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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO  Nº 01 / 2010 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo 
Sr. EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA, Prefeito Municipal, tendo em vista as necessidades do Serviço Público 
Municipal, faz saber que realizará na cidade de Mirante do Paranapanema-SP, CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 
ESCRITAS, PROVAS ESCRITAS E PRÁTICAS E PROVAS ESCRITAS E TITULOS ppaarraa  pprroovviimmeennttoo  eeffeettiivvoo  ddooss  ccaarrggooss  ee  
ccaaddaassttrroo  rreesseerrvvaa,,  aabbaaiixxoo  ddiissccrriimmiinnaaddooss,,  eemm  ccoonnffoorrmmiiddaaddee  ccoomm  Art. 37 da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, 
Lei Municipal nº 13/95, Edital de Concurso Público nº 01/2010 e demais cominações de direito e pelas presentes 
Instruções Especiais que, para todos os efeitos, constituem parte integrante deste Edital. 

 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

1. DOS CARGOS EM CONCURSO 
 
 

1.1. O Concurso destina-se a selecionar candidatos para provimento de cargos vagos existentes nesta data, 
cadastro reserva e mais os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do concurso.  
 

1.2. Os cargos públicos, nº de vagas, pré-requisitos, salário, carga horária e taxa de inscrição são os estabelecidos 
no quadro a seguir: 

 
 

I – CÓDIGO DE INSCRIÇÃO E CARGO – Nº DE VAGAS –PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS - SALÁRIO – CARGA HORÁRIA -TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
 

Nº DE VAGAS CÓDIGO E CARGO 

TOTAL 
(INCLUINDO-
SE RESERVA 

PORTADORES  
DEFICIÊNCIA) 

RESERVA  
PORTADORES 
DEFICIÊN-

CIA 
 

CADASTRO 
RESERVA 

PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS SALÁRIO 
 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

TAXA 
INSCRIÇÃO 

R$ 

01 
AGENTE CONTROLADOR 

DE VETOR 

03 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

R$510,00 
+ 

R$102,00 
INSALUBRI

DADE 

40 
HORAS 

20,00 

02 
AGENTE DE 

SANEAMENTO 

0 0 02 FORMAÇÃO TÉCNICA 
ESPECÍFICA E REGISTRO NO 
CRQ 

R$510,00 
+ 

R$102,00 
INSALUBRI

DADE 

40 
HORAS 

25,00 

03 
ASSISTENTE SOCIAL 

03 0 0 CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO 
SOCIAL E REGISTRO NO CRESS 

R$897,74 40 
HORAS 

50,00 

04 
AUXILIAR DE 

DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL 

10 01 0 CURSO DE ENSINO MÉDIO 
COMPLETO COM HABILITAÇÃO 
PARA O MAGISTÉRIO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL OU 
EQUIVALENTE DE ACORDO COM 
A LEI 9394/96 – LDB 

R$658,00 40 
HORAS 

25,00 

05 
AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

0 0 03 CURSO TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM E REGISTRO NO 
COREN 

R$510,00 
+ 

R$102,00 
INSALUBRI

DADE 

40 
HORAS 

25,00 

06 
AUXILIAR DE SAÚDE 

BUCAL 
UBS 

01 0 0 REGISTRO NO CRO 
 

R$510,00 
+ 

R$102,00 
INSALUBRI

DADE 

40 
HORAS 

25,00 

07 
AUXILIAR DE SAÚDE 

BUCAL 
ESCOLA ZENÓBIA 

01 0 0 REGISTRO NO CRO 
 

R$510,00 
+ 

R$102,00 
INSALUBRI

DADE 

40 
HORAS 

25,00 

08 
AUXILIAR DE SAÚDE 

BUCAL  

0 0 01 REGISTRO NO CRO 
 

R$510,00 
+ 

R$102,00 
INSALUBRI

DADE 

40 
HORAS 

25,00 

09 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS 
(LOCAL DE TRABALHO: 

A CRITÉRIO DAS 
NECESSIDADES 

ADMINISTRATIVAS) 

08 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO (ALFABETIZADO)  
E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

20,00 

10 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS 
(ESCOLA BAIRRO 

PARAÍSO) 

01 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO (ALFABETIZADO)  
E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

20,00 

11 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS 

01 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO (ALFABETIZADO)  
E CONHECIMENTOS 

R$510,00 40 
HORAS 

20,00 
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Nº DE VAGAS CÓDIGO E CARGO 

