo Ético Profissional.
Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Cadernos da Atenção Básica (Ministério da Saúde - volumes 1 a 33
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php).
Guia
Prático
do
Programa
de
Saúde
da
Família
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes../guia_psf1.pdf). Guia de Vigilância Epidemiológica – 7ª ed., 2009
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388729/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf/99464018-d6d1-486b-853b-9871d6eff16f?version=1.0).
Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Áreas: Diretrizes Clínicas na Saúde Suplementar; Medicina da Família e Comunidade
(http://diretrizes.amb.org.br/#). Medicina Ambulatorial – Condutas de Atenção Primária Baseada em Evidências (Bruce B. Duncan, ed. Artmed).
Tratado de Medicina de Família e Comunidade (Gustavo Gusso, Ed. Artmed). Código de Ética Médica e Código de Processo Ético Profissional
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).
➢ MÉDICO OFTALMOLOGISTA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O sistema visual humano. Avaliação clínica da função visual. Olho vermelho ou doloroso. Perda visual
transitória ou súbita. Perda visual crônica. Ptose. Diplopia. Refração. Inflamações oculares. Catarata. Glaucoma. Retina. Estrabismo.
Traumatismos. Manifestações oculares na AIDS. Vias ópticas. Distúrbios do olho seco. Pálpebras. Vias lacrimais. Conjuntiva. Córnea. Cirurgia
de córnea e refrativa. Episclera e esclera. Cristalino. Uveite. Tumores oculares. Doença vascular da retina. Distúrbios maculares adquiridos.
Distrofias hereditárias de fundo. Descolamento de retina. Opacidades vítreas. Estrabismo. Neuroftalmologia. Efeitos colaterais oculares de
medicações sistêmicas. Código de Ética Médica. Código de Processo Ético Profissional. Bibliografia referencial e sites para estudo do
conteúdo: Harrison - Medicina Interna (Eugene Braunwald e outros – Editora McGraw Hill, 15ª ed., 2002). Projeto Diretrizes AMB – Associação
Médica Brasileira – Área de Oftalmologia (http://diretrizes.amb.org.br/). Oftalmologia Clínica (Jack J. Kanski e Brad Bowling – Ed.Elsevier – 7º
ed., 2012). Código de Ética Médica e Código de Processo Ético Profissional (http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).
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➢ MÉDICO PSIQUIATRA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Exame do estado mental. Neuropsiquiatria. Transtornos psiquiátricos. Transtornos mentais. Distúrbios de
ansiedade. Transtorno de pânico. Distúrbio de ansiedade generalizada. Transtornos fóbicos. Distúrbios de estresse. Transtorno obsessivocompulsivo. Transtorno de estresse pós-traumático. Transtornos do humor. Transtornos depressivos. Transtorno bipolar. Transtornos
alimentares. Bulimia nervosa. Anorexia nervosa. Compulsão alimentar periódica. Transtornos somatoformes. Transtornos da personalidade.
Esquizofrenia. Distúrbios na infância, pré-adolescência e adolescência. Classificação e avaliação da violência. Problemas de saúde mental em
desabrigados. Alcoolismo. Abuso e dependência de opioides. Cocaína e outras drogas de abuso comum. Psicogeriatria. Dependência de
nicotina. Psicofarmacologia. Eletroconvulsoterapia. Emergências em Psiquiatria. Código de Ética Médica. Código de Processo Ético
Profissional. Bibliografia referencial: Harrison - Medicina Interna - Eugene Braunwald e outros, Editora McGraw Hill. Manual de Psiquiatria UNIFESP - Luiz Fernando dos Reis Falcão e outros, Editora Roca. Projeto Diretrizes AMB – Associação Médica Brasileira – Área de Psiquiatria
(http://diretrizes.amb.org.br/).
Código
de
Ética
Médica
e
Código
de
Processo
Ético
Profissional
(http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/legislacao.asp).
➢ MONITOR INFANTIL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Direitos e Proteção da criança. Deveres e obrigação do monitor de alunos. Os fazeres e as atividades na
educação infantil. Leitura, brincadeiras, música e jogos na educação infantil. Tópicos do Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil: A criança; Educar; Cuidar; Brincar; Interação; Diversidade e individualidade; crianças com necessidades especiais. Organização do
espaço. Organização do tempo. Utilização adequada de materiais em atividades. Recepção dos alunos. Atendimento de pais. Controle de
acesso. Controle de frequência e evasão. Controle e movimentação do aluno. Orientação aos alunos quanto às normas da Escola. Controle e
movimento dos alunos nas imediações da Escola. Disciplina e vigilância dos alunos. Direitos das crianças em ambiente de creche: brincadeira;
atenção individual; ambiente aconchegante, seguro e estimulante; contato com a natureza; higiene e saúde; alimentação sadia;
desenvolvimento da curiosidade, imaginação e capacidade de expressão; movimento em espaços amplos; proteção, afeto e amizade;
expressão dos sentimentos; especial atenção durante seu período de adaptação à creche; desenvolvimento da identidade cultural, racial e
religiosa. Higiene e segurança na escola. Prevenção de acidentes. Noções de Primeiros Socorros na Escola. Telefones de emergência: Pronto
Socorro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Violência contra Crianças, Defesa Civil. Bibliografia referencial: BRITO. Teca Alencar de. Música
na Educação Infantil. São Paulo: Ed. Peirópolis, 2003. FERREIRA, Maria Clotilde Rossetti (org.). Os fazeres na educação infantil. São Paulo:
Cortez,
2011.
Referencial
Curricular
Nacional
para
a
Educação
Infantil:
Volume
1
–
Introdução
(http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf). Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das
crianças (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf). Estatuto da Criança e do Adolescente: Das disposições preliminares
- artigos 1º ao 6º. Do Direito à Vida e à Saúde – artigos 7º ao 14. Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade – artigos 15 a 18-B. Do
Direito à Convivência Familiar e Comunitária – artigos 19 a 24. Da Prevenção – artigos 70 a 73. Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte
e ao Lazer - artigos 53 a 59. Da Autorização para Viajar – artigos 83 a 84. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm). Primeiros
Socorros
e
Prevenção
de
Acidentes
Aplicados
ao
Ambiente
Escolar
–
UEM,
2008
(http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2104-6.pdf).
Telefones
de
emergência
(http://www.telefonica.net.br/sp/utilidadepublica/emergencia.htm).
➢ NUTRICIONISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Alimentação Escolar. Atendimento da alimentação escolar aos
alunos da educação básica no PNAE. Planejamento e Preparo de Alimentos em Unidade Escolar. Conceitos em nutrição. Classificação dos
nutrientes. Planejamento de cardápios. Leis fundamentais da alimentação. Carboidratos. Fibras alimentares. Proteínas. Lipídios. Água.
Vitaminas. Minerais. Tipos de alimentos. Nutrição nas diversas fases da vida. Orientação de saúde e alimentação para coletividades: Tipos de
indicadores. Educação alimentar. Diagnóstico do estado nutricional. Avaliação do estado nutricional. Dietas de rotina. Dietas modificadas.
Estudo e técnica de preparo dos alimentos: Técnica de preparo dos alimentos. Estudo experimental dos alimentos. Organização de eventos.
As culinárias nacionais e internacionais. Estudo da legislação e método de conservação de alimentos. Procedimentos de higiene e metodologia
de controle. Gestão de Unidade de Alimentação e Nutrição. A escolha dos alimentos. Dos alimentos à refeição. O ato de comer e a
comensalidade. A compreensão e a superação de obstáculos. Passos para uma alimentação adequada e saudável. Boas Práticas em Unidades
de Alimentação. Elaboração de cardápios saudáveis. Alimentação saudável e sustentável. Nutrição Básica. Necessidades e Recomendações
de Nutrientes. Necessidades e Recomendações de Energia. Planejamento e Avaliação da Ingestão de Energia e Nutrientes para Indivíduos.
Alimentação Equilibrada na Promoção da Saúde. Alimentos Funcionais. Avaliação Nutricional. Aconselhamento Nutricional. Nutrição em
Condições Clínicas Específicas: Obesidade. Diabetes Mellitus. Doenças Renais. Distúrbios do Trato Digestório. Câncer. Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Doenças Pulmonares. Doenças Cardiovasculares. Doenças Hepáticas. Cirurgia e Trauma Interações entre
Drogas e Nutrientes. Terapia Nutricional: Nutrição Enteral. Nutrição Parenteral. Microbiologia de alimentos. Controle Higiênico Sanitário dos
Alimentos. Técnicas dietéticas de pré-preparo e preparo de alimentos. Conceitos de Administração. Desnutrição. Fundamentos sobre as
principais leis de Alimentos/Vigilância Sanitária (hortifrutigranjeiros, enlatados, embutidos, carnes, etc.). Estudo dos nutrientes e adequação da
alimentação ao diagnóstico. Orientações de saúde e alimentação para coletividades. Fisiologia e dietas para condições especiais. Estudo e
técnica de preparo dos alimentos. Estudo da legislação e método de conservação dos alimentos. Procedimentos de higiene e metodologia de
controle. Ética Profissional. Bibliografia referencial: Nutrição: Guia Prático - Cynthia Cavalini Cândido e outros, Ed. Iátria. Código de Ética e
Conduta do Nutricionista (http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2018/04/codigo-de-etica.pdf). Lei Federal 11.947/2009 - Dispõe sobre o
atendimento da alimentação escolar (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm). Resolução FNDE 38/2009 Prefeitura Municipal de Promissão – Concurso Público Nº 1/2018
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Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no PNAE (http://www.fnde.gov.br/acesso-ainformacao/institucional/legislacao/item/3341-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-38-de-16-de-julho-de-2009). Política Nacional de
Alimentação e Nutrição – MS – 2012 (http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/pnan2011.pdf). Guia Alimentar para a População Brasileira –
Ministério da Saúde – 2014 (http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf). Cartilha sobre
Boas
Práticas
para
Serviços
de
Alimentação
Resolução
RDC
nº
216/2004
ANVISA
(http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/389979/Cartilha+Boas+Pr%C3%A1ticas+para+Servi%C3%A7os+de+Alimenta%C3%A7%C3%A
3o/d8671f20-2dfc-4071-b516-d59598701af0).
Alimentação
Saudável
e
Sustentável
–
MEC
UnB,
2007
(http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/alimet_saud.pdf). Planejamento e Preparo de Alimentos – MEC/UnB, 2007
(http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/prlanej_prep_alimnt.pdf).
Cardápios
Saudáveis
–
MEC/UnB,
2007
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=612-carcapios-saudaveis&Itemid=30192). Portaria MS nº
729/2005
Institui
o
Programa
Nacional
de
Suplementação
de
Vitamina
A
(http://189.28.128.100/nutricao/docs/vitaminaa/portaria_729_vita.pdf). Portaria MS nº 730/2005 - Institui o Programa Nacional de
Suplementação de Ferro (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt0730_13_05_2005.html). Cadernos de Atenção Básica
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php): Nº 12 – Obesidade; Nº 20 – Carência de Micronutrientes).
➢ PAJEM
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Direitos e Proteção da criança. Tópicos do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: A
criança; Educar; Cuidar; Brincar; Interação; Diversidade e individualidade; crianças com necessidades especiais. Direitos das crianças em
ambiente de creche: brincadeira; atenção individual; ambiente aconchegante, seguro e estimulante; contato com a natureza; higiene e saúde;
alimentação sadia; desenvolvimento da curiosidade, imaginação e capacidade de expressão; movimento em espaços amplos; proteção, afeto
e amizade; expressão dos sentimentos; especial atenção durante seu período de adaptação à creche; desenvolvimento da identidade cultural,
racial e religiosa. Noções gerais de higiene; Noções básicas de nutrição de crianças; Prevenção de acidentes; Noções de Primeiros Socorros
na Escola. Bibliografia referencial: Estatuto da Criança e do Adolescente: Das disposições preliminares - artigos 1º ao 6º. Do Direito à Vida e
à Saúde – artigos 7º ao 14. Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade – artigos 15 a 18-B. Do Direito à Convivência Familiar e
Comunitária – artigos 19 a 24. Da Prevenção – artigos 70 a 73. Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer - artigos 53 a 59. Da
Autorização para Viajar – artigos 83 a 84. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm). Critérios para um atendimento em creches que
