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EDITAL DE ABERTURA PARA O CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2017 
 

O Prefeito do Município de Buri, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais, faz saber que fará 

realizar, através da empresa INTEGRI BRASIL – Projetos e Serviços Integrados Ltda. EPP, as 

INSCRIÇÕES para o Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2017 – com a supervisão da 

Comissão de Concurso especialmente nomeada pela Portaria 156/2017, para o preenchimento de 

vagas disponíveis para os cargos constantes do ITEM 2.5 - QUADRO DE CARGOS. 

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O Concurso, para todos os efeitos, terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por 

igual período a partir da data da homologação, que será publicada no JORNAL EXPRESSO pela 

Internet nos endereços  www.integribrasil.com.br e www.buri.sp.gov.br; e ainda afixado no quadro 

de avisos da Prefeitura. 

1.2 O período de validade estabelecido para este Concurso não gera, para a Prefeitura, a 

obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados, além daquelas vagas previstas no 

quadro constante no ITEM 2.5. A habilitação dos demais candidatos constantes da listagem final 

de classificação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na contratação, 

dependendo da sua classificação no Concurso; 

1.3 Os candidatos habilitados e classificados serão convocados e tomarão posse sob o REGIME 
ESTATUTÁRIO, nos termos da Lei Municipal nº 30/1999 estando sujeito às disposições legais 
vigentes, e alterações posteriores.    

 

2. DOS CARGOS 
 

2.1 O presente Concurso Público de Provas e Títulos destina-se ao preenchimento de cargos 
atualmente vagos, de acordo com o constante do ITEM 2.5 – DO QUADRO DE CARGOS, mais 
os que vagarem e ou forem criados, durante o prazo de validade do Concurso. 

2.2 As atividades inerentes aos cargos ora concursados serão desenvolvidas - conforme demanda - 
nas diversas dependências da Prefeitura de Buri e Órgãos da Administração Direta, visando 
atender ao restrito interesse público. 

2.3 Os vencimentos para todos os cargos é aquele constante do ITEM 2.5 - DO QUADRO DE 
CARGOS, mais os benefícios assegurados por lei. 

2.4 Fazem parte deste Edital os seguinte anexos: 

a) ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS – Informa a descrição das funções e demais 
requisitos inerentes aos cargos. 

b) ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS – Indica a 
sugestão dos conteúdos para estudos inerentes as provas. 

c)  ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS - Solicitação de Pontuação por 
entrega de títulos. 

d)  ANEXO IV – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – Documentos a serem apresentados por ocasião 
da convocação para posse no cargo. 
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2.5. DO QUADRO DE CARGOS 
 

a) Cargos com Exigência de Ensino Fundamental Incompleto 

Código/ Cargos Vagas Requisitos 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vencimentos 
Valor da 
Inscrição Ref: Valor ($) 

1.01 – Ajudante de Obras 04 Ensino Fundamental Incompleto 40 horas 01A 937,00 R$ 25,00 

1.02 – Gari  01 Ensino Fundamental Incompleto 40 horas  04A 1.045,00 R$ 25,00 

b) Cargos com Exigência de Ensino Fundamental Completo 

Código/ Cargos Vagas Requisitos 
Horária 

Semanal 

Vencimentos Valor da 
Inscrição Ref:  

1.03 – Calceteiro 01 Ensino Fundamental Completo 40 horas 09A 1.464,26 R$ 25,00 

1.04 – Motorista 10 
Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional 

de Habilitação na Categoria “D” e Curso de 
Transporte Escolar 

40 horas 11A 1.600,23 R$ 25,00 

c) Cargos com Exigência de Ensino Médio Completo e/ou Técnico 

Código/ Cargos 
Vagas 

 
Requisitos 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimentos 
Valor da 
Inscrição 

Ref.  Valor  

2.00 – Agente Administrativo 03 Ensino Médio Completo 40 horas 04A 1.045,90 R$ 35,00 

2.01 – Agente Comunitário de 
Saúde – PSF/PACS 

02 
Ensino Médio Completo + RESIDIR no Município 

de Buri SP 
40 horas 05A 1.098,20 R$ 35,00 

2.02 – Eletricista 01 Ensino Médio Completo + PROVA PRÁTICA 40 horas 18A 2.196,39 R$ 35,00 

2.03  – Mecânico 01 Ensino Médio Completo + PROVA PRÁTICA 40 horas 17A 2.091,80 R$ 35,00 

2.04 – Recepcionista  04 Ensino Médio Completo 40 horas 2A 941,31 R$ 35,00 

2.05 – Técnico em 
Enfermagem 

05 
Ensino Médio completo mais Curso Técnico de 
Enfermagem e registro no Conselho de classe 

40 horas 10 1.568,85 R$ 35,00 

2.06 – Técnico em Segurança 
do Trabalho 

01 
Ensino Médio completo mais Curso Técnico de 

Segurança do Trabalho 
40 horas 08A 1.359,67 R$ 35,00 

d) Cargos com Exigência de Ensino Superior Completo 

Código / Cargos Vagas Requisitos 
Carga 

Horária 
Semana 

Vencimentos 
Valor da 
Inscrição Ref: Valor (R$) 

3.01 – Assistente Social 02 
Ensino Superior Completo na Área e Registro no 

CRESS 
30 horas 19A 2.300,98 R$ 45,00 

3.02 – Enfermeiro Padrão 01 
Ensino Superior em Enfermagem e Registro no 

COREN 
40 horas 28A 4.183,60 R$ 45,00 

3.03 - Farmacêutico 01 
Curso Superior Completo em Farmácia com 

Registro e Regularidade junto ao CRF 
40 horas 20A 2.405,57 R$ 45,00 

3.04 - Fonoaudiólogo 02 
Curso Superior Completo na área com Registro e 

Regularidade junto ao Conselho de Classe 
40 horas 20A 2.405,57 R$ 45,00 

3.05 – Médico - PSF 01 
Curso Superior Completo em MEDICINA com 

Registro e Regularidade junto ao CRM 
30 horas 33A 14.994,23 R$ 45,00 

3.06 – Psicólogo  01  
Curso Superior Completo na área com Registro e 

Regularidade junto ao Conselho de Classe 
30 horas 20A 2.405,57 R$ 45,00 
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3. CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E REQUISITOS PARA POSSE 
 

3.1 Considerações Gerais 

 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. O deferimento da 
inscrição dar-se-á automaticamente, mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição online e ao 
pagamento do valor correspondente ao cargo que deseja concorrer.  

3.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da 
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o concurso. 

3.1.2 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, as informações fornecidas no ato 
da inscrição. Aquele que preencher a ficha de inscrição incorretamente, rasurar ou prestar informações 
inverídicas, mesmo que o fato seja constatado posteriormente, será excluído do Concurso Público. 

3.1.3 As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste Edital serão indeferidas, obedecendo ao 
prazo descrito no ITEM 4.7. 

 

3. 2  Condições para Inscrição 

3.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal, em consonância com a lei 
Federal nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro, e ainda, se de Nacionalidade Portuguesa, estar de acordo 
com os critérios contidos no Decreto Federal nº 70436/72; 

3.2.2 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade (RG), com foto; 

3.2.3 Efetuar o pagamento devido do valor da inscrição; 

3.2.4 Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital; 

3.2.5 As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Federal 7.853/89 são asseguradas o direito de inscrição 
para os cargos no Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que 
possuem. 

 

3.3 Requisitos Gerais para a Posse 

3.3.1 Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da convocação; 

3.3.2 Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, bem 
como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de suas funções; 

3.3.3 Se do sexo masculino, possuir até a data da posse, o Certificado de Dispensa do Serviço Militar ou 
Certificado de Reservista; 

3.3.4 Gozar de boa saúde física e mental e não ter deficiência incompatível com o exercício das funções que 
competem ao cargo; 

3.3.5 Não ter sofrido, no exercício de Função Pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 

3.3.6 Não exercer qualquer cargo ou Função pública de acumulação proibida com o exercício do novo cargo, 
observado ao disposto no artigo 37 § 10 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, alterada pela EC Nº 20/98; 

3.3.7  A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos aqui exigidos para  o 
Concurso, será solicitada por ocasião da convocação para posse, vide ANEXO IV; 

3.3.8  A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do 
candidato em decorrência de sua habilitação no Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes de sua 
inscrição. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1  As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da Internet, no período de 18 de novembro a 
08 dezembro de 2017 respeitando para fins de recolhimento do valor de inscrição o horário bancário, 
devendo para tanto o candidato: 
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a)  Acessar o site www.integribrasil.com.br;  

b)  Localizar o atalho correspondente aos Concursos com inscrições abertas, selecionar o Concurso 
Público de Provas e Títulos Nº 01/2017 da Prefeitura de BURI e clicar sobre o cargo pretendido. 

c)  Digitar o CPF, preencher todos os dados solicitados na FICHA DE INSCRIÇÃO e CONFIRMAR OS 
DADOS.  

d)  Em seguida, gerar o boleto bancário, imprimir e recolher o valor correspondente em qualquer banco ou 
instituição financeira autorizada, até a data de vencimento expressa no boleto bancário.  

e)  Após 03 (três) dias úteis contados a partir da data do pagamento do boleto bancário, verificar no Painel 
do Candidato, no site da Integri Brasil, se a inscrição encontra-se EFETIVADA. Em caso negativo, 
contate-nos por e-mail ou telefone. 

     IMPORTANTE: Consultar o Edital antes de efetivar a Inscrição. 

4.2 A INTEGRI BRASIL e a PREFEITURA, não se responsabilizarão por solicitações de inscrição via Internet 
não recebidas e/ou não confirmadas decorrentes de problemas técnicos em microcomputadores, falhas de 
comunicação, congestionamento de linhas de transmissão ou outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados;  

4.3  O recolhimento do pagamento efetuado via Internet deverá ser feito até a data correspondente ao último 
dia de inscrição, respeitando-se para tanto o horário da rede bancária ou instituição financeira autorizada; 
e os autos atendimentos, inclusive bankline, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de 
não ser processada e recebida. Não será aceito pagamento de inscrição após a data de vencimento 
impresso no boleto bancário, salvo os casos de vencimento em finais de semana e feriados, onde 
prevalecerá como vencimento o próximo dia útil;  

4.4  Os pagamentos realizados por AGENDAMENTO, DEPÓSITO BANCÁRIO ou CHEQUE não serão 
validados automaticamente pelo sistema. Neste caso, enviar o comprovante de pagamento e o boleto 
bancário digitalizado para o e-mail contato@integribrasil.com.br, solicitando a confirmação da inscrição, 
após a análise da INTEGRI BRASIL. 

4.5  A inscrição somente será validada após a confirmação do recebimento do crédito pela instituição 
financeira competente e a inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a 
respectiva compensação. 