TOTAL 
(INCLUINDO-
SE RESERVA 

PORTADORES  
DEFICIÊNCIA) 

RESERVA  
PORTADORES 
DEFICIÊN-

CIA 
 

CADASTRO 
RESERVA 

PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS SALÁRIO 
 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

TAXA 
INSCRIÇÃO 

R$ 

(E. M. BAIRRO SANTA 
ROSA) 

ESPECÍFICOS DO CARGO 

12 
DENTISTA 

UBS 

01 0 0 CURSO SUPERIOR EM 
ODONTOLOGIA, REGISTRO NO 
CRO E ESPECIALIDADE EM  
ENDODONTIA - TRATAMENTO 
DE CANAL E RADIOLOGIA 
ODONTOLÓGICA 

R$1.300,0
0 + 

R$102,00 
INSALUBRI

DADE 

40 
HORAS 

50,00 

13 
DENTISTA 
ESCOLA 

ZENÓBIA 

01 0 0 CURSO SUPERIOR EM 
ODONTOLOGIA, REGISTRO NO 
CRO E ESPECIALIDADE EM  
ENDODONTIA - TRATAMENTO 
DE CANAL E RADIOLOGIA 
ODONTOLÓGICA 

R$1.300,0
0 + 

R$102,00 
INSALUBRI

DADE 

40 
HORAS 

50,00 

14 
DENTISTA 

0 0 01 CURSO SUPERIOR EM 
ODONTOLOGIA, REGISTRO NO 
CRO E ESPECIALIDADE EM  
ENDODONTIA - TRATAMENTO 
DE CANAL E RADIOLOGIA 
ODONTOLÓGICA 

R$1.300,0
0 + 

R$102,00 
INSALUBRI

DADE 

40 
HORAS 

50,00 

15 
DIGITADOR 

12 01 0 ENSINO MÉDIO COMPLETO, 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE 
INFORMÁTICA E ESPECÍFICOS 
DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

25,00 

16 
ELETRICISTA 

02 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO (ALFABETIZADO)  
E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

20,00 

17 
ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 

01 0 0 CURSO SUPERIOR COMPLETO 
EM ENGENHARIA AGRONÔMICA 
E REGISTRO NO CONSELHO 
REGIONAL DA CLASSE 

R$1.300,0
0 

40 
HORAS 

50,00 

18 
ENGENHEIRO 
AMBIENTAL 

01 0 0 CURSO SUPERIOR NA AREA E 
REGISTRO NO CREA 

R$1.300,0
0 

40 
HORAS 

50,00 

19 
ENGENHEIRO CIVIL 

01 0 0 CURSO SUPERIOR COMPLETO 
EM ENGENHARIA CIVIL E 
REGISTRO NO CONSELHO 
REGIONAL DA CLASSE 

R$1.795,4
8 

40 
HORAS 

50,00 

20 
FONOAUDIÓLOGO 

01 0 0 CURSO SUPERIOR DE 
FONOAUDIOLOGIA, COM 
REGISTRO NO CRFA 

R$1.300,0
0 + 

R$102,00 
INSALUBRI

DADE 

40 
HORAS 

50,00 

21 
INSPETOR DE ALUNOS 

04 0 0 ENSINO MÉDIO COMPLETO E 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

25,00 

22 
JARDINEIRO 

02 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO (ALFABETIZADO)  
E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

20,00 

23 
LAVADEIRA 

01 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO (ALFABETIZADO)  
E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

20,00 

24 
MECÂNICO 

02 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO E 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

20,00 

25 
MÉDICO 

03 0 0 CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA E REGISTRO NO CRM 

R$4.200,0
0 + 

R$102,00 
INSALUBRI

DADE 

20 
HORAS 

50,00 

26 
MERENDEIRA 

(LOCAL DE TRABALHO: 
A CRITÉRIO DAS 
NECESSIDADES 

ADMINISTRATIVAS) 

04 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO (ALFABETIZADO)  
E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

20,00 

27 
MERENDEIRA 

(ESCOLA BAIRRO 
PARAÍSO) 

01 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO (ALFABETIZADO)  
E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

20,00 

28 
MERENDEIRA 

E.M.ASSENTAMENTO 
SANTA CLARA 

(ASSENTAMENTO 
SANTA CLARA/CHE 

GUEVARA) 

01 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO (ALFABETIZADO)  
E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

20,00 

29 
MOTORISTA 

10 01 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO, CNH CATEGORIA 
“D” OU SUPERIOR E 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