respeite os direitos fundamentais das crianças (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf). Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil: Volume 1 – Introdução (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf). Primeiros Socorros e
Prevenção de Acidentes Aplicados ao Ambiente Escolar – UEM, 2008 (http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2104-6.pdf).
Telefones de emergência (http://www.telefonica.net.br/sp/utilidadepublica/emergencia.htm).
➢ PROCURADOR JURÍDICO:
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO OFICIAL: Redação Oficial: Introdução; Aspectos Gerais da Redação Oficial; Comunicações Oficiais;
Pronomes de Tratamento; Fechos para Comunicações; Identificação do Signatário; O Padrão Ofício; Aviso e Ofício; Memorando; Mensagem.
Língua Portuguesa: Leitura e Interpretação de Textos Literários e Não Literários: descrição, narração, dissertação, injunção, etc. Fonética:
Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. Classificação das palavras quanto ao acento tônico - oxítonas,
paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. Prosódia. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e símbolos.
Morfologia: Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. Formação das palavras –
derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos.
Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da oração objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc.
Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula,
dois-pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, parágrafo.
Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e
particípio.
Bibliografia
referencial:
Manual
de
Redação
da
Presidência
da
República,
2002
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm). BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Nova Fronteira, 2015.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional, 2008. HOUAISS, Antonio.
Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos. Publifolha, 2011. MICHAELIS Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa
(http://michaelis.uol.com.br/). ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Ed. José Olympio, 2010.
SENADO
FEDERAL.
Acordo
ortográfico
da
Língua
Portuguesa,
2013
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1). Sites para estudo do conteúdo:
https://www.soportugues.com.br/, https://portugues.uol.com.br/, https://brasilescola.uol.com.br/portugues, https://www.conjugacao.com.br/) .
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei Orgânica do Município de Promissão e suas atualizações (Emendas 1 a 48): Título I – Da
Organização Municipal, Título II – Da Organização dos Poderes, Título III – Da Organização Administrativa Municipal, Título IV – Da Ordem
Econômica e Social (https://www.promissao.sp.gov.br/publicos/05_lei_organica_de_promissao.pdf).
Direito Administrativo: Princípios Básicos da Administração. Princípios de Direito Administrativo. Estado, Governo e Administração Pública.
Administração direta e indireta. Autarquias. Fundações. Empresas estatais. Organização Administrativa. Órgãos públicos. Função pública. Cargo
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público. Agentes públicos. Investidura ou provimento. Vacância. Acessibilidade. Cargos em Comissão. Sistemas remuneratórios. Aposentadoria.
Sindicalização e direito de greve. Responsabilidade do agente. Poderes Administrativos. Poder vinculado. Poder discricionário. Poder hierárquico.
Poder disciplinar. Poder regulamentar. Poder de polícia. Atos administrativos. Atos jurídicos. Requisitos ou condições de validade. Atributos. Ato
administrativo perfeito. Atos de governo. Classificação fundamental. Espécies de atos administrativos. Atos de direito privado. Extinção dos atos
administrativos. Anulação e revogação dos atos administrativos. Serviços Públicos. Direito do usuário. Serviços centralizados. Serviços
desconcentrados. Serviços descentralizados. Titularidade e modo de prestação. Delegação e outorga de serviço público. Concessão de serviço
público: Lei Federal 8.987/95 e atualizações (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8987compilada.htm). Remuneração, Taxa, Preço público e
Tarifa. Permissão de serviço público. Autorização. Bens Públicos. Classificação. Afetação e desafetação. Aquisição de bens móveis e imóveis.
Compra e venda e permuta. Dação em pagamento. Doação. Outros modelos de aquisição: Usucapião. Sucessão. Regime de parcelamento do
solo. Perda e confisco de bens. Alienação de bens. Uso de bens públicos. Bens públicos em espécie. Limitações ao Direito de Propriedade.
Modalidades. Limitações administrativas. Ocupação temporária. Tombamento. Requisição administrativa. Servidão administrativa. Desapropriação.
Requisitos constitucionais. Necessidade e utilidade pública. Interesse social. Indenização. Pagamento. Retrocessão. Responsabilidade civil do
Estado. Teorias. Responsabilidade por atos legislativos. Responsabilidade por atos jurisdicionais. Reparação de dano. Da ação regressiva.
Responsabilidade por atos ilícitos. Controle da Administração. Controle Administrativo. Controle administrativo exercitado de ofício. Controle
administrativo exercitado por provocação. Prescrição administrativa. Coisa julgada administrativa. Prescrição de ações movidas em face do Poder
Público. Controle legislativo. Controle jurisdicional. Mandado de Segurança. Ação popular. Ação civil pública. Mandado de injunção. Habeas corpus.
Habeas data. Improbidade Administrativa - Lei Federal 8.429/1992 e atualizações (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8429.htm).
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000 e atualizações (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm). Lei Federal Nº
8.666/1993 e atualizações - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm); Lei Federal 10.520/2002 e alterações - Institui, no âmbito
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm); Lei
Complementar Nº 123/2006 e alterações - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - Capítulo V - Do Acesso
aos Mercados (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm). Bibliografia referencial: Direito Administrativo Brasileiro - Hely Lopes
Meirelles, Malheiros, 2ª ed., 2016. Direito Administrativo - Maria Sylvia Zanella di Pietro, Forense, 31ª ed., 2018. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos - Marçal Justen Filho, Revista dos Tribunais, 17ª ed., 2016. Manual Básico de Remuneração dos Agentes Políticos
Municipais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Julio C. F. da Silva et al., TCESP, 2016
(http://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/remuneracao_agentes_politicos.pdf). Súmulas de Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (http://www4.tce.sp.gov.br/sumulas).
Direito Constitucional: Poder Constituinte: Conceito, distinção, origem, esquema, espécies, titularidade, agente do poder constituinte, veículos
do poder constituinte. Eficácia das normas constitucionais: Classificação, recepção no direito constitucional, repristinação no direito constitucional,
desconstitucionalização. Controle da constitucionalidade: Fundamento, origens do controle da constitucionalidade, esquema, formas de
inconstitucionalidades, formas de controle, órgão de controle, critérios de controle, meios de controle, natureza da decisão, controle da
constitucionalidade no Brasil, modalidade de ação direta (ADI, ADIn, ADPF e ADC), conceito de lei e ato normativo para efeito de controle em
abstrato da constitucionalidade, concessão de medida cautelar no controle em abstrato da constitucionalidade, controle da constitucionalidade de
leis municipais, titularidade, pertinência temática, normas constitucionais inconstitucionais, espécies de decisões proferidas no controle em abstrato
da constitucionalidade, efeitos da decisão. Princípios fundamentais: Conceito, finalidade, violação, normas jurídicas, colisão de princípios e conflitos
de regras, princípios constitucionais fundamentais, denominação atual do Estado brasileiro. República. Federação. Estado Democrático de Direito.
Fundamentos do Estado brasileiro. Separação de poderes. Objetivos fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais. Histórico dos direitos
fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Nacionalidade. Cidadania e direitos políticos: Concepções de cidadania,
aquisição da cidadania, direitos políticos positivos e negativos. Leis Eleitorais. Partidos políticos. Organização Político-Administrativo. União,
Estados e Município. Administração Pública. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Servidores Públicos. Poder Legislativo. Processo
Legislativo. Poder judiciário. Ministério Público. Sistema tributário nacional. Impostos do Município. Finanças Públicas: Normas gerais, orçamento,
plano plurianual; diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Precatórios. Saúde. Previdência Social. Educação. Ato das disposições
constitucionais transitórias. Emendas Constitucionais. Bibliografia referencial: Direito Constitucional - Alexandre de Moraes, Atlas, 34ª ed., 2018).
Direito Tributário e Execução Fiscal: Sistema tributário nacional. Competência Tributária. Limitações da competência tributária. Impostos.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Imposto sobre a transmissão de bens
imóveis. Taxas. Contribuição de Melhoria. Distribuições de Receitas Tributárias. Critério de Distribuição do Fundo de Participação dos Municípios.
Cálculo e Pagamento das Quotas Estaduais e Municipais. Comprovação da Aplicação das Quotas Estaduais e Municipais. Imposto sobre
Operações Relativas a Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais do País. Normas gerais de direito tributário. Legislação tributária.
Vigências, aplicação, interpretação e integração da Legislação Tributária. Obrigação tributária. Fato gerador. Sujeito ativo e sujeito passivo.
Responsabilidade tributária. Crédito tributário. Suspensão do crédito tributário. Extinção do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário. Garantias
e Privilégios do Crédito Tributário. Lei 5.172/1966 e atualizações - Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito
tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm). Dívida Ativa. Lei Nº 6.830/80 e
atualizações - Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm). Bibliografia referencial: Direito Tributário Brasileiro – Luciano Amaro, Saraiva, 22ª ed., 2017.
Lei de Execução Fiscal - Anderson Soares Madeira, Freias Bastos, 2ª Ed., 2013).
Direito Civil e Processual Civil: DL 4.657/1942 e atualizações - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm). Lei 13.105/2015 e alterações - Código de Processo Civil
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art1045). Hermenêutica e interpretação das normas jurídicas: Função;
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Espécies; Métodos; Analogia; Princípios gerais do direito; Equidade. Eficácia da lei no tempo e no espaço: Revogação e derrogação;
Irretroatividade; Direito adquirido. Pessoas naturais e jurídicas. Associações e fundações. Domicílio. Diferentes Classes de Bens. Bens Públicos.
Fatos Jurídicos: negócio jurídico; invalidade do negócio jurídico. Atos jurídicos lícitos e ilícitos. Prescrição: causas que impedem e suspendem a
prescrição; causas que interrompem a prescrição e prazos de prescrição. Decadência. Prova. Direito das obrigações: obrigações de dar coisa certa
e incerta; obrigações de fazer e não fazer; obrigações alternativas; obrigações divisíveis e indivisíveis; obrigações solidárias. Transmissão das
obrigações: cessão de crédito; assunção de dívida; adimplemento e extinção das obrigações; pagamento em consignação; pagamento com subrogação; imputação do pagamento; dação em pagamento. Novação. Compensação. Confusão. Remissão das dívidas. Inadimplemento das
obrigações. Responsabilidade Civil. Princípios gerais do Processo Civil; Jurisdição. Formas de composição de litígios. A tutela jurisdicional estatal.
Princípios da jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária; Ação. Conceito e autonomia. Condições da ação. Classificação das ações. Elementos
da ação; Competência. Conceito e critérios de determinação. Competência absoluta e relativa. Prorrogação de competência. Perpetuação da
jurisdição. Conexão e continência. Prevenção. Conflito de competência; Das partes e seus procuradores. Relação jurídica processual. Conceito de
parte. Faculdades, deveres e ônus processuais. Substituição processual e substituição de parte. Capacidade de estar em juízo e capacidade
processual. Do advogado; O Ministério Público no Processo Civil. O Ministério Público como parte. O Ministério Público como fiscal da lei. Vantagens