4.6  No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 

4.7  No prazo de no máximo 05 (cinco) dias antecedentes da data da realização das Provas; conferir nos sites 
www.integribrasil.com.br ou www.buri.sp.gov.br se os dados da inscrição efetuada pela internet foram 
recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em 
contato com a INTEGRI BRASIL através do email: contato@integribrasil.com.br  ou pelo telefone (11) 
4022-7166, para verificar o ocorrido. 

4.8  Não serão aceitas inscrições “via” postal, fax, condicional, provisória ou fora do período da inscrição 
estabelecido neste edital, pedidos de isenção do valor de inscrição, alteração de cargo ou devolução do 
valor de inscrição após o pagamento. 

4.9 O candidato será responsável por qualquer erro, rasura omissão, bem como pelas informações prestadas, 
na ficha de inscrição on-line. 

4.10 Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha online somente poderão sofrer alterações no 
caso de mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado e encaminhado à 
comissão do concurso. 

4.11 A Comissão organizadora do concurso não se responsabilizará por eventuais coincidências de datas e 
horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades. 

4.12 Eventualmente nos casos excepcionais em que, por razões de falha de sistema, o nome do candidato não 
conste na listagem de inscritos, o mesmo poderá ser admitido na sala para realizar a respectiva prova 
desde que esteja de posse do documento de identidade com foto, inscrição realizada via internet e do 
respectivo comprovante de pagamento. 

4.13  Apenas para os casos dispostos no ITEM 4.12, o representante da INTEGRI BRASIL presente no local de 
realização das provas fará a verificação atestando a veracidade das informações e relatando em ata de 
ocorrência própria, para posterior análise, cuja publicação se fará incluir juntamente com Edital de 
Publicação dos resultados. 
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4.14 No dia da realização da prova, o candidato deverá levar o Documento de Identidade original, com foto 
especificado abaixo e o comprovante de inscrição (Boleto Bancário devidamente autenticado pela 
instituição financeira a quem foi feito o devido recolhimento) - apenas quando o candidato observar que o 
seu nome não consta na Relação de Inscritos. 

4.15 Será considerado documento de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das 
Relações Exteriores, Carteira Nacional de Habilitação (modelo atual com foto), cédula de identidade para 
estrangeiros (no prazo de validade). Também será aceito Cédula de identidade fornecida por órgãos ou 
conselhos de classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as 
emitidas pelos conselhos regionais ou autarquias corporativas, carteira de trabalho e previdência social e 
Passaporte. 

4.15.1  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos, 
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto), 
Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada. 

4.16 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste 
Edital. 

4.17 O Valor da inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, é a que está 
estabelecida no ITEM 2.5 – DO QUADRO DE CARGOS, constante do Edital, em favor da INTEGRI 
BRASIL – PROJETOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. EPP, empresa responsável pelo Concurso 
Público; 

4.18 O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada), ledor, sala especial, intérprete de libras, ou 
condição especial deverá requerer durante o período de inscrição, em campo específico da Ficha de 
Inscrição própria, ou solicitá-la, via SEDEX a INTEGRI BRASIL – Projetos e Serviços Integrados Ltda. 
EPP, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308 - B. Alto – Itu/SP CEP: 13311-010, até a data do 
encerramento das inscrições (neste caso, o candidato deverá informar o nome completo, RG, o nome do 
concurso, o número do Edital e o cargo ao qual concorre).  

4.19  O candidato que não o fizer, seja qual for o motivo alegado, não terá a prova especial preparada. A 
solicitação de condição especial será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

4.20  A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela  guarda da 
criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará a prova. 

4.21  A Comissão organizadora do concurso não se responsabilizará por eventuais coincidências de datas e 
horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.  

4.22 O período de Inscrição, bem como todas as etapas constantes deste edital serão realizadas observando o 
horário oficial de Brasília/DF. 

4.23 Informações referentes ao Concurso Público poderão ser obtidas no site www.integribrasil.com.br, ou de 
segunda a sexta feira das 08h00min às às 17h00min horas, pelo telefone (11) 4022.7166. 

 

5. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
 

5.1 Às pessoas com deficiência ou necessidades especiais são asseguradas o direito de se inscrever neste 
Concurso Público, desde que a deficiência de que possuem seja compatível com as atribuições do cargo a 
ser preenchido. 

5.2 Em obediência aos dispostos no art. 37 § 1º e 2º, Lei Federal n° 7.853/89 e no Decreto Federal n.°3.298, 
de 20 de Dezembro de 1999, ser-lhe-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das VAGAS 
ABERTAS PARA O CARGO a qual concorre, ou que vier a surgir durante a validade deste Concurso 
Público. 

5.3 Se na aplicação do percentual disposto no ITEM 5.2, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 
(cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para candidatos com Deficiência.  Se inferior a 0,5 (cinco 
décimos) a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco 
décimos), caso haja aumento suficiente do número de candidatos nomeados para o cargo. 

5.4  Será considerada como deficiência àquela conceituada na medicina especializada de acordo com os 
padrões estabelecidos na Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015 – Institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 
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5.5  Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de 
 correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos; 

5.6  Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra 
correspondente ao corpo 24. O candidato que não solicitar condições especiais para a prova no prazo 
estabelecido, não a terá preparada seja qual for sua alegação; 

5.7  É condição obstativa a inscrição no Concurso Público, a necessidade de auxiliares permanentes para 
auxiliar na execução das atribuições inerentes à função pretendida, ou na realização da prova pelo 
candidato com necessidade especial; 

5.8  Não obstam à inscrição ou ao exercício da atividade a utilização de material tecnológico de uso habitual 
ou a necessidade de preparação de ambiente físico; 

5.9 No ato da inscrição, o candidato com deficiência ou necessidades especiais deverá declarar sua intenção 
de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, mencionando a deficiência da qual possui. Ele 
também deverá enviar o Laudo Médico atestando a espécie, o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
provável causa de deficiência, via SEDEX à INTEGRI BRASIL – Projetos e Serviços Integrados Ltda. 
EPP, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 308 - B. Alto – Itu/SP CEP: 13311-010 até a data do 
encerramento das inscrições; Importante: mencionar o nome completo do candidato, RG, CPF, nome do 
concurso, número do edital e cargo ao qual concorre.  

5.10 O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do processo, se confirmada tal situação, 
em qualquer fase deste Concurso Público, sujeitando-se as consequências legais pertinentes; 

5.11  Os candidatos com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das provas escritas; b) à avaliação e aos critérios de 
aprovação; c) ao horário e ao local de aplicação das provas; d) à nota mínima exigida para todos os 
demais candidatos; 

5.12  Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, essas  serão 
preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação; 

5.13  A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo, a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos, observada a respectiva ordem de classificação; 

5.14  À medida que forem sendo oferecidas as vagas, a PREFEITURA convocará para o seu provimento, os 
candidatos pela ordem de classificação, até a 9ª vaga constante da listagem geral, para então destinar a 
primeira vaga reservada e chamamento pela listagem destinada aos candidatos com deficiência. Em caso 
de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Concurso Público, aplicar-se-á a 
mesma regra e proporcionalidade previstas no ITEM 5.2; 

5.15  O candidato com deficiência que no ato de inscrição não declarar essa condição ou ainda não enviar o 
Laudo Médico, não será considerado como candidato com necessidade especial, apto para concorrer às 
vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no ato da inscrição on-line. Neste caso não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação posteriormente.  

5.16  Os candidatos com deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para contratação, serão 
avaliados por uma equipe multidisciplinar designada pela PREFEITURA que atestará a compatibilidade 
das atividades exercidas do cargo com o grau e especificidade da deficiência declarada. 

  

6. DAS PROVAS 
 

6.1   DA PROVA OBJETIVA – PRIMEIRA FASE 

6.1.1 O Concurso constará de Prova Objetiva para todos os candidatos inscritos; de caráter eliminatório e 
classificatório, com questões de múltipla escolha, visando à capacitação para o cargo, cujas matérias 
versarão sobre o programa especificado no Anexo II, que faz parte integrante e inseparável do presente 
Edital. 

6.1.2 As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, constando de 40 
(quarenta) questões, em forma de testes, de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma, onde 
apenas uma alternativa é correta, valendo 2,5 (dois pontos e meio) cada questão assinalada corretamente, 
estando habilitados os candidatos que obtiverem no mínimo 20 (vinte) acertos totalizando 50 (cinquenta) 
pontos, EXCETO para os cargos  2.02 - ELETRICISTA e 2.03 - MECÂNICO, que terão a Prova Objetiva, 
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valendo 1,0 (um ponto) cada questão assinalada corretamente totalizando, 40 pontos, estando habilitados 
os candidatos que obtiverem 20 acertos, totalizando 20 pontos. 

6.1.3 A duração das Provas Objetivas será de 03 (três) horas. Iniciadas as provas nenhum candidato poderá  se 
retirar da sala antes de completada 01 (uma) hora, a partir do início da realização da prova, exceto quando 
acompanhado de um fiscal. 

6.2     DAS PROVAS PRÁTICAS – SEGUNDA FASE  

6.2.1   Os candidatos inscritos para os cargos: 2.02 - ELETRICISTA e 2.03 - MECÂNICO, que forem habilitados 
na PRIMEIRA FASE – PROVA OBJETIVA e que estiverem classificados até o limite de 04 vezes o 
número de vagas disponíveis para o respectivo cargo, serão submetidos à SEGUNDA FASE – 
PROVA PRÁTICA, cujo caráter será Eliminatório e Classificatório. 

6.2.2  A prova prática constará de demonstração prática da habilidade do candidato, necessária ao desempenho 
de suas atividades, descritas junto à nomenclatura do respectivo cargo, constante do ANEXO I – 
DESCRIÇÃO DOS CARGOS.  

6.2.3   Os demais candidatos habilitados na Primeira Fase - Prova Objetiva e que não forem convocados para a 
SEGUNDA FASE – PROVA PRÁTICA, por estarem fora da CLASSIFICAÇÃO EXIGIDA estarão 
automaticamente eliminados do Concurso. 

 

7. DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 
 

7.1  DA CONVOCAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – FASE ÚNICA 

7.1.1  A realização da Prova Objetiva está prevista para o dia 28 de janeiro de 2018 no município de Buri/SP. 
Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de inscritos e a disponibilidade 
de locais para a realização das Provas.  

7.1.2 Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horários constantes no Edital de  
Convocação, a ser divulgado e publicado na forma do ITEM 7.1.3; 

7.1.3  A confirmação da data e as informações sobre horários e locais para realização das provas serão 
 divulgadas, oportunamente, única e exclusivamente por EDITAL DE CONVOCAÇÃO, pelos seguintes 
meios: 

 a) Publicação no JORNAL EXPRESSO. 

 b) Pela internet nos endereços  www.integribrasil.com.br, www.buri.sp.gov.br e ainda; 

 c) Por afixação nos locais de costume da PREFEITURA.  