25,00 
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Nº DE VAGAS CÓDIGO E CARGO 

TOTAL 
(INCLUINDO-
SE RESERVA 

PORTADORES  
DEFICIÊNCIA) 

RESERVA  
PORTADORES 
DEFICIÊN-

CIA 
 

CADASTRO 
RESERVA 

PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS SALÁRIO 
 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

TAXA 
INSCRIÇÃO 

R$ 

30 
OPERADOR DE 

MÁQUINA RODOVIÁRIA 

03 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO, CNH CATEGORIA 
“D” OU SUPERIOR E 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

25,00 

31 
TRABALHADOR DE 

SERVIÇOS BRAÇAIS 

05 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO E 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

20,00 

32 
TRATORISTA RURAL 

02 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO, CNH CATEGORIA 
“D” OU SUPERIOR E 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

25,00 

51 
GUARDA MUNICIPAL 

05 0 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO E 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DO CARGO 

R$510,00 40 
HORAS 

20,00 

 
2. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)  
2.1. A reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiências é de 5% (cinco por cento) do total existente para cada 
cargo público em concurso.  

2.2. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII 
do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 37 do Decreto Federal 3.298/99, é assegurado o direito de inscrição a 
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

2.3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal 3.298/99. 

2.4. A deficiência existente jamais poderá ser argüida para justificar readaptação funcional ou concessão de 
aposentadoria. 

2.5. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 3.298/99, 
particularmente em seu artigo 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, 
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, à duração, ao horário e local de 
aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  

2.6. No ato da inscrição o candidato, portador de deficiência, deverá declarar, no Requerimento de Inscrição, essa 
condição e a deficiência da qual é portador, apresentando Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem 
como a provável causa da deficiência e a compatibilidade da mesma para o desempenho do cargo público pretendido. Este 
Laudo será retido e ficará anexado ao Requerimento de Inscrição. Caso o candidato não anexe o laudo médico, não será 
considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no 
Requerimento de Inscrição. 

2.6.1. Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde, da Lei nº 7.853, de 
24/10/89, e do Decreto nº 3.298, de 20/12/99, mesmo que constatado a qualquer tempo, a opção de concorrer às vagas 
destinadas aos portadores de deficiência será desconsiderada, passando o candidato a fazer parte do grupo geral de 
inscrição; 

2.6.2. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição seja incompatível 
com o cargo pretendido. 

2.6.3. Antes da realização das provas, o candidato que tenha declarado sua deficiência poderá, a critério da Comissão 
Especial do Concurso, ser encaminhado a uma junta composta por um médico e especialista da atividade profissional a 
que noncorre o candidato, para avaliar a compatibilidade da deficiência com o cargo a que concorre, sendo lícito à 
Comissão Especial solicitar a realização de quaisquer outros procedimentos prévios, se a junta assim o requerer para a 
emissão de seu Laudo. 

2.6.4. Os candidatos portadores de deficiência, aprovados e classificados nas vagas respectivas e que não tenham sido 
encaminhados para avaliação antes da realização das provas conforme subitem 2.6.3, deverão antes da nomeação 
submeter-se à perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo pretendido, de acordo com a legislação em vigor. 

2.6.5. Na realização da prova, as adaptações necessárias aos candidatos portadores de deficiência, dentro das 
possibilidades da Executora do Concurso, somente serão efetuadas para aqueles que comunicarem sua deficiência nas 
condições do subitem 2.5. e indicarem no campo apropriado do requerimento de inscrição o tipo de atendimento 
necessário na prova objetiva se for o caso. 

2.6.6. Caso o candidato portador de deficiência seja considerado inapto para o cargo, será nomeado o candidato 
imediatamente posterior. Vaga reservada e não provida por falta de candidatos portadores de deficiência ou por 
reprovação dos concorrentes é revertida para a classificação geral. 
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2.6.7. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra correspondente a 
corpo 24. 

2.6.8. Os candidatos que não atenderem os dispositivos, no ato das inscrições, serão considerados como não portadores 
de deficiência; não terão a prova preparada, seja qual for o motivo alegado, estando impossibilitados de realizar a prova. 

2.7. 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 portadores de deficiência, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 

2.8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. INSCRIÇÕES: PESSOALMENTE OU POR PROCURAÇÃO NO PERIODO DE 04 A 14 DE MAIO DE 2010, SOMENTE 
NOS DIAS ÚTEIS, no INFO CENTRO MUNICIPAL, sito à Rua Getúlio Vargas, nº 764 (prédio da Escola Técnica 
Municipal), centro, em Mirante do Paranapanema-SP, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 17:00 
HORAS. 
 