processuais do Ministério Público; O juiz. Deveres do juiz no processo civil. A imparcialidade; Atos processuais. Generalidades. O ato processual
no tempo. O ato processual no espaço. Atos das partes. Atos do juiz. Prazos processuais; Pressupostos e nulidades processuais. Forma e controle
externo das nulidades. Controle incidental das nulidades processuais. Litisconsórcio. Conceito e classificação. Espécies de litisconsórcio;
Intervenção de terceiros. Conceito. Assistência. Oposição. Nomeação à autoria. Denunciação da lide. Chamamento ao processo; Formação,
Suspensão e extinção do processo. Procedimento Comum. Rito Ordinário. Rito Sumário. Procedimentos Especiais. Processo de Conhecimento.
Petição Inicial. Antecipação da tutela. Da citação. Da resposta do Réu. Da Fase Ordinária. Do julgamento conforme o estado do processo. Teoria
geral das provas. Depoimento pessoal. Prova documental. Prova testemunhal. Prova pericial e inspeção judicial. Audiência de instrução e
julgamento. Sentença e coisa julgada. Do processo nos Tribunais. Teoria geral dos recursos. Pressupostos subjetivos. Pressupostos objetivos. Dos
recursos em espécie. Apelação. Agravo. Embargos infringentes. Embargos de declaração. Recurso Ordinário. Recurso Especial. Recurso
Extraordinário. Embargos de Divergência em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário. Da Ação Rescisória. Do processo de execução. Das
partes, da competência, dos requisitos necessários para realizar qualquer execução. Da responsabilidade patrimonial. Da execução para a entrega
de coisa. Da execução das obrigações de fazer e de não fazer. Da execução por quantia certa contra devedor solvente. Dos embargos à execução.
Da execução por quantia certa contra devedor insolvente. Do processo cautelar. Das medidas cautelares. Do arresto. Do sequestro. Da caução.
Da busca e apreensão. Da exibição. Da produção antecipada de provas. Do arrolamento de bens. Da justificação. Dos protestos, notificações e
interpelações. Do atentado. Do protesto e da apreensão de títulos. De outras medidas provisionais. Das ações possessórias. Da manutenção e da
reintegração de posse. Do interdito proibitório. Da ação de nunciação de obra nova. Da ação de usucapião de terras particulares. Da ação de
divisão e da demarcação de terras particulares. Dos embargos de terceiro. Da habilitação. Das alienações judiciais. Da execução fiscal – Título
executivo; a dívida ativa. Bibliografia referencial: Manual de Direito Civil - Flávio Tartuce, Método, 8ª ed., 2018. Curso Didático de Direito
Processual Civil - Elpídio Donizetti, Atlas, 21ª ed., 2017.
Direito Financeiro e Econômico: Finanças públicas na Constituição de 1988. Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios
orçamentários. Normas gerais de direito financeiro - Lei Nº 4.320/1964 e atualizações (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l4320.htm).
Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos. Despesa pública. Conceito e classificação. Princípio da legalidade. Técnica de
realização da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. Disciplina constitucional e legal dos precatórios. Receita pública. Conceito.
Ingressos e receitas. Classificação: receitas originárias e receitas derivadas. Preço público e sua distinção com a taxa. Dívida ativa da União
de natureza tributária e não-tributária. Crédito público. Conceito. Empréstimos públicos: classificação, fases, condições, garantias, amortização
e conversão. Dívida pública: conceito, disciplina constitucional, classificação e extinção. Ordem constitucional econômica: princípios gerais da
atividade econômica. Política agrícola e fundiária e reforma agrária. Ordem jurídico-econômica. Conceito. Ordem econômica e regime político.
Aspectos da ordem econômica regional. Intervenção do Estado no domínio econômico. Liberalismo e intervencionismo. Modalidades de
intervenção. Intervenção no direito positivo brasileiro. Lei Nº 12.529/2011 e atualizações - Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/Lei/L12529.htm). Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n.º 101/2000 e atualizações
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm). Bibliografia referencial: Direito Financeiro e Econômico – Ana Carolina Squizzato,
Método, 1ª ed., 2013).
➢ PROFESSOR DE APOIO – PEB I:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Diretrizes para o Atendimento
Educacional Especializado. Políticas, programas, saberes e práticas da inclusão. Atendimento Educacional Especializado: Deficiência Física,
Deficiência Mental, Deficiência Visual, Pessoa com Surdez. Distúrbios de Aprendizagem. Distúrbios da Comunicação. Bibliografia Referencial
– Normas e publicações institucionais: Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades
Educativas Especiais (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf). Resolução CNE/CEB Nº 4/2009 - Diretrizes Operacionais
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf). Deliberação CEE
Nº 68/2007 - Normas para a educação de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, no sistema estadual de ensino
(http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/aa_ppdeficiencia/aa_ppd_autismo/aut_legis/deliber_68_07.pdf). Resolução CNE/CEB Nº
2/2001 - Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf).
Atendimento Educacional Especializado: Pessoa com Surdez (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_da.pdf), Deficiência Física
(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_df.pdf). Deficiência Mental (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/defmental.pdf) e
Deficiência Visual (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dv.pdf). Avaliação para identificação das necessidades educacionais
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especiais (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/avaliacao.pdf). Desenvolvendo competência para o atendimento às necessidades
educacionais especiais de alunos surdos (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunossurdos.pdf). Desenvolvendo competência para o
atendimento
às
necessidades
educacionais
especiais
de
alunos
com
deficiência
física
/
neuromotora
(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunosdeficienciafisica.pdf). Desenvolvendo competência para o atendimento às necessidades
educacionais especiais de alunos com altas habilidades / superdotação (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashabilidades.pdf).
Desenvolvendo competência para o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos cegos e de alunos com baixa visão
(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunoscegos.pdf). Recomendações para a construção de escolas inclusivas
(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/const_escolasinclusivas.pdf). Livros e Artigos: CARVALHO, Rosita Elder. “Educação Inclusiva:
do que estamos falando?” In: Revista Educação Especial, número 26, 2005 - pp. 1-7. Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, Brasil
(http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=313127396003). BIANCHETTI, Glucídio; FREIRE, Ida Mara. Um Olhar sobre a Diferença: Interação,
Trabalho e Cidadania. 12. ed. Campinas: Papirus, 1998. MANTOAN, Maria Tereza Eglér et al. Inclusão Escolar: pontos e contrapontos.
Summus, 2006.
➢ PROFESSOR DE ARTES – PEB II:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Base Nacional Comum Curricular: Introdução: marcos legais, fundamentos, pacto Inter federativo;
Estrutura da BNCC; A etapa do Ensino Fundamental: Competências específicas da área de Linguagens; Arte - Anos Finais: Competências
específicas, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.
Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos. Tópicos dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação e Cidadania.
Conteúdos. Orientações Didáticas. Autonomia. Diversidade. Interação e cooperação. Disponibilidade para a aprendizagem. Organização do
tempo. Organização do espaço. Seleção de material. Escola, adolescência e juventude. Tecnologias da comunicação e informação. Objetivos
Gerais das Artes no Ensino Fundamental. A Arte como conhecimento. O conhecimento artístico como produção e fruição. O conhecimento
artístico como articulação de sentidos. Arte e questões sociais da atualidade: os temas transversais. Critérios para a seleção de conteúdo.
Conteúdos relativos a valores e atitudes. Critérios de avaliação de aprendizagem em Arte. Orientações para avaliação na área de Arte. A arte
no ensino fundamental: conteúdos de arte, artes visuais, dança, música, teatro, orientações didáticas para Arte. Artes visuais: a linguagem
visual, fazer e olhar imagens, artesanato e artes decorativas, outras maneiras de tratar formas e imagens: colagem, quadrinhos, fotografia,
cinema e desenho animado, instalações, reprografia, imagens por computador: vídeo, arquitetura e design, formas de difundir a arte. Artes
Visuais: objetivos gerais. Produção do aluno em Artes Visuais. Apreciação significativa em Artes Visuais. As Artes Visuais como produção
cultural e histórica. Critérios de avaliação em Artes Visuais. Música e dança: os sons e a música, compor e interpretar, escutar música, dança,
músicas e danças do Brasil. Teatro: representar, a obra de teatro, a construção do espetáculo teatral, ir ao teatro. Conhecimentos de história
da arte e de manifestações de arte contemporâneas. Teatro: objetivos gerais Conteúdos de Teatro. Teatro como comunicação e produção
coletiva. Teatro como apreciação. Teatro como produto histórico-cultural. Critérios de avaliação em Teatro. Teatro: Representar. A obra de
teatro. A construção do espetáculo teatral. Ir ao teatro. Conhecimentos de história, modalidades e técnicas de teatro e artes cênicas. Dança:
objetivos gerais; conteúdos de dança; dançar; apreciar e dançar; dimensões histórico-sociais da dança e seus aspectos estéticos, critérios de
avaliação em dança. Dança: o corpo na dança. Interpretar, improvisar, compor. Assistir à dança. Danças em diferentes culturas e épocas.
Danças do passado e do presente. Conhecimentos de história, modalidades e técnicas de dança. Música: objetivos gerais. Conteúdos de
Música Expressão e comunicação em Música: improvisação, composição e interpretação. Apreciação significativa em Música: escuta,
envolvimento e compreensão da linguagem musical. Compreensão da Música como produto cultural e histórico. Critérios de avaliação em
Música. Conteúdos da música. Programa de Teoria Elementar, Análise e História da Música. Músicas Descritivas. Noções de grafias musicais:
escalas, notas, acordes, tempo, ritmo, harmonização. Regência e técnica vocal. Anatomia. Respiração. Caracterologia da voz. Classificação
das vozes. Tessitura vocal. Exercícios. A música contemporânea na educação musical. Propostas metodológicas e atividades pedagógicas.
Conjuntos instrumentais e vocais: sua formação e prática. A voz como recurso pedagógico na educação musical. Conhecimento e emprego do
conjunto de sinais e termos básicos empregados na escrita de partituras. Estilo em Música. História da música: medieval, renascentista, barroca,
clássica, romantismo no século XIX, música no século XX e XXI. Emprego dos acidentes sustenido, bemol, duplo-sustenido e duplo bemol e
bequadro. Oficinas e construção de instrumentos. . Bibliografia referencial – Normas e publicações institucionais: Resolução CNE/CEB nº
4/2010 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf).
Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos
(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf). Base Nacional Comum Curricular (http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf). Parâmetros Curriculares Nacionais - 3º/4º ciclos do EF: Volume 1 Introdução (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/introducao.pdf); Volume 7 - Arte (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/arte.pdf);
Volume 10 - Temas Transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo
(http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf). BENNETT, Roy. Uma breve história da música (Jorge Zahar Editor, 1986). Livros e
artigos: BRITO, Teca Alencar de. Música na Educação Infantil: propostas para a formação integral da criança (Peirópolis, 2003). COLL, César
et al. Aprendendo Arte (Ática, 2002). FUNARTE. 100 Termos Básicos da Cenotécnica (FUNARTE – ed. 2006). GOMBRICH, E.H. A História da
Arte (LTC, 2008). MACHADO, Raul J. B. Projeto Resgate e Desenvolvimento de Técnicas Cênicas - Oficina Cenotécnica (FUNARTE - 5ª ed. 2009).
NOBRE,
Maestro
Jorge.
Apostila
de
Teoria
Musical
Secult/CE,
2006
(http://www2.secult.ce.gov.br/Recursos/PublicWebBanco/Partituraacervo/Apt000002.pdf). SERRONI, José C. Projeto Resgate e