7.1.4 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital.  

7.1.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com antecedência 
de 30 (trinta) minutos munido, OBRIGATORIAMENTE, de: 

a) Caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha; 

b) Do comprovante de inscrição (boleto acompanhado do respectivo comprovante de pagamento) - 
apenas quando o candidato observar que o seu nome não consta na Relação de Inscritos. 

c) Documento Original de IDENTIDADE (com foto). Não serão aceitos protocolos de documentos ou 
boletins de ocorrência. 

 

7.2 DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS  

7.2.1 A convocação para a SEGUNDA FASE PROVA PRÁTICA, para os cargos ELETRICISTA e MECÂNICO 
com a data, o local e o horário, será feita através de Edital de Convocação a ser oportunamente 
divulgado em até 05 (cinco) dias úteis da realização das provas, observando as mesmas condições de 
divulgação do ITEM 7.1.3.  

7.2.2 Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, nem sua realização ocorrerá fora da data, horário e 
local estabelecido quando da convocação.  
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8. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
 

8.1  DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – primeira fase  

8.1.1 O candidato deverá chegar ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 
horário estabelecido para a realização das provas, visto que os portões de acesso às salas de prova serão 
fechados rigorosamente no horário estabelecido em edital de convocação, e ainda: 

a) Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de 
identidade original com foto, descritos no ITEM 4.15 devendo estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a identificação do candidato com clareza. 

b) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos, 
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto), 
Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada. 

c) Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado. 

d) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato. 

8.1.2 Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de nascimento, 
deverão ser corrigidos no dia da prova objetiva, em formulário específico. 

8.1.3 No ato da realização da prova objetiva será fornecido o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial, no qual 
o candidato deverá assinalar as respostas.  

8.1.4 Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de impressão que 
impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas. 

8.1.5 No decorrer da Prova o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na 
formulação de alguma questão, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que anotará na folha de 
ocorrências para posterior análise da banca examinadora, sob pena de não poder apresentar, 
posteriormente, eventual recurso. 

8.1.6   Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial pré-
identificado e devidamente assinado ao fiscal de sala. Os gabaritos sem assinatura não serão computados 
e o candidato será excluído do Concurso. 

8.1.7  Ao final das provas, duas testemunhas, preferencialmente os 02 (dois) últimos candidatos deverão 
permanecer na sala, sendo liberados somente quando ambos as tiverem concluído a vista do verso de 
todos os gabaritos e assinado a ATA da prova oficial. 

8.1.8 Por razões de ordem técnica e de segurança, não será fornecido o Caderno de Questões aos candidatos 
no dia da prova. CONTUDO, o Caderno de Questões ficará à disposição do candidato, durante todo o 
período destinado ao recurso da prova, através do site www.integribrasil.com.br - no “Painel do 

Candidato”, no link “Anexos”. 

8.1.9  O GABARITO OFICIAL e o RESULTADO PRELIMINAR serão divulgados a partir das 18h00 do dia 
subsequente da realização das respectivas provas.  

 
8.2      DA PRESTAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 
 
8.2.1 As PROVAS PRÁTICAS serão designadas apenas para os cargos ELETRICISTA e MECÂNICO. 
 
8.2.2 A prova prática para os Cargos de 2.02 - ELETRICISTA será realizado utilizando-se de ferramentas, 

peças e ou materiais próprios, específicos e relacionado à atividade, cuja execução prática exigida, será 
avaliada por profissional qualificado considerando o conhecimento dos materiais, peças e ou 
equipamentos, agilidade no manejo e na execução das atividades propostas. 
 

8.2.3  A prova prática para o cargo de 2.03 - MECÂNICO será realizada utilizando-se do seguinte equipamento: 
Caminhão ou veículo pequeno ou Máquina Pesada ; cuja execução prática exigida, será avaliada por 
profissional qualificado considerando o conhecimento dos equipamentos, manutenção e agilidade no 
manejo dos equipamentos e habilidade na execução das atividades propostas. 
 

8.2.4 Somente será permitida a realização da PROVA PRÁTICA na data, no local e horários constantes no 
Edital de Convocação, a ser divulgado e publicado no JORNAL “EXPRESSO”, pela Internet nos 
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endereços: www.integribrasil.com.br - www.buri.sp.gov.br  e ainda por afixação nos locais de praxe da 
PREFEITURA. 

8.2.5 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital. 
8.2.6 Os candidatos deverão comparecer na data, local e no horário previsto com no mínimo 30 minutos de 

antecedência, munido obrigatoriamente DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL COM FOTO.  
 
8.2.7  O candidato que não apresentar os documentos e exigências descritas neste Edital será impedido a 

realizar a Prova e ainda será considerado inapto e excluído do Concurso Público. 
 

9. DO JULGAMENTO E CORREÇÃO DAS PROVAS 
 

9.1  DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA – PRIMEIRA FASE 

9.1.1 As Provas Objetivas serão avaliadas na forma do item 6 - subitem 6.1.2 do presente Edital. 

9.1.2 Não serão computadas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais   
alternativas assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pelo sistema 
de correção, acarretando anulação parcial ou integral da prova daquele candidato. 

9.1.3  Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, 
independente da formulação de recursos. 

9.1.4   O candidato que não obtiver o número mínimo de pontos exigidos neste Edital estará automaticamente 
eliminado do concurso. 

9.2 DO JULGAMENTO DAS PROVAS PRÁTICAS - SEGUNDA FASE 
 

9.2.1    As PROVAS PRÁTICAS serão avaliadas de 0 (zero) à 60 (sessenta) pontos, de acordo com atribuições 
transcritas no ANEXO I, que constará da reprodução de atividades onde serão avaliados os 
conhecimentos e a experiência do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. Serão 
considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem 24 (vinte e quatro) pontos ou mais 
na prova prática, equivalente a 40% (quarenta por cento) de aproveitamento nesta fase. 

9.2.2 O candidato que não atingir a pontuação mínima exigida na prova prática estará inabilitado nesta etapa e 
será excluído do Concurso. 
 

10. DA PONTUAÇÃO POR TITULAÇÃO 
 

10.1  Concorrerão à PONTUAÇÃO DE TÍTULOS, apenas os candidatos inscritos para os cargos com exigência 
de Ensino Superior, que forem habilitados na Prova Objetiva com no mínimo 50 % (cinquenta por cento) 
de aproveitamento na prova e que forem possuidores de títulos, além da formação básica exigida no item 
2.5 – DO QUADRO DE CARGOS sendo lhes atribuídos os seguintes pontos:  

 a) 03 pontos: Título de Doutor na Área, concluído até a data da entrega; limitado a 01 título.  

 b) 02 pontos: Título de Mestre na Área, concluído até a data da entrega; limitado a 01 título.  

 c) 01 ponto: Curso de Pós Graduação – Especialização na área, limitando-se à apenas 01 título. 

10.2  A pontuação máxima relativa aos títulos acima descritos não poderá ultrapassar o limite de 06 (seis) 
pontos. Eventuais pontos adicionais serão descartados.  

10.3  Os documentos referentes aos títulos – NÍVEL SUPERIOR – deverão ser apresentados, atendendo as 
seguintes condições:  

a) DOUTOR e ou MESTRE na área: Diploma devidamente registrado; ou certificado e ou declaração de 
conclusão de curso acompanhado do respectivo Histórico Escolar;  

b) PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (especialização ou aperfeiçoamento): Certificado de conclusão de 
curso, expedido por instituição (oficialmente reconhecida), em papel timbrado, contendo carimbo, 
assinatura do responsável e CARGA HORÁRIA com no mínimo de 360 horas, EXPLICITAMENTE 
declaradas no certificado.  

c) Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente  
tradução efetuada por tradutor juramentado ou revalidados por Universidades Oficiais que  mantenham 
cursos congêneres; devidamente credenciadas pelo órgão competente.  
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10.4  A entrega de documentos relativos a títulos não é obrigatória, não sendo, portanto motivo para exclusão 
do Concurso. O(s) título(s) entregue(s) não será (ão) devolvido(s) posteriormente ao candidato, sob 
hipótese alguma.  

10.5  A avaliação dos títulos estará sob a responsabilidade da INTEGRI BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS 
INTEGRADOS LTDA - EPP e da Comissão do Concurso.  

10.6  A entrega de títulos é de inteira responsabilidade do candidato, e os documentos deverão ser entregues 
EXCLUSIVAMENTE no dia e horário da aplicação da respectiva prova.  

10.7  A entrega dos documentos deverá proceder da seguinte maneira:  

 a) EM CÓPIAS AUTENTICADAS,  

 b) Preencher corretamente o ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS,  

 c) Lacrar o envelope e escrever do lado de fora apenas o código do cargo. 

10.8  Não serão aceitos e/ou validados os documentos de Títulos nas Seguintes Condições:  

 a) Que sejam protocolos dos documentos ou via fac-símile.  

 b) Que sejam documentos originais.  

 c) Que estejam em envelopes abertos.  

10.09  Os documentos de Títulos que forem representados por diplomas ou certificados/certidões de conclusão 
de curso deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de 
grau, bem como deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecidos, em papel timbrado, e 
deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.  

10.10  Sob nenhuma hipótese serão aceitos documentos fora desta data e no período destinado à respectiva 
prova. Não serão aceitos substituições de documentos posteriores à data fixada, bem como títulos que 
não constem dos itens apresentados neste capítulo. Também não será permitida a anexação de qualquer 
documento ao formulário de interposição. 

 
11. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

11.1  A nota final do candidato habilitado no Concurso será: 

a) A somatória da pontuação obtida na Prova Objetiva, mais (+) a pontuação obtida na Prova Prática para 
os cargos: 2.02 - ELETRICISTA e 2.03 – MECÂNICO; 

b) A somatória da pontuação obtida na Prova Objetiva, mais (+) a pontuação obtida na Prova de Títulos 
para os cargos do Nível Superior; 

c) A pontuação obtida na Prova Objetiva para todos os demais cargos. 

11.2 Em caso de igualdade na classificação definitiva terão preferência sucessivamente:  

a) O candidato que tiver mais idade; 

b) O candidato que tiver maior número de filhos menores de 18 anos ou inválidos; 

c) Sorteio. 

11.3 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente de valor da nota final. 

 
12. DO RECURSO 

 

12.1  O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, desde que versem, 
exclusivamente, sobre questões de legalidade contadas, respectivamente a partir da: 

a) Publicação do Edital;  

b) Do indeferimento das inscrições; 

c) Da aplicação das Provas Objetivas; 

d) Da divulgação dos Gabaritos Oficiais;  

e) Do Resultado das Provas Objetivas e pontuação por títulos; 

f)  Da aplicação das Provas Práticas e do Resultado das Provas Práticas; 
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g) Da Classificação, exclusivamente quando se tratar de erro de lançamento, critério de desempate ou 
falha de sistema. 

12.2  No caso de recurso em pendência, o candidato participará, condicionalmente, da fase subsequente do 
Concurso Público. 

12.3  O recurso deverá ter argumentação lógica e consistente, caso contrário será preliminarmente indeferido. 

12.4  Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente 
indeferidos.  

12.5   O candidato interessado em interpor recurso quanto a qualquer uma das fases estabelecidas no ITEM 
12.1 deverá proceder da seguinte maneira: 

a)  Acessar o site www.integribrasil.com.br; 

b) Acessar o “Painel do Candidato”, localizar o botão “RECURSO” (que somente estará visível dentro do 
prazo disponível para recurso); 

c)  Preencher corretamente os campos do formulário correspondente ao tipo de recurso; 

d)  Clicar em enviar. 

Observação: somente será permitido o protocolo de um único recurso para cada tipo discriminado no item 
12.1. 

12.6  Não serão aceitos recursos que: 

a) Estejam em desacordo com o ITEM 12 deste edital. 

b) Estejam fora do prazo estabelecido para cada etapa. 

c) Não apresentem fundamentação lógica e consistente. 

d) Apresentem argumentação IDÊNTICA a outro recurso recebido anteriormente. 

e) Que se referirem as etapas cujos prazos para interposição já se esgotaram. 

12.7   Recebido o pedido de recurso, a Banca Examinadora decidirá pela manutenção, reforma do pedido ou ato 
recorrido, dando-se ciência da referida decisão a Comissão do Concurso Público e ao interessado. O 
candidato poderá consultar a sua resposta através do site da www.integribrasil.com.br, no Painel do 
Candidato (digitando o seu CPF e SENHA cadastrada), clicando sobre o botão “Meus Recursos”. 

12.8 Em hipótese alguma haverá, vista de provas, revisão de recursos e recurso do recurso. 

12.9 O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido. 

12.10  Se do exame de recursos resultarem anulação de questão ou de item de questão, ou alteração de 
Gabarito, a pontuação correspondente a essa questão, item ou alteração de Gabarito será atribuído a 
todos os candidatos, independente de terem recorrido, ficando desde já estabelecido que: 

a) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja anulada, ele permanecerá com o 
ponto já conquistado pelo acerto da questão; 

b) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta tenha seu gabarito alterado, ele perderá 
o ponto conquistado anteriormente pelo acerto da questão; 

12.11 Após julgamento dos recursos será divulgado as devidas alterações ocorridas caso haja procedência de 
recurso interposto dentro das especificações, podendo eventualmente alterar o resultado da prova, 
classificação final e ou até a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para 
aprovação no Concurso.  

 
13. DA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO 

 

13.1   A convocação para nomeação e posse no cargo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 
candidatos aprovados, observada a necessidade da Prefeitura e o limite fixado por lei. 

13.2  A aprovação no concurso não gera direito à contratação/exercício, mas esta, quando se fizer, respeitará a 
ordem de classificação final. 

13.3  A convocação dos candidatos habilitados para a sessão de escolha obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação. 
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 13.3.1  A convocação que trata o item anterior será realizada mediante a publicação de edital que 
estabelecerá o prazo mínimo para comparecimento do candidato, podendo ainda utilizar-se de outros 
meios de comunicação desde que possibilite a comprovação do recebimento da convocação pelo 
candidato. 

13.4  Por ocasião da convocação que antecede a posse, os candidatos classificados deverão apresentar 
documentos originais, descritos no ANEXO IV – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - acompanhados de uma 
cópia que comprovem os requisitos para posse e que deram condições de inscrição, estabelecidos no 
presente Edital, bem como os demais documentos legais que lhe forem exigidos. A Prefeitura poderá, 
ainda solicitar outros documentos que julgar necessário. 

13.5  Obedecida à ordem de classificação, para efeito de posse e exercício, fica o candidato convocado sujeito 
à aprovação em exame médico, elaborado por médicos especialistas em medicina do trabalho indicados 
pela PREFEITURA, que avaliarão sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes 
ao cargo ao qual concorre. 

a) As decisões dos médicos especialistas, são de caráter eliminatório para efeito de contratação, são 
soberanas e delas não caberá qualquer recurso. 

13.6 Os candidatos com Deficiência, Aprovados e Habilitados, se convocados para posse e exercício, serão 
avaliados por junta médica designada pela PREFEITURA que atestará a compatibilidade das atividades 
exigidas para a Função com o grau e especificidade da deficiência declarada. A avaliação e decisão da 
junta médica será de caráter eliminatório para efeito de CONTRATAÇÃO. 

13.7 O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a PREFEITURA 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

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

14.2  O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do concurso, desde que 
aprovado, junto a PREFEITURA; não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à mesma 
informá-lo da contratação, por falta da citada atualização; 

14.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do 
concurso, a qualquer tempo; 

14.4  Será excluído do concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital: 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da (s) prova (s); 

b) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação; 

c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 

d) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização 
da prova; 

e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 

f) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo; 

g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas 
ou impressos não permitidos; 

h) Estiver comprovadamente fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação 
(Pager, celulares, etc.); 

i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da Prova; 

j) Não devolver integralmente o material solicitado; 

k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

14.5 É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações 
referentes a este Concurso, através da internet nos endereços www.integribrasil.com.br ou  
www.buri.sp.gov.br, no JORNAL EXPRESSO ou ainda por afixação nos locais de costume da 
PREFEITURA; 
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 14.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da convocação dos 
candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser 
publicado. 

14.7 No que tange ao presente concurso, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concursos 
especialmente nomeada pela Portaria 156/2017, e pela INTEGRI BRASIL – Projetos e Serviços Integrados 
Ltda. EPP. 

14.8 Os documentos não exigidos judicial ou extra-judicialmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados 
do encerramento da publicação da classificação final do Concurso serão disponibilizados para envio a 
PREFEITURA.  Caso não seja requisitado e/ou não havendo manifestação, serão incinerados; 

14.9 A INTEGRI BRASIL está apta a emitir Atestado ou Declarações de Aprovações no Certame, se houver 
interesse do candidato, este poderá requerer seu certificado de aprovação através do e-mail 
contato@integribrasil.com.br e recolher o valor do certificado informado no ato da solicitação. 

14.10  Para efeito de contagem de prazos para recursos constante das publicações intermediárias será 
considerada a data de publicação dos atos relativos ao presente concurso no site 
www.integribrasil.com.br. 

14.11  Caberá ao Prefeito do Município de BURI/SP a homologação dos resultados do Concurso. 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que 
fica à disposição por afixação nos locais de costume da PREFEITURA, pela Internet nos endereços 
www.integribrasil.com.br ou www.buri.sp.gov.br; no JORNAL EXPRESSO bem como o resumo poderá ser 
divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público. 

 

 

Buri/SP, 17 de novembro de 2017. 

 

OMAR YAHYA CHAIN 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

1.01 – AJUDANTE DE OBRAS 
Executar a varrição e limpeza de superfícies diversas, utilizando ferramentas como enxada, foice, pé de 
cabra, pá, lima, vassoura, escovão, outros; executar o carregamento e descarregamento de terra, areia 
e entulhos em caminhões; conservar as ferramentas diversas; carregar e empilhar tijolos, blocos e 
telhas; utilizar carriolas e similares; realizar a abertura de valas com utilização de ferramentas manuais; 
realizar a limpeza de veículos e máquinas; Carregar e descarregar objetos como madeiras, móveis, 
maquinários, etc.; realizar reparos em encanamentos; auxiliar o pedreiro; realizar outras atividades 
correlatas. 
 
1.02 – GARI 
Fazer coleta e transporte de lixo para caminhões, coletando e abastecendo os veículos de lixo; 
Descarregar o lixo em local pré-determinado, Varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos; 
Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros públicos; Carregar 
e descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em geral; Cavar e limpar valas, 
valetas, bueiros, esgotos, fossas e outros; Drenar e aterrar depressões ou escavações das estradas; 
Desobstruir estradas; Executar serviços de abertura e fechamento da valas e cavas; Executar serviços 
de arrumação de materiais nas diversas fases das obras públicas; Executar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na esfera de competência. 
 

CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
1.03 – CALCETEIRO 

Pavimentar solos de estradas, ruas e obras similares, nivelando-os com areia ou terra e recobrindo-os 
com paralelepípedos ou blocos de concreto, para dar-lhes melhores aspectos e facilitar o trafego de 
veículos; determinar o alinhamento da obra, marcando-o com estacas e linhas, para orientar o 
assentamento do material; preparar o solo, recobrindo-o com areia ou terra, para encaixá-lo e permitir o 
assentamento das peças; coloca cada peça, posicionando-a sobre a areia e assentando-a com golpes 
de martelo ou malho, para encaixá-la em seu lugar; recobre junções, preenchendo-se com alcatrão ou 
argamassa de cimento, para  igualar o calçamento e dar acabamento à obra; executar outras tarefas 
correlatas. 
 
1.04 – MOTORISTA 
Dirigir veículo utilitário transportando pessoas para dentro do município e a outros municípios; 
transportar equipamentos e materiais para exame de saúde; dirigir veículo ambulância observando os 
cuidados necessários no transporte e acomodação de pacientes; dirigir caminhões observando os 
cuidados necessários no transporte e acomodação de cargas e das pessoas; conduzir veículo do tipo 
ônibus de passageiros; conduzir veículos de transporte escolar; manter as velocidades permitidas 
observando as regras de trânsito; zelar pela segurança das pessoas e dos materiais e equipamentos 
transportados; zelar pela documentação, manutenção e conservação do veículo; executar atividades 
correlatas. 
 

CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E/OU TÉCNICO 
 
2.00 – AGENTE ADMINISTRATIVO 
Auxiliar no planejamento, na organização, na análise e no controle dos serviços administrativos; redigir 
informações e outros textos oficiais, de acordo com os padrões existentes; organizar, condensar e 
interpretar dados e documentos para preenchimento de fichas, guias, formulários, relatórios, instrução 
de processos, entre outros; elaborar quadros, gráficos e outros demonstrativos, de acordo com as 
especificidades; organizar e manter atualizados fichários, arquivos, documentação legislação e normas 
relacionadas com as atividades da área de atuação; elaborar levantamentos estatísticos, de acordo com 
normas e sistemas preestabelecidos; digitar, datilografar e revisar, de acordo com as exigências formais 
e legais; atender ao público, orientando ou prestando as informações necessárias; dar suporte 
administrativo na realização de eventos, reuniões e outras atividades específicas; receber, registrar e 
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controlar a distribuição de documentos, processos, correspondências e outros, de acordo com as 
normas estabelecidas; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando; 
requisitar, receber e controlar a distribuição do material de consumo necessário ao trabalho; operar 
microcomputador e/ou outros equipamentos necessários à execução das tarefas; operar máquinas e 
equipamentos necessários à execução de tarefas; manter o superior imediato/mediato informado sobre 
o desenvolvimento/fase dos trabalhos e resultados alcançados; zelar pela guarda, conservação e 
limpeza dos locais, das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho; 
executar outras atividades correlatas. 
 