Desenvolvimento de Técnicas Cênicas - Oficina de Arquitetura Cênica - FUNARTE - 5ª ed. - 2009). VERONEZZI, Thiago. As técnicas,
linguagens e expressões corporais na dança e no teatro (http://pessoal.educacional.com.br/up/4380001/10630384/M3%20%20Apostila%20de%20Arte%20-%20parte%20IV.pdf). Glossário de Dança (http://educacaoartistica.dge.mec.pt/danca-glossario.html).
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Glossário de Teatro (http://educacaoartistica.dge.mec.pt/teatro-glossario.html). (FUNARTE - ed. 2006). Regência e técnica vocal
(http://www.corais.mus.br/tecnica_vocal/tecnica_vocal.htm#gerais).
➢ PROFESSOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Diretrizes para o Atendimento
Educacional Especializado. Políticas, programas, saberes e práticas da inclusão. Atendimento Educacional Especializado: Deficiência Física,
Deficiência Mental, Deficiência Visual, Pessoa com Surdez. Distúrbios de Aprendizagem. Distúrbios da Comunicação. Bibliografia Referencial
– Normas e publicações institucionais: Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades
Educativas Especiais (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf). Resolução CNE/CEB Nº 4/2009 - Diretrizes Operacionais
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf). Deliberação CEE
Nº 68/2007 - Normas para a educação de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, no sistema estadual de ensino
(http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/aa_ppdeficiencia/aa_ppd_autismo/aut_legis/deliber_68_07.pdf). Resolução CNE/CEB Nº
2/2001 - Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf).
Atendimento Educacional Especializado: Pessoa com Surdez (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_da.pdf), Deficiência Física
(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_df.pdf). Deficiência Mental (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/defmental.pdf) e
Deficiência Visual (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dv.pdf). Avaliação para identificação das necessidades educacionais
especiais (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/avaliacao.pdf). Desenvolvendo competência para o atendimento às necessidades
educacionais especiais de alunos surdos (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunossurdos.pdf). Desenvolvendo competência para o
atendimento
às
necessidades
educacionais
especiais
de
alunos
com
deficiência
física
/
neuromotora
(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunosdeficienciafisica.pdf). Desenvolvendo competência para o atendimento às necessidades
educacionais especiais de alunos com altas habilidades / superdotação (http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashabilidades.pdf).
Desenvolvendo competência para o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos cegos e de alunos com baixa visão
(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunoscegos.pdf). Recomendações para a construção de escolas inclusivas
(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/const_escolasinclusivas.pdf). Livros e Artigos: CARVALHO, Rosita Elder. “Educação Inclusiva:
do que estamos falando?” In: Revista Educação Especial, número 26, 2005 - pp. 1-7. Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, Brasil
(http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=313127396003). BIANCHETTI, Glucídio; FREIRE, Ida Mara. Um Olhar sobre a Diferença: Interação,
Trabalho e Cidadania. 12. ed. Campinas: Papirus, 1998. MANTOAN, Maria Tereza Eglér et al. Inclusão Escolar: pontos e contrapontos.
Summus, 2006.
➢ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PEB II:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Base Nacional Comum Curricular: Introdução: marcos legais, fundamentos, pacto Inter federativo;
Estrutura da BNCC; A etapa do Ensino Fundamental: Competências específicas da área de Linguagens; Educação Física - Anos Finais:
Competências específicas, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica. Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos. Tópicos dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação e
Cidadania. A abordagem de questões sociais urgentes: os Temas Transversais. Conteúdos. Orientações Didáticas. Autonomia. Diversidade.
Interação e cooperação. Disponibilidade para a aprendizagem. Organização do tempo. Organização do espaço. Seleção de material. Escola,
adolescência e juventude. Tecnologias da comunicação e informação. Objetivos Gerais da Educação Física no Ensino Fundamental.
Dimensões históricas da Educação Física. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte: lazer e as
interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física; as questões de gênero e o sexismo aplicados à
Educação Física; corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao
Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade física; socorros de urgência aplicados à Educação Física.
A Educação Física no currículo da Educação Básica - significados e possibilidades: as diferentes tendências pedagógicas da Educação Física
na escola; Educação Física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física escolar. Esporte e jogos
na escola: competição, cooperação e transformação didático-pedagógica. Crescimento e desenvolvimento motor. Conhecimentos de técnicas
e regras desportivas. Bibliografia referencial – Normas e publicações institucionais: Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Define Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf). Resolução CNE/CEB nº
7/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf). Base
Nacional Comum Curricular (http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf).
Parâmetros Curriculares Nacionais - 3º/4º ciclos do EF: Volume 1 - Introdução (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/introducao.pdf).
Volume 8 – Educação Física. (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf). Volume 10 - Temas Transversais: Ética, Pluralidade Cultural,
Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf). Livros e artigos:
BARBANTI, Valdir J. Dicionário de Educação Física e Esporte (Manole, 2011). DAOLIO, Jocimar. Da Cultura do Corpo (Papirus, 1994). FREIRE,
João Batista. Educação de Corpo Inteiro: teoria e prática da Educação Física (Scipione, 1994). KISHIMOTO, Tizuko M. Jogo, Brinquedo,
Brincadeira e a Educação (Cortez, 2010). SOARES, Carmen Lúcia et al. Metodologia do Ensino da Educação Física (Cortez, 2ª ed., 2009).
➢ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MODALIDADES ESPORTIVAS – PEB II:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos de técnicas e regras desportivas: basquetebol, handebol, voleibol, futsal e centro de
fortalecimento. Base Nacional Comum Curricular: Introdução: marcos legais, fundamentos, pacto Inter federativo; Estrutura da BNCC; A etapa
do Ensino Fundamental: Competências específicas da área de Linguagens; Educação Física - Anos Finais: Competências específicas,
unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diretrizes
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Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos. Tópicos dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação e Cidadania. A abordagem de
questões sociais urgentes: os Temas Transversais. Conteúdos. Orientações Didáticas. Autonomia. Diversidade. Interação e cooperação.
Disponibilidade para a aprendizagem. Organização do tempo. Organização do espaço. Seleção de material. Escola, adolescência e juventude.
Tecnologias da comunicação e informação. Objetivos Gerais da Educação Física no Ensino Fundamental. Dimensões históricas da Educação
Física. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte: lazer e as interfaces com a Educação Física,
esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física; as questões de gênero e o sexismo aplicados à Educação Física; corpo, sociedade
e a construção da cultura corporal de movimento. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas
resultantes da atividade física; nutrição e atividade física; socorros de urgência aplicados à Educação Física. A Educação Física no currículo
da Educação Básica - significados e possibilidades: as diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola; Educação Física
escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física escolar. Esporte e jogos na escola: competição,
cooperação e transformação didático-pedagógica. Crescimento e desenvolvimento motor. Bibliografia referencial – Normas e publicações
institucionais: Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf). Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 9 anos (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf). Base Nacional Comum
Curricular
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf). Parâmetros Curriculares
Nacionais - 3º/4º ciclos do EF: Volume 1 - Introdução (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/introducao.pdf). Volume 8 – Educação Física.
(http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf). Volume 10 - Temas Transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde,
Orientação Sexual, Trabalho e Consumo (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf). Livros e artigos: BARBANTI, Valdir J.
Dicionário de Educação Física e Esporte (Manole, 2011). DAOLIO, Jocimar. Da Cultura do Corpo (Papirus, 1994). FREIRE, João Batista.
Educação de Corpo Inteiro: teoria e prática da Educação Física (Scipione, 1994). KISHIMOTO, Tizuko M. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a
Educação (Cortez, 2010). SOARES, Carmen Lúcia et al. Metodologia do Ensino da Educação Física (Cortez, 2ª ed., 2009).
➢ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEB I:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Base Nacional Comum Curricular: Introdução: marcos legais, fundamentos, pacto Inter federativo;
Estrutura da BNCC; A Etapa da Educação Infantil: os campos de experiências, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a transição
da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica . Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil. Tópicos do Referencial Curricular para a Educação Infantil: Volume 1 – Introdução: A criança; Educar; O
professor de Educação Infantil; Organização do Referencial Curricular para a Educação Infantil; Objetivos Gerais da Educação Infantil; A
instituição e o projeto educativo. Volume 2 - Formação Pessoal e Social: Concepção; Aprendizagem; Objetivos; Conteúdos; Orientações Gerais
para o professor. Volume 3 - Conhecimento de Mundo: Movimento; Música; Artes Visuais; Linguagem Oral e Escrita; Natureza e Sociedade;
Matemática. Direitos das crianças em ambiente de creche: brincadeira; atenção individual; ambiente aconchegante, seguro e estimulante;
contato com a natureza; higiene e saúde; alimentação sadia; desenvolvimento da curiosidade, imaginação e capacidade de expressão;
movimento em espaços amplos; proteção, afeto e amizade; expressão dos sentimentos; especial atenção durante seu período de adaptação
à creche; desenvolvimento da identidade cultural, racial e religiosa. Música na Educação Infantil. A matemática na educação infantil. Teoria e
prática em psicomotricidade. Aprender e ensinar na educação infantil. Os fazeres na educação infantil. Avaliação na pré-escola. Bibliografia
Referencial – Normas e publicações institucionais: Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para
a Educação Básica (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf). Resolução CNE/CEB nº 5/2009 - Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (http://www.seduc.ro.gov.br/portal/legislacao/RESCNE005_2009.pdf). Base Nacional Comum Curricular
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf). Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil: Volume 1 – Introdução (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf); Volume 2 – Formação
Pessoal
e
Social
(http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf);
Volume
3
–
Conhecimento
de
Mundo
(http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf). Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das
crianças (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf). Bibliografia referencial – Livros e artigos: ALMEIDA, Geraldo
Peçanha. Teoria e prática em psicomotricidade. Rio de Janeiro: WAK Editora, 2006. BASSEDAS, Eulália (Org.). Aprender e ensinar na
educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2011. BRITO. Teca Alencar de. Música na Educação Infantil. São Paulo: Ed. Peirópolis, 2003.
FERREIRA, Maria Clotilde Rossetti (org.). Os fazeres na educação infantil. São Paulo: Cortez, 2011. HOFFMANN, Jussara Maria Lerck.