2.01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF 

Realizar mapeamento de sua área; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; 
Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; identificar área de risco; orientar as 
famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, 
exames e atendimento odontológico, quando necessário; realizar ações e atividades, no nível de suas 
competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básicas; realizar, por meio da visita domiciliar, 
acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; estar sempre bem informado, 
e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação da família acompanhada, particularmente 
aquelas em situações de risco;   desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase  na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças; promover a educação e a mobilização comunitária, 
visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras. 
 
2.02 – ELETRICISTA 
Instalar e fazer a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral, 
guiando-se por esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para 
assegurar o bom funcionamento do sistema elétrico. Executar outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
 
2.03 – MECÂNICO 
Executar os serviços de manutenção mecânica, montando e desmontando máquinas e equipamentos, 
reparando ou substituindo partes e peças, visando o seu perfeito funcionamento e prolongamento de 
sua vida útil; zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados; executar 
serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva em todos os equipamentos e respectivos 
acessórios, assegurando o seu adequado funcionamento; executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função 
 
2.04 – RECEPCIONISTA 
Recepcionar/controlar visitantes; encaminhar visitantes para os servidores da Prefeitura; enviar e 
receber correspondências ou produtos; processar a correspondência recebida (pacotes, telegramas, 
faxes e mensagens), organizá-los e distribuir para o setor responsável; executar arquivamento de 
documentos. Executar trabalhos de digitação; marcar reuniões; registrar informações; utilizar o 
computador e impressoras da recepção; utilizar a máquina copiadora; utilizar o fax; manter atualizado 
os livros de registros de correspondência e registro de fax; executar outras atividades afins. 
 
2.05 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Assistir ao Enfermeiro nas operações de planejamento, programação, orientação e supervisão de 
assistência de Enfermagem, prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado 
grave, prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 
epidemiológica, prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; prevenção e controle 
sistemático de danos físicos que possam ser causados a paciente durante a assistência de saúde; 
integrar a equipe de saúde, executando atividades de assistência de Enfermagem, exceto as privativas 
do Enfermeiro; participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos 
regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar ações de educação em 
saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe; 
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
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2.06 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Orienta coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, 
analisando política de prevenção; inspecionar instalações equipamentos determinar fatores de risco e 
de acidentes. Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos 
equipamentos e instalações para prevenir acidentes; elaborar relatórios técnico, periciais e de 
estatísticas de acidentes; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. 
 

CARGOS COM EXIGÊNCIA DE NIVEL SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – ASSISTENTE SOCIAL 

Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à habilitação em Serviço Social; orientar, 
quando solicitado, o trabalho de outros servidores; prestar assessoramento técnico em sua área de 
conhecimento; elaborar e coordenar projetos de interesse público; promover o acompanhamento e a 
revisão de benefícios de prestação continuada; organizar e realizar conferências; coordenar programas 
sociais do governo federal, estadual e municipal; executar programas sociais do governo federal, 
estadual e municipal. 
 
3.02 – ENFERMEIRO PADRÃO 
Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; prestar serviços de enfermagem em 
unidades sanitárias; ministrar medicamentos prescritos, bem como cumprir outras determinações 
médicas; preparar e esterilizar o material usado nas unidades sanitárias; coordenar e supervisionar a 
execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; planejar, executar, supervisionar e 
avaliar a assistência integral de enfermagem a pacientes de alto e médio risco, enfatizando o auto-
cuidado e participando da sua instituição de saúde; acompanhar o desenvolvimento dos programas de 
treinamento de recursos humanos para a área de enfermagem; aplicar terapia dentro da área de sua 
competência, sob controle médico; prestar os primeiros socorros; promover e participar de estudos para 
esclarecimento de normas e padrões dos serviços de enfermagem; participar de educação sanitária e 
de programas de saúde pública em geral; auxiliar nos serviços de atendimento materno-infantil; 
participar de programas de imunização; prover e controlar o estoque de medicamentos; participar de 
inquéritos epidemiológicos; participar de programas de atendimentos a comunidades por situações de 
emergência ou de calamidade pública; prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua 
competência; emitir pareceres em matéria de sua especialidade; orientar, coordenar e supervisionar 
trabalhos a serem desenvolvidos por equipes; executar tarefas semelhantes, inclusive as aditadas no 
respectivo regulamento da profissão. Participar do planejamento, organização, execução, 
acompanhamento e avaliação dos programas (ações) de saúde do PSF; planejar, organizar e avaliar os 
serviços e a assistência de enfermagem, entregando processos de rotina e/ou específicos; coordenar, 
supervisionar a organização e execução das atividades de enfermagem desenvolvidas nas unidades de 
programa da saúde da família sob sua responsabilidade; realizar visitas domiciliares para diagnóstico e 
tratamento de pacientes; exercer atividades atribuídas na lei do exercício profissional nº 94.406 art. 9º. 
 
3.03 – FARMACÊUTICO 
Dispensar e/ou manipular fórmulas magistrais ou farmacopéicas; informar os pacientes, quando da 
dispensão de medicamentos no âmbito de sua competência; exercer a fiscalização sanitária em órgãos, 
fórmulas, produtos e métodos de natureza farmacêutica; vistoriar, periciar, avaliar, elaborar laudos ou 
pareceres relativos ao âmbito de sua competência; desenvolver e operar sistemas de informação 
farmacológica e toxicológica para pacientes, unidades de saúde e comunidades; gerenciar sistemas de 
farmácia, tais como: seleção, planejamento de necessidades, aquisição, armazenagem, controle de 
estoques e distribuição de medicamentos e correlatos; comunicar-se com pacientes, equipes de saúde 
e comunidade; participar de equipes multidisciplinares do município; avaliar o valor nutricional e a 
toxicologia dos alimentos; planejar e elaborar programas de controle ambiental no âmbito de sua 
competência; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
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3.04 – FONOAUDIÓLOGO 
Prestar assistência na área biomédica mais precisamente no campo da Fonoaudiologia, na área de 
patologia da comunicação humana, no que se refere à voz, fala, linguagem e audição no atendimento 
aos munícipes. A atuação do fonoaudiólogo também contribui para a área médica, psicológica, 
odontológica, fisioterápica e pedagógica. 
 
3.05 – MÉDICO PSF 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da 
saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da 
área médica; realizar assistência integral (promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, e manutenção de saúde) aos indivíduos e famílias em todas as 
fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade, adulta e terceira idade; realizar 
consultas clinicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicilio; realizar 
atividades de demanda espontânea e programada em clinica médica, pequenas cirurgias ambulatoriais, 
e procedimentos para fins de diagnóstico; encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de 
média e alta complexidade, respeitando fluxos de referências e contra-referências locais, mantendo sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; 
indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário; contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Agente 
Comunitário de Saúde e do Auxiliar de Enfermagem; participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da USF; acompanhar a execução dos protocolos, devendo 
modificar a rotina médica, desde que existam indicações clínicas e evidências para tanto; fomentar a 
criação de grupos de patologias especificas tais como: hipertensos, diabéticos, saúde mental, etc; 
realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; verificar e atestar óbito. 
 
3.06 – PSICÓLOGO 

Diagnosticar e planejar programas no âmbito da educação e lazer, atuando na realização de pesquisa, 
diagnósticos e intervenção psicopedagógica em grupo ou individual; elaborar planos, programas, 
projetos e atividades de trabalho; proceder estudos, buscando a participação de indivíduos e grupos, 
nas definições de alternativas para os problemas identificados. Interpretar, de forma diagnóstica, a 
problemática psicopedagógica; atuar na prevenção e tratamento de problemas de origem psico social e 
econômica que interferem na saúde, aprendizagem e trabalho; programar a ação básica de uma 
comunidade nos campos social, educacional, da saúde e outros, analisando os recursos e as carências 
sócio econômicas, com vistas ao desenvolvimento comunitário e das potencialidades individuais; 
executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade 
e ambiente organizacional. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

1.01 – AJUDANTE DE OBRAS 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Compreensão de Texto; Alfabeto e Ordem Alfabética, Vogal e Consoante; Sílaba - Separação Silábica; Sinônimos e 
Antônimos; Acentuação; Frases - Afirmativa, Negativa, Interrogativa e Exclamativa; Sinais de Pontuação; Ortografia; 
Singular e Plural; Diminutivo e Aumentativo. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Antecessor e Sucessor; Operações - Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Sistemas de Numeração Horário; 
Sistemas de Medidas - Comprimento, Massa, Volume e Superfície; Dobro, Metade; Questões de Raciocínio Lógico na 
Forma de Problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros; 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia 
nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições. Conhecimentos básicos sobre a rotina do 
trabalho, compatível com a função. Noções básicas de conservação e manutenção. Utilização de materiais e 
equipamentos de limpeza guarda armazenagem de materiais e utensílios. Utilização de ferramentas próprias para a 
função, Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais. Noções 
sobre EPIS. Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. 
 
1.02 – GARI 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Compreensão de Texto; Alfabeto e Ordem Alfabética, Vogal e Consoante; Sílaba - Separação Silábica; Sinônimos e 
Antônimos; Acentuação; Frases - Afirmativa, Negativa, Interrogativa e Exclamativa; Sinais de Pontuação; Ortografia; 
Singular e Plural; Diminutivo e Aumentativo. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Antecessor e Sucessor; Operações - Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Sistemas de Numeração Horário; 
Sistemas de Medidas - Comprimento, Massa, Volume e Superfície; Dobro, Metade; Questões de Raciocínio Lógico na 
Forma de Problemas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros; 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia 
nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições. Noções de serviços de coleta de lixo, 
manutenção de limpeza de ruas e estradas; serviços braçais; transportes de lixo e entulho; uso e cuidados com 
materiais de limpeza e higiene, detergente, desinfetante; prevenção de acidentes no trabalho; Gerenciamento de 
resíduos sólidos, líquidos e pastosos; Reciclagem; Noções de qualidade e produtividade na área. Proteção ao meio 
ambiente: Utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais. 
 

CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
1.03 – CALCETEIRO 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; substantivo, adjetivo, 
pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; Concordância nominal e verbal; 
Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de linguagem; Análise sintática: termos 
da oração. Tempos verbais. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1º grau e 2º grau. Relação entre 
grandezas; tabelas e gráficos. Raciocino lógico. Interpretação e Resolução de situações problema.  
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 30 QUESTÕES 
Características e tonalidades da pedra portuguesa. Técnicas de aplicação da pedra portuguesa. Conhecimento sobre 
dimensões, peso, assentamento, moldes e tipos da calçada portuguesa. Noções sobre nivelamento e alinhamento. 
Unidades de medida: área e volume. Noções sobre argamassa para assentamento de pedras e regularização de piso. 
Noções sobre concreto para contra pisos e rejuntes de pedra. Ferramentas e técnicas utilizadas na aplicação de 
calçadas, em especial para assentamento de pedras. NBR 12255. 
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1.04 – MOTORISTA 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Interpretação de texto; Significação das palavras; Ortografia; Acentuação gráfica; Pontuação; substantivo, adjetivo, 
pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção e advérbio; Colocação pronominal; Concordância nominal e verbal; 
Regência nominal e verbal; Crase; Estrutura e formação de palavras; Figuras de linguagem; Análise sintática: termos 
da oração. Tempos verbais. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números Inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e 
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1º grau e 2º grau. Relação entre 
grandezas; tabelas e gráficos. Raciocino lógico. Interpretação e Resolução de situações problema. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros; 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia 
nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições. Conhecimentos básicos sobre a rotina do 
trabalho, compatível com o emprego. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral. Noções 
de trânsito; noções básicas de mecânica diesel e gasolina; operação e direção de veículos; serviços básicos de 
manutenção; equipamentos de proteção; Leis e sinais de trânsito; Manual de Formação de Condutores Veicular. Lei 
9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Proteção ao meio ambiente: Utilização de materiais, 
conservação, descarte e impactos ambientais. 
 

 
CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E/OU TÉCNICO 

 
2.00 – AGENTE ADMINISTRATIVO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos de coesão 
textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. Morfossintaxe: 
estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância. Regência. Significação literal e 
contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua 
portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas. Sistema 
decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície, 
volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Problemas. Geometria: 
perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros; 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia 
nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.  Conhecimentos básicos sobre a rotina do 
trabalho, compatível com o emprego. Habilidades, papéis, Memorando, Ofícios, Atendimento ao público, comunicação 
e desempenho; princípios e sistemas de administração Municipal; estrutura e funcionamento do serviço público no 
Município. Conceitos básicos de operação de microcomputadores; Conceitos básicos e modos de utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet; Ferramentas e aplicativos comerciais de 
navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. 
 
 
2.01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF/ PACS 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos de coesão 
textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. Morfossintaxe: 
estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância. Regência. Significação literal e 
contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua 
portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas. Sistema 
decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície, 
volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Problemas. Geometria: 
perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros; 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
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Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia 
nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.   
Programa Saúde da Família. Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Noções de ética e cidadania. Noções 
básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento básico. Noções básicas de saúde pública: Ações de Saúde da 
Criança, do Adolescente, do Homem, da Mulher e do Idoso. Saúde mental, Atenção à pessoa com deficiência. 
Violência familiar. Doenças transmitidas por vetores. Visita domiciliar. Bibliografia sugerida – Publicações Institucionais 
do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br ):O trabalho do Agente Comunitário de Saúde 
(http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php ) 
Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde (http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php ) 
Guia de vigilância epidemiológica (http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm ) 
Manual de saneamento. 3ª ed. rev. (http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm ) 
Vigilância Ambiental em Saúde - (http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm ) 
A Sociedade Contra a Dengue. (http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm ) 
Política Nacional de Atenção Básica. (http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php ). 
Cadernos de Atenção Básica. Saúde da Família (http://200.214.130.35/dab/publicacoes.php ): 
Volume nº 12 - Obesidade. 
Volume nº 13 – Controle dos Cânceres do Colo de Útero e da Mama. 
Volume nº 14 – Prevenção Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular e Renal crônica. 
Volume nº 15 – Hipertensão Arterial Sistêmica. 
Volume nº 16 – Diabetes Mellitus. 
Volume nº 17 – Saúde Bucal. 
Volume nº 18 – HIV/AIDS, Hepatites e outras DST. 
Volume nº 19 – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idoso. 
Volume nº 20 – Carência de Micronutrientes. 
Volume nº 21 – Vigilância em Saúde. 
Volume nº 23 – Saúde da Criança. 
Constituição Federal – artigos 196 a 200. 
Lei federal 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
Lei federal 8.142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre 
as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
Lei federal 10.741/2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso 
Lei federal 8.069/90. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Lei federal 11.350/2006 - Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal 
amparado pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras 
providências. 
 
2.02 – ELETRICISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos de coesão 
textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. Morfossintaxe: 
estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância. Regência. Significação literal e 
contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua 
portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas. Sistema 
decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície, 
volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Problemas. Geometria: 
perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros; 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia 
nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.  Trabalho em equipe multiprofissional. 
Trabalho e energia. Conversão de energia Carga elétrica. Conhecimentos de tensão, corrente e resistência, 
resistividade, Condutores, circuitos elétricos, magnetismo, Lei de Ohm, potência elétrica, 
corrente elétrica (contínua e alternada) corrente alternada trifásica, bifásica e monofásica, geração; transmissão e 
consumo de energia elétrica; instalações elétricas, diagramas elétricos, simbologias, normas e materiais Elétricos; 
dimensionamento de fios e disjuntores p/ instalações elétricas; montagem prática de instalações de painéis simulados; 
comandos elétricos de motores, tipos de motores elétricos e seus fundamentos;  leitura e interpretação de esquemas 
elétricos; leitura e interpretação de esquemas elétricos; cabines primárias (tipos e características); pára-raios e suas 
funções, disjuntores, isoladores, chaves seccionadas, transformadores, transformadores por instrumentos, noções de 
proteção e medição, procedimentos de manobras e segurança, operação programada e operação por emergência, 
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procedimento de segurança em manutenção elétrica, NR -10. Condutores e Isolantes - Processos de Eletrização - 
Unidades de Carga Elétrica - Campos Elétricos. Condutores Elétricos - Resistência de um Condutor - Fios e Cabos 
Condutores usados na Prática - Cálculo de grandezas elétricas, corrente, tensão, potência e energia. Voltímetro. 
Amperímetro. Wattímetro. Baterias. Lâmpadas. Resistores. Chaves. Fios e cabos. Fusíveis. Disjuntores. Indutores. 
Fenômenos Magnéticos - Ação de um campo Elétrico – Os ímãs - Formas de Prevenir o choque elétrico.  
CONTEUDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, será a reprodução de atividades onde serão avaliados 
os conhecimentos do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O candidato deve apresentar 
conhecimentos em sistema de Eletricidade. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos sistemas elétricos 
residenciais. Manutenção e resolução do problema de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da 
área. 
 
2.03 – MECÂNICO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos de coesão 
textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. Morfossintaxe: 
estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância. Regência. Significação literal e 
contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua 
portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas. Sistema 
decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície, 
volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Problemas. Geometria: 
perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros; 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia 
nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.   
NOÇÕES DE MECÂNICA: motores: gasolina e etanol; suspensão; cambio e embreagem; freios: cabeçotes, gasolina e 
etanol; mecânica e hidráulica; conhecimento em ferramentas mecânicas, Injeção eletrônica, hidráulica e de precisão. 
Lubrificação. Montagem e desmontagem de motores e Solda. 
CONTEUDO PROVA PRÁTICA 
De acordo com a descrição das funções transcritas no Anexo I, será a reprodução de atividades onde serão avaliados 
os conhecimentos do candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O candidato deve apresentar 
conhecimentos em sistema de funcionamento MECÂNICO, Hidráulico e eletrônico dos componentes de motores a 
GASOLINA E ETANOL. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos. Manutenção e conservação do 
veículo de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área. 
 
2.04 – RECEPCIONISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos de coesão 
textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. Morfossintaxe: 
estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância. Regência. Significação literal e 
contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua 
portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas. Sistema 
decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície, 
volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Problemas. Geometria: 
perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros; 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia 
nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições.   
Questões práticas relacionadas aos serviços de atendimento e recepção ao público, com seu devido encaminhamento. 
Distribuição e encaminhamento de papéis e correspondências no setor de trabalho. Execução de serviços de digitação. 
Noções básicas de digitação. Noções de recebimento de documentos. Questões de caráter prático versando sobre as 
atividades e atribuições específicas do cargo e inerentes ao desempenho de suas funções, especialmente no que diz 
respeito à atividade da categoria profissional no contexto do serviço público municipal. Ética profissional. Legislação 
pertinente e sugestão bibliográfica: Manual de Redação da Presidência da República; 
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2.05 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos de coesão 
textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. Morfossintaxe: 
estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância. Regência. Significação literal e 
contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua 
portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas. Sistema 
decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície, 
volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Problemas. Geometria: 
perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros; 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia 
nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições. 
Processo de trabalho em equipe; comunicação e relações interpessoais. Princípios de Biossegurança: da prevenção 
educativa com o manuseio de materiais aos cuidados gerais com a saúde ocupacional. Políticas Públicas de Saúde 
SUS (Sistema Único em Saúde): Humaniza SUS, acreditação hospitalar, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. 
Saúde da criança e adolescente: imunização, crescimento e desenvolvimento, puericultura. Principais agravos ao 
processo de saúde doença da Criança e do adolescente: doenças transmissíveis, doenças respiratórias, diarréicas, 
parasitoses e assistência à criança hospitalizada. Saúde da mulher e do RN: Pré-Natal, parto normal, parto de risco e 
puerpério; planejamento Familiar, prevenção de câncer de útero e mama; Climatério; assistência de enfermagem ao 
RN sadio e com alterações patológicas. Saúde do Adulto: DST; doenças crônicas degenerativas; Afecções das vias 
aéreas superiores e inferiores; Urgência e emergência e primeiros socorros; Técnicas de administração de 
medicamentos pelas diversas vias; Cuidados de enfermagem no pré-per e pós operatório; processo de trabalho em 
centro cirúrgico; Políticas Públicas de Saúde relativas à Saúde Mental: assistência de enfermagem ao portador de 
sofrimento mental em situações de manifestações agudas e crônicas e emergenciais; Código de Ética em 
Enfermagem; Deontologia em Enfermagem. 
 