Avaliação na pré-escola: um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Porto Alegre: Mediação, 2015. SMOLE, Katia C. Stocco. A matemática
na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2003.
➢ PROFESSOR DE EJA – PEB I
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Base Nacional Comum Curricular: Introdução: marcos legais, fundamentos, pacto Inter federativo;
Estrutura da BNCC; A etapa do Ensino Fundamental: O Ensino Fundamental no contexto da Educação Básica; Anos Iniciais: Competências
específicas, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências
Humanas e Ensino Religioso. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Tópicos dos Parâmetros Curriculares
Nacionais: Objetivos Gerais do Ensino Fundamental; Conteúdos; Orientações Didáticas: Autonomia; Diversidade; Interação e cooperação;
Disponibilidade para a aprendizagem; Organização do tempo; Organização do espaço; Seleção de material; Temas Transversais. Ensinando
a ler, escrever e resolver problemas. Bibliografia Referencial – Normas e publicações institucionais: Resolução CNE/CEB nº 4/2010 Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf). Base
Nacional Comum Curricular (http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf).
Parâmetros Curriculares Nacionais – 1º ciclo do EF: Volume 1 – Introdução; Volume 2 – Língua Portuguesa; Volume 3 – Matemática. Volumes
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8, 9 e 10 - Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual (http://portal.mec.gov.br). Livros e
artigos: SMOLE, K.; DINIZ, M.I. Ler e escrever e resolver problemas. Artes Médicas, 2001.
➢ PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL – PEB I:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Base Nacional Comum Curricular: Introdução: marcos legais, fundamentos, pacto Inter federativo;
Estrutura da BNCC; A etapa do Ensino Fundamental: O Ensino Fundamental no contexto da Educação Básica; Anos Iniciais: Competências
específicas, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências
Humanas e Ensino Religioso. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diretrizes Curriculares para o Ensino
Fundamental de 9 anos. Tópicos dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Objetivos Gerais do Ensino Fundamental; Conteúdos; Orientações
Didáticas: Autonomia; Diversidade; Interação e cooperação; Disponibilidade para a aprendizagem; Organização do tempo; Organização do
espaço; Seleção de material; Temas Transversais. Ensinando a ler, escrever e resolver problemas. Bibliografia Referencial – Normas e
publicações institucionais: Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf). Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 9 anos (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf). Base Nacional Comum
Curricular
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf). Parâmetros Curriculares
Nacionais – 1º e 2º ciclos do EF: Volume 1 – Introdução; Volume 2 – Língua Portuguesa; Volume 3 – Matemática. Volumes 8, 9 e 10 - Temas
Transversais: Ética, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual (http://portal.mec.gov.br). Livros e artigos: CURTO, L.M.;
MURILLO, M.M.; TEIXIDÓ, MM. Escrever e ler: como as crianças aprendem e como o professor pode ensiná-las a escrever e ler - Volume I.
Artmed, 2000. SMOLE, K.; DINIZ, M.I. Ler e escrever e resolver problemas. Artes Médicas, 2001.
➢ PSICÓLOGO:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. Atenção Psicossocial a crianças e adolescentes. Bases
Fisiológicas do Comportamento e da Cognição. Processos de Aprendizagem Comportamental. Sensação, Percepção e Consciência. Memória.
Pensamento e Linguagem. Psicologia do desenvolvimento. Inteligência e Teste. Motivação. Emoção e Ajustamento. Da Concepção à Infância.
Adolescência e Vida adulta. Personalidade: Teorias e Teste. Comportamento Desajustado. Tratando o Comportamento Desajustado.
Comportamento Social e Questões Sociais. Drogas, Álcool e Transtornos psicológicos. Terapia. Psicologia Social. Código de Ética Profissional
Psicológico. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia referencial: Introdução à Psicologia (Linda
Davidoff – Ed. McGraw-Hill). Psicologia – Uma abordagem concisa (Richard A, Griggs – Ed. Artmed). Código de Ética Profissional do Psicólogo
(http://www.crpsp.org.br/portal/orientacao/codigo/fr_codigo_etica_new.aspx).Saúde Mental no SUS: os Centros de Atenção Psicossocial
(http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf). Centro de Atenção Psicossocial – CAPS (http://portalms.saude.gov.br/saudepara-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/centro-de-atencao-psicossocial-caps). Atenção Psicossocial a crianças e
adolescentes no SUS (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_psicossocial_criancas_adolescentes_sus.pdf).
➢ PSICÓLOGO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Política Pública De Assistência Social - Princípios, Diretrizes, Objetivos, Usuários, Assistência Social e as
Proteções Afiançadas, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Proteção Social Especial de Média Complexidade, Proteção Social
Especial de Alta Complexidade. Lei Orgânica da Assistência Social – Definições, Objetivos, Princípios, Diretrizes, Organização e Gestão,
Competências dos Municípios, Benefícios, Serviços, Programas e Projetos de Assistência Social. Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais – Programas e serviços de atendimento psicossocial e psicológico. Estatuto da Criança e do Adolescentes – Direitos
Fundamentais, Da Prevenção, Da Política e Atendimento, Das Medidas de Proteção. Bases Fisiológicas do Comportamento e da Cognição.
Processos de Aprendizagem Comportamental. Sensação, Percepção e Consciência. Memória. Pensamento e Linguagem. Psicologia do
desenvolvimento. Inteligência e Teste. Motivação. Emoção e Ajustamento. Da Concepção à Infância. Adolescência e Vida adulta.
Personalidade: Teorias e Teste. Comportamento Desajustado. Tratando o Comportamento Desajustado. Comportamento Social e Questões
Sociais. Drogas, Álcool e Transtornos psicológicos. Terapia. Psicologia Social. Código de Ética Profissional Psicológico. Outros conhecimentos
específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia referencial: Introdução à Psicologia (Linda Davidoff – Ed. McGraw-Hill).
Psicologia – Uma abordagem concisa (Richard A, Griggs – Ed. Artmed). Código de Ética Profissional do Psicólogo
(http://www.crpsp.org.br/portal/orientacao/codigo/fr_codigo_etica_new.aspx). Orientações Técnicas – Centro de Referência de Assistência
Social – CRAS (http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/orientacoes_Cras.pdf. Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais – MDS, 2014 (http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf).
Equipe volante do CRAS (http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/servicos-de-protecao-social-basica-e-acoesexecutadas-por-equipe-volante).
Vigilância
Microassistencial
–
Boletim
2
–
Equipes
Volantes
do
CRAS
(http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/dicivip_datain/ckfinder/userfiles/files/Boletim%20Vigilancia%20n02-%20Equipes%20Volantes.pdf).
➢ PSICÓLOGO DO CRAS:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Política Pública De Assistência Social - Princípios, Diretrizes, Objetivos, Usuários, Assistência Social e as
Proteções Afiançadas, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Proteção Social Especial de Média Complexidade, Proteção Social
Especial de Alta Complexidade. Lei Orgânica da Assistência Social – Definições, Objetivos, Princípios, Diretrizes, Organização e Gestão,
Competências dos Municípios, Benefícios, Serviços, Programas e Projetos de Assistência Social. Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais – Programas e serviços de atendimento psicossocial e psicológico. Estatuto da Criança e do Adolescentes – Direitos
Fundamentais, Da Prevenção, Da Política e Atendimento, Das Medidas de Proteção. Bases Fisiológicas do Comportamento e da Cognição.
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Processos de Aprendizagem Comportamental. Sensação, Percepção e Consciência. Memória. Pensamento e Linguagem. Psicologia do
desenvolvimento. Inteligência e Teste. Motivação. Emoção e Ajustamento. Da Concepção à Infância. Adolescência e Vida adulta.
Personalidade: Teorias e Teste. Comportamento Desajustado. Tratando o Comportamento Desajustado. Comportamento Social e Questões
Sociais. Drogas, Álcool e Transtornos psicológicos. Terapia. Psicologia Social. Código de Ética Profissional Psicológico. Outros conhecimentos
específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia referencial: Introdução à Psicologia (Linda Davidoff – Ed. McGraw-Hill).
Psicologia – Uma abordagem concisa (Richard A, Griggs – Ed. Artmed). Código de Ética Profissional do Psicólogo
(http://www.crpsp.org.br/portal/orientacao/codigo/fr_codigo_etica_new.aspx). Orientações Técnicas – Centro de Referência de Assistência
Social – CRAS (http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/orientacoes_Cras.pdf. Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais – MDS, 2014 (http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf).
Equipe volante do CRAS (http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/servicos-de-protecao-social-basica-e-acoesexecutadas-por-equipe-volante).
Vigilância
Microassistencial
–
Boletim
2
–
Equipes
Volantes
do
CRAS
(http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/dicivip_datain/ckfinder/userfiles/files/Boletim%20Vigilancia%20n02-%20Equipes%20Volantes.pdf).
➢ PSICÓLOGO DO CREAS:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Política Pública De Assistência Social - Princípios, Diretrizes, Objetivos, Usuários, Assistência Social e as
Proteções Afiançadas, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Proteção Social Especial de Média Complexidade, Proteção Social
Especial de Alta Complexidade. Lei Orgânica da Assistência Social – Definições, Objetivos, Princípios, Diretrizes, Organização e Gestão,
Competências dos Municípios, Benefícios, Serviços, Programas e Projetos de Assistência Social. Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais – Programas e serviços de atendimento psicossocial e psicológico. Estatuto da Criança e do Adolescentes – Direitos
Fundamentais, Da Prevenção, Da Política e Atendimento, Das Medidas de Proteção. Bases Fisiológicas do Comportamento e da Cognição.
Processos de Aprendizagem Comportamental. Sensação, Percepção e Consciência. Memória. Pensamento e Linguagem. Psicologia do
desenvolvimento. Inteligência e Teste. Motivação. Emoção e Ajustamento. Da Concepção à Infância. Adolescência e Vida adulta.
Personalidade: Teorias e Teste. Comportamento Desajustado. Tratando o Comportamento Desajustado. Comportamento Social e Questões
Sociais. Drogas, Álcool e Transtornos psicológicos. Terapia. Psicologia Social. Código de Ética Profissional Psicológico. Outros conhecimentos
específicos exigidos para desempenho da função. Bibliografia referencial: Introdução à Psicologia (Linda Davidoff – Ed. McGraw-Hill).
Psicologia – Uma abordagem concisa (Richard A, Griggs – Ed. Artmed). Código de Ética Profissional do Psicólogo
(http://www.crpsp.org.br/portal/orientacao/codigo/fr_codigo_etica_new.aspx). Orientações Técnicas – Centro de Referência Especializado de
Assistência Social – CREAS (http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/documentos/04-caderno-creas-final-dez..pdf). PAEFI Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/paefi). Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais – MDS, 2014 (http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf).
➢ SERVENTE:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de higiene e limpeza. Tipos de Limpeza: Limpeza concorrente, Limpeza terminal. Métodos e
Equipamentos de Limpeza de superfície: Limpeza Manual Úmida, Limpeza Manual Molhada, Limpeza com máquina de lavar tipo enceradeira
elétrica, Limpeza Seca. Higienização das Mãos. Procedimentos corretos das etapas de limpeza: Espanação, Varrição, Lavagem, Limpeza de
teto, Limpeza de janela, Lavagem de parede, Limpeza de portas, Limpeza de pias, Limpeza de sanitários, Limpeza de móveis e utensílios de
aço cromados e fórmicas. Produtos de limpeza e desinfecção. Técnica e equipamentos de varrição e coleta de lixo. Destinação do lixo. Coleta
Seletiva de Lixo. Cuidados básicos de jardinagem. Noções básicas sobre o uso de ferramentas e equipamentos usados no desempenho das
funções. Equipamentos para a segurança e higiene. Noções de serviço de copa. Uso de Equipamentos de Produção Individual, EPIs.
Procedimentos de Segurança. Noções de primeiros socorros. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.