2.06 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Processos de coesão 
textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. Morfossintaxe: 
estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de palavras. Concordância. Regência. Significação literal e 
contextual dos vocábulos. Pontuação. Ortografia oficial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua 
portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores de números naturais. Problemas. Sistema 
decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de comprimento, superfície, 
volume e massa. Problemas. Razões, proporções, regra de três simples e porcentagem. Problemas. Geometria: 
perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-Matemático. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 30 QUESTÕES 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros; 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Relações Humanas no trabalho; Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Esportiva, Tecnológica, Cultural, Política e Social do Brasil e do Mundo, noticiados pela mídia 
nos últimos 12 meses anteriores à data de encerramento das inscrições. 
Higiene do Trabalho. Riscos ambientais. Avaliação e controle de agentes ambientais. Insalubridade. Riscos físicos, 
químicos, biológicos e mecânicos. Condições ambientais de trabalho. Ruído, temperatura, velocidade e umidade 
relativa do ar, e iluminação no posto de trabalho. Equipamentos, parâmetros e procedimentos de mensuração. 
Segurança do Trabalho: Legislação e normatização. Acidentes de trabalho. Conceito técnico e legal. Riscos e causas 
de acidentes do trabalho. Análise de acidentes. Comunicação e registro de acidentes de trabalho. Definições de atos e 
condições ambientes de insegurança. Investigação das causas de acidentes. Estatísticas de acidentes. Prevenção de 
acidentes de trabalho. Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 
Inspeção de segurança. CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Campanhas de prevenção e SIPATs; 
Ergonomia. Princípios da Ergonomia. A aplicabilidade da Ergonomia. Ergonomia e prevenção de acidentes. Atividades 
musculares. Posturas e movimentos. Transporte, armazenamento, movimentação e manuseio de materiais. 
 

CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – ASSISTENTE SOCIAL 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
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Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação 
e Regência nominal e verbal. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações 
problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO: 30 QUESTÕES 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Titulo II - Cap. I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Cap. II - Dos 
Direitos Sociais; Titulo VIII – Cap. III – Da Educação, da cultura e do Desporto; Seção I - Da Educação; Seção II – Da 
cultura; Cap. VII - Da família, Da criança, Do adolescente, Do Jovem e Do Idoso).  
Lei Federal 8.662 de 07/06/1993 - Código de Ética Profissional do Assistente Social. Edição atualizada 2011.  
BRASIL, Lei 8069 de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Atualizado com a Lei 12.010. BRASIL, 
LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993. Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS BRASIL, LEI Nº 12.435, DE 6 
DE JULHO DE 2011. Sistema Único de  Assistência Social - SUAS  
 BRASIL, LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo BRASIL, 
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária, 2006,  
BRASIL, Lei 13.146 de 6 de julho de 2015.Estatuto da Pessoa com Deficiência, BRASIL, Lei 10.741 de 1 de outubro de 
2003. Estatuto do Idoso.  
ACOSTA, A.R.; VITALE, M.A.F. (Orgs.) Família: redes, laços e políticas públicas. 3 ed. São Paulo: Ed. Cortez. 2007. 
ALMEIDA, N.L.T.; ALENCAR, M..M.T. Serviço Social, trabalho e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2011. 
BAPTISTA, M V; BATTINI, O (Orgs.). A Prática Profissional do Assistente Social. São Paulo: Veras, 2009. SANTOS, S. 
Josiane. Questão Social – Particularidades no Brasil. São Paulo, Cortez, 2012(Coleção Biblioteca básica de serviço 
social; v 6).  
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Sistema Único de Assistência Social. Política 
Nacional de Educação Permanente do SUAS. Brasília: Secretaria Nacional de Assistência Social, 2013. COUTO.B.R.; 
YASBEK, M.C.; SILVA,M.O.S.;RAICHELIS,R. O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade em 
movimento. São Paulo: Cortez, 2011. 
FALEIROS, V. P. Saber Profissional e Poder Institucional. 11 ed. São Paulo, Ed Cortez, 2015.  
BAPTISTA, M.V. Planejamento Social: Intencionalidade e Instrumentação. 2. ed. São Paulo: Veras Editora , 2002. 
BRISOLA,E.M.A; SILVA, A.L. O Trabalho do Assistente Social no SUAS: Entre velhos dilemas e novos desafios. 
Taubaté-SP: Cabral editora, 2014. 
IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: 
Cortez Editora, 1999;  
YAZBEK, Maria Carmelita. Classes Subalternas e Assistência Social. São Paulo, Cortez Editora, 2009 (7ª Ed.) 
 
3.02 – ENFERMEIRO PADRÃO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação 
e Regência nominal e verbal. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações 
problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO: 30 QUESTÕES 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 - Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. Brasília, 
2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a Política. 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 
para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização da assistência à saúde: Aprofundando a descentralização com equidade 
no acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 373, de 27 de 
fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: MS; 2002. Série A: Normas e Manuais 
Técnicos.  
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de Bolso, 
5ª edição ampliada – série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico www.saude.gov.br/svs – 
relação completa de publicação).  
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: documento 
base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília - Ministério da Saúde, 2004. Brasil. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa para o 
SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em http://www.saude.gov.br 
Enfermagem Fundamental: Administração em Enfermagem; Ética em Enfermagem; Exercício Profissional, Pesquisa, 
História da Enfermagem; Sistematização da Assistência de Enfermagem. Enfermagem em Saúde Coletiva: Sistema 
Único de Saúde; Programas Nacionais de Saúde; Programa de Saúde da Família, prevenção e controle das doenças 
infectoparasitárias, imunopreveníveis e sexualmente transmissíveis; epidemiologia e imunização. Saúde do trabalhador 
em enfermagem. 
Publicações do Ministério da Saúde: 
Boas prática: cálculo seguro Vol.I Revisão das operações básica gestão 208-2011 COREN disponível em: 
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-1-revisao-das-operacoes-basicas.pdf  
Boas prática: cálculo seguro vol.II - Cálculo e diluição de medicamentos gestão 2008- 2011 COREN - disponível 
em:http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-
demedicamentos.pdf  
Erros de medicação - definições e estratégias de prevenção2011 disponível em: 
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/erros_de_medicacao-definicoes_e_estrategias_de_prevencao.pdf  
10 passos para segurança do paciente - São Paulo 2010 COREN disponível em: 
http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/10_passos_seguranca_paciente.pdf  
Dengue: manual de enfermagem – adulto e criança.  
Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil 
Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias 
Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama 
Guia de vigilância epidemiológica 
Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa 
Manual de Educação em Saúde: Volume 1 
Manual Técnico de Pré-Natal e Puerpério – Atenção Qualificada e Humanizada 
Marco legal: saúde, um direito de adolescentes 
Políticas e diretrizes de prevenção das DST/Aids entre mulheres 
 
3.03 – FARMACÊUTICO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação 
e Regência nominal e verbal. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações 
problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO: 30 QUESTÕES 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 - Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. Brasília, 
2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a Política. 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 
para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização da assistência à saúde: Aprofundando a descentralização com equidade 
no acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 373, de 27 de 
fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: MS; 2002. Série A: Normas e Manuais 
Técnicos.  
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de Bolso, 
5ª edição ampliada – série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico www.saude.gov.br/svs – 
relação completa de publicação).  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: documento 
base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília - Ministério da Saúde, 2004. Brasil. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa para o 
SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em http://www.saude.gov.brBRASIL - Lei Federal n.º 9.787 
e Resolução 391/99. Resolução SS – 33; Lei Federal n.º 6,360/76, Decreto Federal 79.094/1977. Portaria CVS – 12; 
Lei n.º 5.991. Decreto n.º 74.170 de 10/06/1974. Portaria 2.084 e 2.577 de 27/10/2006 (DOU 13/11/06) 
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Farmacologia aplicada – Zanini - Oga. Interações medicamentosas – Almir Fonseca; Guia prático de farmácia magistral 
– Anderson de Oliveira Ferreira. Farmacopeia Brasileira. Ed. Atheneu-1998. Farmacopeia Americana. USP 28 / NF 23; 
2005. KOROLKOVAS, A. Análise 
Farmacêutica-Ed. Guanabara Dois-1984. PRISTA, L.N. ALVES,A.C., MORGADO, R. Tecnologia Farmacêutica. 5ª 
edição Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkean; 1995. 3v; STORPIRTS, S. Biofarmacotécnica:- fundamentos de 
biodisponibilidade, bioequivalência, dissolução e intercambialidade de medicamentos genéricos. São Paulo. Divisão de 
Biblioteca e Documentação do Conjunto de Químicas da USP; 1999;  
ANVISA Departamento de controle de Farmácia do Ministério da Saúde (www.anvisa.gov.br) - Bioquímica Clínica – 
Alan Gow & ET AP & Denis, St J. O Reilly & Robat A. Cowan – Guanabara koogan; Dicionário de Especialidades 
Terapêuticas 2006/2007; Ministério da Saúde, 2007 – Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais (RENAME), 
Brasília. Aquisição de Medicamentos para Assistência Farmacêutica no SUS, Ministério da Saúde, 2006, Brasília. 
CAMPBELL, J. M. & CAMPBELL, J. B. Matemática de Laboratório - Aplicações Médicas e Biológicas: 3ª Ed. Roca, São 
Paulo. BURTIS, C.A. & ASHWOOD, E.R. Tietz Fundamentos de Química Clínica: 4ª Ed. Guanabara Koogan, Rio de 
Janeiro, 1996. MOURA, R.A.A. Técnicas de Laboratório: 3ª Ed. Atheneu. FERREIRA, A.O.Guia Prático de Farmácia 
Magistral. 2ª Ed. Juiz de Fora, 2002. JUNIOR, Daniel Antunes. Farmácia de Manipulação – Noções Básicas. 
THOMPSON, J. E., A prática farmacêutica na manipulação de medicamento: Editora ARTMED, 2004. BPL – 
INMETRO. Critérios para credenciamento de laboratórios de ensaio segundo os princípios de Boas Práticas de 
Laboratório. NIT DICLA 28, setembro de 2003.  
ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Guia para Qualidade em Química Analítica e Assistência a 
Acreditação, Brasília, 2004. ABNT 
ISSO/IEC 17025 Requisitos Gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração, 2001. MTE - Ministério de 
Trabalho e Emprego, 
NR-32 Norma Regulamentadora para Segurança e Saúde no Trabalho, novembro de 2005. 
 
3.04 – FONOAUDIÓLOGO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação 
e Regência nominal e verbal. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações 
problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO: 30 QUESTÕES 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 - Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. Brasília, 
2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a Política. 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 
para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização da assistência à saúde: Aprofundando a descentralização com equidade 
no acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 373, de 27 de 
fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: MS; 2002. Série A: Normas e Manuais 
Técnicos.  
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de Bolso, 
5ª edição ampliada – série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico www.saude.gov.br/svs – 
relação completa de publicação).  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: documento 
base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília - Ministério da Saúde, 2004. Brasil. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa para o 
SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em http://www.saude.gov.br 
Anatomia e Fisiologia da audição; Classificação acústica e psico-acústica dos sons da fala e bases físicas da audição; 
Desenvolvimento e aquisição da linguagem: aspectos teóricos e anatomo fisiológicos; Distúrbios e alterações da 
linguagem oral e escrita, voz, audição, fluência e deglutição; Patologias fonoaudiológicas: conceito, etiologia, 
tratamento; Terapia fonoaudiológica: níveis de prevenção, intervenção precoce; Avaliação, classificação e reabilitação 
dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da motricidade oral, linguagem oral e escrita, processamento 
auditivo central; Aperfeiçoamento e/ou reabilitação das condições dos órgãos do aparelho fonador; condições auditivas 
periféricas e centrais, vestibulares e cognitivas; Transtornos motores e de linguagem associados as lesões 
neurológicas; Aspectos neurológicos ligados à linguagem: estruturas, processos neurológicos envolvidos na fala, voz, 
audição, linguagem;  Sistemas e processos de comunicação: órgãos responsáveis, comunicação alternativa; Trabalho 
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em equipe multidisciplinar e interdisciplinar; Planejamento e programas preventivos em fonoaudiologia. Avaliação 
audiológica: classificação e laudos. 
 
3.05 – MÉDICO PSF 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação 
e Regência nominal e verbal. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações 
problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO: 30 QUESTÕES 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 - Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. Brasília, 
2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a Política. 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 
para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização da assistência à saúde: Aprofundando a descentralização com equidade 
no acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 373, de 27 de 
fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: MS; 2002. Série A: Normas e Manuais 
Técnicos.  
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de Bolso, 
5ª edição ampliada – série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico www.saude.gov.br/svs – 
relação completa de publicação).  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: documento 
base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília - Ministério da Saúde, 2004. Brasil. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa para o 
SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em http://www.saude.gov.brBRASIL - Lei Federal n.º 9.787 
e Resolução 391/99. Resolução SS – 33; Lei Federal n.º 6,360/76, Decreto Federal 79.094/1977. Portaria CVS – 12; 
Lei n.º 5.991. Decreto n.º 74.170 de 10/06/1974. Portaria 2.084 e 2.577 de 27/10/2006 (DOU 13/11/06) 
A consulta médica; O uso e a interpretação de dados laboratoriais; Princípios de farmacoterapia; Reações adversas a 
drogas; Terapia medicamentosa; Diagnósticos e Tratamentos de: Micoses superficiais, Intoxicações comuns, Erisipela. 
Rinite, sinusite, otite e amigdalite, Infecções respiratórias, Doenças bronco – pulmonares obstrutivas, Hipertensão 
arterial sistêmica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca congestiva, Diabetes Mellitus, Infecção urinária, 
Poliartrites, Diarreias, Anemias, Esofagite, Gastrite e Doença Ulcerosa Péptica, Hepatites, Parasitoses intestinais, 
Lombociatalgias, Ansiedade, Depressão, Doenças sexualmente transmissíveis (DST), Leptospirose e Dengue;. 
Emergência psiquiátrica. Código de Ética Médica. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção 
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e 
Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de 
descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de 
Ética do Profissional. Saúde da criança, mulher, adulto e idoso; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças crônico 
degenerativas; Doenças infecto-contagiosas e parasitárias; Doenças metabólicas; Cirurgia geral; Educação em saúde; 
Princípios de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento de emergência; Choque; Hipertensão 
arterial sistêmica; afecções cardíacas; Preenchimento de declaração de óbito.  
 
3.06 – PSICÓLOGO 
LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES 
Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; 
Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação 
e Regência nominal e verbal. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de situações 
problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO: 30 QUESTÕES 
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 29/12/1990.  
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BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 - Pacto de Gestão. Diário Oficial da União, fevereiro de 2006. Brasília, 
2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006. Brasília, 2006. Aprova a Política. 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 
para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização da assistência à saúde: Aprofundando a descentralização com equidade 
no acesso. Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 373, de 27 de 
fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: MS; 2002. Série A: Normas e Manuais 
Técnicos.  
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de Bolso, 
5ª edição ampliada – série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível no endereço eletrônico www.saude.gov.br/svs – 
relação completa de publicação).  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: documento 
base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª edição Brasília - Ministério da Saúde, 2004. Brasil. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa para o 
SUS – Participa SUS. 2ª edição. Brasília, 2009. Disponível em http://www.saude.gov.br 
Ética profissional do psicólogo / Ética como um fator de produção. Teorias da personalidade. Diagnóstico psicológico: 
fundamentos e passos do processo psicodiagnóstico; testes psicológicos (tipos, aplicação, interpretação, análise dos 
testes). Entrevista psicológica: definição, tipos e finalidades. Gestão de pessoas: conceitos e desafios para a gestão de 
pessoas: ambientais,  organizacionais e individuais. Mudanças no enfoque da gestão de pessoas: parceiros, 
colaboradores, capital intelectual. Funções da gestão de pessoas: Captação: importância do recrutamento e seleção, 
métodos de seleção, dinâmica de grupo, avaliação do candidato, tendências. Desenvolvimento de pessoas: diagnóstico 
de necessidades, treinamento, desenvolvimento e educação corporativa; planejamento, execução e avaliação das 
atividades de treinamento e educação, treinamento a distância, redes de aprendizagem, aprendizado em equipes. 
Avaliação de desempenho; meritocracia; gestão do desempenho: importância e responsabilidade, métodos tradicionais 
e modernos; Diagnóstico e desenvolvimento organizacional. Cultura e clima organizacional, Manutenção de pessoas: 
programas de relações com os empregados, tipos e objetivos, público alvo. Acompanhamento funcional e Coaching. 
Motivação: importância, teorias, abordagens contemporâneas, plataforma motivacional para uma abordagem 
estratégica, aplicações do conceito. Liderança e influência: conceito, questões contemporâneas e liderança eficaz. 
Qualidade de vida no trabalho e saúde ocupacional. Transtornos mentais e do comportamento relacionados ao 
trabalho. Psicopatologia: conceituação; alterações da percepção, representação, juízo, raciocínio, memória, atenção, 
consciência e afetividade; doenças de natureza psíquica (alcoolismo, depressão, esquizofrenia, ansiedade). 
Possibilidades de atendimento institucional e terapia de apoio. Instituições, análise institucional - principais abordagens. 
Psicologia e políticas públicas municipais. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: BRASIL, Sistema Único de Assistência Social - 
SUAS BRASIL, Políticas Públicas de combate à pobreza. ARAÚJO, Luis Cesar G. de. Gestão de pessoas: estratégias 
e integração organizacional. São Paulo: Atlas, 2006. BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia aplicada à 
administração de empresas: psicologia do comportamento organizacional. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
BITENCOURT, Claudia. Gestão contemporânea de pessoas. Porto Alegre: Bookman, 2004. CHIAVENATO, Idalberto. 
Recursos humanos - 7. ed. compacta. São Paulo: Atlas, 2002 DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de 
psicopatologia do trabalho. 5. ed. ampl. São Paulo: Cortez, 1987. FIORELLI, José Osmir. Psicologia para 
administradores: integrando teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. FLEURY, Maria Tereza Leme; FISCHER, 
Rosa Maria; PETTIGREW, Andrew. Cultura e poder nas organizações. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1996. GIL, Antônio 
Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: Atlas, 2001 GOULART, Iris Barbosa; 
SAMPAIO, Jader dos Reis (Orgs.) Psicologia do trabalho e gestão de recursos humanos: estudos contemporâneos. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998. HALL, Calvin Springer; LINDZEY, Gardner; CAMPBELL, John B. Teorias da 
personalidade. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. LEME, Rogério. Seleção e entrevista por competências com o 
inventario comportamental: guia prático do processo seletivo para redução da subjetividade e eficácia na seleção. Rio 
de Janeiro: Qualitymark, 2007. MOSCOVICI, Fela. Renascença organizacional: a revalorização do homem frente à 
tecnologia para o sucesso da nova empresa. 8. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000. ORLICKAS, Elizenda. 
Consultoria interna de recursos humanos: pesquisa e benchmarking em empresas de ponta. São Paulo: Futura, 2001. 
ROSA, José Antônio. Análise e diagnóstico da empresa. São Paulo: STS Publicações e Serviços, 2001. WAGNER III, 
John A.; HOLLENBECK, John R. Comportamento organizacional: criando vantagem competitiva. São Paulo: Saraiva, 
1999. 
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ANEXO III – FOMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 
 

OBSERVAÇÃO: ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER COLOCADO DENTRO DO ENVELOPE. O ENVELOPE DEVERÁ SER 
GRAMPEADO CONTENDO ESTE ANEXO E OS TÍTULOS APRESENTADOS (POR FAVOR, NÃO COLAR). 
 

Nome do Candidato:   

Cód. e Cargo:   

Documento de Identidade:   

 
RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES 

Nº de 

Ordem 

Tipo de Título 

Entregue 

Para uso da Integri Brasil (não preencher) 

Validação Pontuação Anotações 

      Sim   Não     

      Sim   Não     

      Sim   Não     

      Sim   Não     

      Sim   Não     

      Sim   Não     

  

Observações Gerais: Total de Pontos:   

Revisado por:   

 

Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à 

minha participação pessoal em eventos educacionais nos quais obtive êxito de aprovação. 

 

Declaro ainda, que ao encaminhar a documentação listada na relação acima para avaliação da prova 

de títulos, estou ciente que assumo todos os efeitos previstos no edital do Concurso Público quanto à plena 

autenticidade e validade dos mesmos, inclusive no que toca às sanções e efeitos legais. 

 

 

BURI/SP _____ de _______________ de 2017. 

 

 

 

 

Assinatura do candidato: ______________________________ 
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ANEXO IV – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 
 
 

1.0 –  DAS ORIENTAÇÕES GERAIS: 

1.1 Após providenciar toda documentação, entregar no dia e horário agendado na convocação; 

1.2 Apresentar uma cópia simples (folha A4) de cada documento solicitado; 

1.3 É obrigatório apresentar todos os originais no momento da contratação; 

2.0 -   DOS DOCUMENTOS: 

2.1 Uma foto 3x4 recente; 

2.2 CPF; RG; PIS/PASEP; 

2.3 Título de Eleitor e comprovante da última votação; 

2.4 Certificado de Reservista; Carteira Nacional de Habilitação; 

2.5 Carteira Profissional: Cópia da pág. da foto e pág. da identificação, cópia de todos os registros de empregos 
anteriores; 

2.6 Certidão de Nascimento ou Casamento ou Casamento com averbação, se separado (a) ou divorciado (a); 

2.10 Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos; 

2.12 Atestado de vacinação atualizado dos filhos menores de 05 anos; 

2.13 Comprovante de escolaridade do candidato e outras exigências previstas no edital do Concurso Público; 
(Diploma ou Certificado, ou histórico constando que está habilitado e já ter colado grau); 

2.14 Comprovante de residência atualizado; 

 

DO TERMO DE CIÊNCIA 

Estou ciente que deverei providenciar toda documentação mencionada acima e entregar no dia e horário 
agendado. 

 

 

Ciente: ____________________ 
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