Bibliografia referencial: Gerenciamento de Higiene e Limpeza – Manual de Processos (http://www.abralimp.net.br/manual/visualizar/#/1/).
Manual de Procedimento Operacional Padrão do Serviço de Limpeza (https://www.univale.br/central_arquivos/arquivos/pop.pdf). Manual de
Boas Práticas para o Serviço de Limpeza - Fernanda Maria de Brito Cunha e Outras, UNESP, 2002 (http://www.unesp.br/pgr/pdf/manuallimpeza.pdf). Mania de Limpeza (http://www.maniadelimpeza.blogspot.com.br). Desafios da limpeza de escritório
(http://www.aster.com.br/blog/facilities/10-desafios-da-limpeza-de-escritorio/). Copeira – Agência de Capacitação e Organização Profissional,
2007
(http://renovarag.blogspot.com/2007/06/copeira.html).
NR
6
–
Equipamentos
de
Proteção
Individual
(http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR6.pdf). Manual de Primeiros Socorros do Ministério da Saúde - FIOCRUZ, 2003
(http://www.livrosgratis.com.br/arquivos_livros/fi000007.pdf).
➢ TÉCNICO AMBIENTAL:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentação do Controle Ambiental. Fundamentação sociopolítica e Cultural. Planejamento e Gestão
ambiental. Estudos Aplicados à Gestão Ambiental. Introdução ao ideal ambientalista e ao desenvolvimento sustentável. O Meio Ambiente e a
Legislação Brasileira. Política Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional de Recursos Hídricos. Crimes Ambientais. Política Nacional de
Educação Ambiental. Política Nacional de Unidades de Conservação. Política Nacional de Saneamento. Zoneamento Ecológico-Econômico.
Política Nacional sobre Mudança do Clima. Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Meio Ambiente e a Legislação Paulista. Constituição
Estadual. Política Estadual do Meio Ambiente. Política Estadual de Recursos Hídricos. Controle da Poluição. Áreas de Proteção de Mananciais.
Política Estadual de Educação Ambiental. Política Estadual de Saneamento. Política Estadual de Resíduos Sólidos. Política Estadual de
Mudanças Climáticas. Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Conceitos e instrumentos para a Gestão Ambiental. Águas subterrâneas.
Ecocidadão. Unidades de conservação da natureza. Biodiversidade. Ecoturismo. Resíduos sólidos. Matas ciliares. Desastres naturais.
Habitação sustentável. Consumo sustentável. Bibliografia Referencial: Curso de Gestão Ambiental (Arlindo Philippi Jr., Ed. Manole, 2014).
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Constituição Federal, art. 235 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Cadernos da Educação Ambiental, Secretaria
do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2011/10/16-GestaoAmbiental.pdf). Lei
12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm). Lei
6.938/1981 e atualizações - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm). Portaria
CFA nº 01, de 12 de janeiro de 2018 e atualizações - Dispõe sobre os procedimentos para conversão de medidas administrativas aplicadas
pela autoridade autuante em sanções administrativas e para restituição de instrumentos apreendidos pela fiscalização mediante celebração de
Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/cfa/2018/02/portaria-cfa-01_2018-analise-apreensaoe-tcra-atualizada-em-22-02-18.pdf).
Resolução
nº
237/1997
–
Licenciamento
ambiental
(http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html). Lei complementar 140/2011 - Fixa normas para a cooperação entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das
florestas, da fauna e da flora (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp140.htm). Cartilha do código florestal brasileiro
(http://info.matanativa.com.br/cartilha-do-codigo-florestal).
➢ TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Política Nacional de Humanização – Humaniza SUS. Código de Ética de Enfermagem. Enfermagem em
saúde pública e programas em saúde pública. Ambiente hospitalar. Organização e funcionamento do hospital. Serviço de enfermagem.
Organização e funcionamento da unidade de enfermagem ou unidade de internação. Avaliação de Saúde. Segurança, Proteção e Preparação
para Emergências. Assepsia e Controle de Infecções. Modalidades Complementares e Alternativas. Medicamentos. Enfermagem Peri
operatória. Promoção de Respostas Psicossociais Saudáveis. Autoconceito. Estresse e Adaptação. Perda, Pesar e Morrer. Estimulação
Sensorial. Sexualidade. Espiritualidade. Promoção de Respostas Fisiológicas Saudáveis. Higiene. Integridade da Pele e Cuidado de Lesões.
Atividade. Repouso e Sono. Conforto. Nutrição. Eliminação Urinária. Eliminação Intestinal. Oxigenação. Equilíbrio Hídrico, Eletrolítico e
Acidobásico. Vacinas. Programa Saúde da Família. Anotações de enfermagem: Terminologia hospitalar. Infecção hospitalar. O paciente
hospitalizado. Noções gerais. Sinais vitais. Peso e Altura. Posições para exames. Assistência de enfermagem ao exame físico. Técnica de
coleta de espécime para exames complementares. Urina tipo I, EAS rotina e uranálise. Fezes. Escarro. Sangue. Lavado gástrico. Preparo da
unidade do paciente. Atendimento das necessidades básicas do paciente. Medidas para o conforto do paciente. Mobilização. Movimentação e
transporte do paciente acamado. Higiene corporal. Controle hídrico do paciente. O paciente e suas necessidades nutricionais. Fatores que
alteram o apetite e a digestão. Dietas especiais. Tipos de dietas. Dietas básicas modificadas. Sondagem nasogástrica (SNG). Alimentação por
sondagem nasogástrica ou gavagem. Administração de medicamentos. Administração de medicamentos por via oral. Via sublingual.
Administração de medicamento por via retal. Administração de medicamento por via nasal. Administração de medicamento por via parenteral.
Venóclise. Dosagens de soluções. Tratamento por meio das vias respiratórias - inalação, nebulização e oxigenoterapia. Instilação. Tratamentos
diversos: Aplicações quentes e frias. Cateterismo vesical. Lavagem intestinal (enteróclise). Lavagem gástrica. Assistência de enfermagem aos
pacientes portadores de feridas. Feridas. Classificação das feridas. Tipos de cicatrização. Fatores que afetam a cicatrização normal. Curativo.
Retirada de pontos. Bandagem. Sistema gastrintestinal. Afecções cardiovasculares. Afecções hematopoiéticas. Sistema respiratório. Sistema
endócrino. Afecções reumáticas. Afecções otorrinolaringológicas. Afecções oftalmológicas. Afecções neurológicas. Sistema urinário. Afecções
neoplásicas. Anatomia. Fisiologia. Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher - Divisão Nacional de Saúde Materno-Infantil. Gravidez.
Assistência pré-natal. Câncer de Mama. Câncer cérvico-uterino. Doenças sexualmente transmissíveis. Assistência de enfermagem ao recémnascido. A criança e algumas necessidades. Programa de acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. Programa de assistência
integral à saúde da criança. Aleitamento materno. Bibliografia referencial: NETTINA, S. M. Prática de Enfermagem. Guanabara Koogan, 8ª
ed., 2007). Anotações de Enfermagem – COREN/SP, 2009 (http://www.portaldaenfermagem.com.br/downloads/manual-anotacoes-deenfermagem-coren-sp.pdf). Manual de normas, rotinas e procedimentos de Enfermagem – Atenção Básica – SMS/SP, 2012
(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/enfermagem/ManualTecnico_NormasRotinas_2013.pdf). Resolução
COFEN Nº 564/2017 – Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html).
Publicações Institucionais do Ministério da Saúde: Cadernos da Atenção Básica. Ministério da Saúde
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php): Volume 13 – Controle dos Cânceres do Colo de Útero e da Mama; Volume 14 – Prevenção
Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular e Renal crônica; Volume 15 – Hipertensão Arterial Sistêmica; Volume 16 – Diabetes
Mellitus; Volume 18 – HIV/AIDS, Hepatites e outras DST; Volume 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idoso; Volume 28 - Atenção à
demanda espontânea na APS; Volume 30 - Procedimentos na UBS. Política Nacional de Humanização – Humaniza SUS
(http://portalms.saude.gov.br/artigos/693-acoes-e-programas/40038-humanizasus)
➢ TERAPEUTA OCUPACIONAL:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos da Terapia Ocupacional. Relação Terapeuta-Paciente. Trabalho em Equipe. Abordagens
Grupais. Avaliação Qualitativa em Terapia Ocupacional: Princípios, Métodos e Técnicas de Coleta de Dados. Métodos e Técnicas de Avaliação
nas Áreas de Desempenho Ocupacional. Métodos e Técnicas de Avaliação em Componentes de Desempenho. Avaliação dos Contextos.
Análise de Atividade. Reabilitação Baseada na Comunidade. Prática Baseada em Evidências. Terapia Ocupacional na Saúde Mental e
Psiquiatria. Terapia Ocupacional da disfunção física: neurologia do adulto, disfunções neurológicas, lesões da medula espinhal, paralisia
braquial obstétrica, tratamento de queimados, dermatoses ocupacionais, doenças reumáticas, tratamento de amputados, ortopedia e
traumatologia, dor neuromusculoesquelética. Terapia Ocupacional na Saúde e no Trabalho: saúde do trabalhador e ergonomia. Terapia
Ocupacional na prática pediátrica: deficiência mental, atraso no desenvolvimento, transtorno emocional infantil, transtornos da coordenação
motora e da aprendizagem, desordens neuromotoras, adaptações para o brincar. Terapia Ocupacional na prática social. Terapia Ocupacional
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da Geriatria e Gerontologia: terapia ocupacional gerontológica, reabilitação do idoso portador de demência tipo Alzheimer. Terapia Ocupacional
da Disfunção sensorial: abordagens da Terapia Ocupacional na disfunção auditiva, disfunção visual. Terapia Ocupacional e Tecnologia
Assistiva: design universal, adaptação ambiental e doméstica, mobilidade, órtese e prótese, cadeira de rodas e sistema de adequação postural,
comunicação alternativa e suplementar, softwares adaptados de computador, adaptação veicular. Outros campos de atuação: AIDS, oncologia,
equoterapia, cardiologia, Home Care, neonatologia, inclusão escolar. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Terapia
Ocupacional: Fundamentação e Prática - Alessandra Cavalcanti & Cláudia Galvão, Editora Guanabara Koogan. O Terapeuta Ocupacional e o
SUS (http://www.crefito3.org.br/dsn/pdfs/Cartilha%20-%20t.o.pdf). Portaria MS Nº 2809/2012 – Estabelece a organização dos Cuidados
Prolongados para retaguarda à Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) e às demais Redes Temáticas de Atenção à Saúde no
âmbito do SUS (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt2809_07_12_2012.html). Código de Ética e Deontologia da Terapia
Ocupacional – Resolução COFFITO Nº 425/2013 (http://www.crefito2.gov.br/terapia-ocupacional/codigo-de-etica/codigo-de-etica-edeontologia-da-terapia-ocupacion-303.html).
➢ VIGIA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Direitos e deveres constitucionais individuais e coletivos: da legalidade; igualdade de direitos; da
intimidade, honra e imagem; tratamento desumano ou degradante; da liberdade de culto; da livre expressão; do domicílio; da inviolabilidade de
correspondência; da liberdade de trabalho; da locomoção; da reunião; da associação; da propriedade. Procedimentos de segurança e rondas
nos prédios públicos. Verificação de acessos e controle de visitantes, registros de pessoas e veículos. Noções de segurança privada. Direitos
humanos. Relações humanas no trabalho. Postura profissional. Noções de hierarquia e de prioridades no atendimento público. Prevenção de
acidentes. Prevenção e combate a incêndio. Conhecimentos de uso de extintor de incêndio. Noções básicas sobre disjuntores elétricos.
Primeiros socorros. Vigilância. Telefones públicos de emergência: pronto socorro, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro, energia
elétrica, abastecimento de água, postos de saúde, hospitais. Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Constituição Federal,
art. 5º, incisos I, II, III, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII e XXII (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm).
Manual do Vigilante (http://tudosobreseguranca.com.br/downloads/manualVigilante.pdf). NR 23 – Proteção contra incêndios
(http://www.normaslegais.com.br/legislacao/trabalhista/nr/nr23.htm). Manual de Primeiros Socorros do Ministério da Saúde - FIOCRUZ, 2003
(http://www.livrosgratis.com.br/arquivos_livros/fi000007.pdf).
ANATEL
Telefones
de
Utilidade
Pública
(http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalPaginaEspecial.do?codItemCanal=746&codCanal=277).
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ANEXO III – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
À Publiconsult ACP Ltda – Concurso Público nº 1/2018 da Prefeitura Municipal de PROMISSÃO
Nome / Inscrição
RG:

CPF:

Cargo pretendido:
Endereço Completo:
Telefone:

E-mail:

Venho pelo presente requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição no referido concurso público, pois encontro-me
enquadrado na situação de prestador de serviços à Justiça Eleitoral, em período eleitoral como eleitor convocado para trabalhar no dia do
pleito, ou em razão dele.
I - É considerado eleitor convocado àquele que presta serviços à Justiça Eleitoral, como componente da mesa receptora de votos ou de
justificativa, na condição de Presidente da Mesa, Primeiro ou Segundo Mesários, Secretário da Mesa, Escrutinador da Junta Eleitoral,
Supervisor de local de votação, também denominado de Administrador de Prédio e os designados para trabalhos destinados à preparação e
montagem dos locais de votação.
II - É considerado período eleitoral para fins desta lei a véspera e o dia do pleito.
III – Para ter direito à isenção o eleitor convocado terá que comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral na última eleição havida
anteriormente ao concurso público.
Para tal apresento nesta oportunidade:
a) original e cópia do RG e CPF;
b) comprovante do serviço prestado à Justiça Eleitoral na última eleição havida anteriormente ao concurso público;
c) declaração, nos moldes do Anexo III, de que as informações prestadas são verdadeiras, sob pena de sofrer às penalidades civis e
criminais, além da exclusão do certame.
DECLARO que tenho conhecimento do Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público nº 1/2018, e em especial que deverei, além
de apresentar este requerimento, efetuar a minha inscrição para o referido certame no site www.publiconsult.com.br.
DECLARO ter ciência de que a isenção do pagamento da taxa de inscrição pleiteado dependerá da análise dos documentos que ora
apresento para comprovar minha situação de enquadramento em face das disposições legais.
DECLARO que as informações por mim prestadas para a obtenção do benefício da isenção do pagamento de inscrição no referido concurso
público são verdadeiras.
DECLARO estar ciente de as informações prestadas e a documentação juntada poderão ser objeto de diligência por parte da Prefeitura
Municipal de PROMISSÃO.
DECLARO estar ciente dos termos da Lei Municipal nº 3.469/2015, em especial de que serei eliminado do concurso público caso, não
atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos legais, tenha obtido, com emprego de fraude ou qualquer meio que evidencie má fé, a
isenção de pagamento da taxa de inscrição de que trata a Lei Municipal nº 3.469/2015. A eliminação importará a anulação da inscrição e
dos demais atos praticados pelo candidato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.
DECLARO, por fim, estar ciente de que se apresentar documentação falsa ou inidônea para obter a isenção do pagamento de inscrição
prevista na legislação local, ficarei sujeito às penalidades civis e criminais, além da exclusão do certame.
PROMISSÃO, _____ de _________________ 2018.
Assinatura:
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ANEXO IV – FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS
Candidato:
Nº Inscrição:
Cargo:
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (máximo de 2 títulos)
Nº

DESCRIÇÃO (Entidade/Curso)

(1)
(2)
MESTRADO
Nº

DESCRIÇÃO (Entidade/Curso)

(1)
DOUTORADO
Nº

DESCRIÇÃO (Entidade/Curso)

(1)
✓ A Prova de Títulos, de caráter classificatório, consistirá na apresentação, por parte do candidato, de títulos relacionados à área
de atuação, sendo pontuados exclusivamente os títulos deferidos dos candidatos classificados na Prova Objetiva.
✓ Os títulos serão entregues exclusivamente ao final da realização da Prova Objetiva, para o respectivo Fiscal de Prova.
✓ Os títulos deverão ser apresentados através de cópia autenticada em cartório, histórico do curso, sendo capeados com o
formulário de protocolo de títulos (anexo IV do Edital), devidamente preenchido e assinado.
✓ Os comprovantes da titulação deverão indicar a carga horária e apresentar direta relação com as atribuições da função para o qual
se inscreveu o candidato.
✓ Serão considerados para a Prova de Títulos apenas os certificados, comprovantes ou diplomas de conclusão de cursos expedidos
por instituição de ensino autorizada ou reconhecida pelo Ministério da Educação.
✓ Não serão aceitos comprovantes da titulação apresentados fora da data e dos moldes ora estipulados, não cabendo recurso
ao candidato, nessa hipótese.

Assinatura do candidato:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018 - FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS

18/NOV
2018

Candidato:
Inscrição:

Cargo:

Quantidade de Títulos Entregues:

( ) Pós-Graduação

( ) Mestrado

_____________________________________________________________
(Nome completo e assinatura do Fiscal de Sala)
Prefeitura Municipal de Promissão – Concurso Público Nº 1/2018

( ) Doutorado