3.1.2. O recolhimento da taxa de inscrição, de acordo com o cargo pretendido, deverá ser efetuado através de depósito 
bancário, em qualquer agência bancária, para PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA: BANCO 
DO BRASIL - AGÊNCIA 2455-4 - CONTA CORRENTE 15.871-2, NOSSA CAIXA - AGÊNCIA 0241-1 - CONTA CORRENTE 
13.100.293-6, BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 0306 - CONTA CORRENTE 45.000.001-9, BANCO BRADESCO - 
AGÊNCIA 2429-5 - CONTA CORRENTE 2740-5 - SOMENTE EM GUICHÊ DE CAIXA, NÃO SENDO ACEITO DEPÓSITO EM 
CAIXA ELETRÔNICO. O RESPECTIVO DEPÓSITO DEVERÁ SER ANEXADO À FICHA DE INSCRIÇÃO. 
 
3.1.3. No ato da inscrição o candidato deverá ter 18 (dezoito) anos de idade completos e: 

(A) Para todos os cargos em seleção: efetuar o pagamento da taxa de inscrição e apresentar as 
seguintes cópias dos documentos, com os originais para conferência: 

1) Preencher requerimento (fornecido pela Prefeitura Municipal); 

2) Cópia da Cédula de Identidade e CPF com os respectivos originais para conferência; 

3) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

3.2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
 
3.2.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos 
os requisitos exigidos.  
 
3.2.2. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio eletrônico. 
 
3.2.3. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos. 

 
3.2.4. Cada candidato poderá se inscrever para apenas um cargo em seleção em virtude de que as provas serão aplicadas 
no mesmo dia e horário e, caso o candidato cometa algum equivoco com relação à inscrição, inscrevendo-se para mais de 
um cargo, não poderá interpor recurso a seu favor ou alegar desconhecimento. 
 
3.2.4.1. Caso o candidato cometa algum equivoco com relação à inscrição, inscrevendo-se para mais de um cargo, não 
poderá interpor recurso a seu favor ou alegar desconhecimento do mesmo. 
 
3.2.5. As informações prestadas na Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Prefeitura Municipal 
de Mirante do Paranapanema - SP, o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos 
ou rasurados, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
 
3.2.6. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.  
 
3.2.7. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição. 
 
3.2.8. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição. 
 
3.2.9. O protocolo de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das 
provas. 

 
3.2.10. O candidato que se inscrever ao Concurso Público como pessoa portadora de deficiência ou de necessidades 
especiais, concorrendo às vagas reservadas para tal ou necessitar de atendimento especial para a realização das provas 
deverá indicar, na solicitação de inscrição, a condição de deficiência da qual é portador, bem como os recursos especiais 
necessários e, ainda, anexar à inscrição laudo médico (original ou cópia autenticada) conforme item 2.6. deste Edital, que 
justifique o atendimento especial e a inscrição nos termos do item 2 deste Edital.  
  
3.2.10. 1. Após a realização da inscrição, sem a apresentação dos documentos explicitados no subitem 3.2.10, a 
solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública. A 
solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
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3.2.11. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento 
especial para tal fim no ato da inscrição, deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará as 
provas. 

 
3.2.12. O laudo médico (original ou cópia simples) valerá somente para este processo, não será devolvido e não serão 
fornecidas cópias desse laudo. 
 
3.2.13. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será publicada no Edital de Deferimento 
ou Indeferimento das inscrições, no átrio da Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema e no endereço eletrônico 
www.exitusconcursos.com.br.  
 
3.2.14. O candidato disporá de um dia a partir da divulgação da relação citada no subitem anterior para contestar o 
indeferimento, pessoalmente na Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema. Após esse período, não serão aceitos 
pedidos de revisão. 
 
3.2.15. O candidato, na solicitação de inscrição, declara para fins de direito que tem ciência e aceita que, no momento da 
nomeação, entregará os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo conforme item 1.2. deste Edital. 
 
3.2.16. Preencher a Ficha de Inscrição assinando a Declaração segundo a qual, sob as penas da Lei, assumirá:  
 

1) ser brasileiro, nato ou naturalizado  

2) ter até a data da nomeação, idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

3) ter votado nas últimas eleições ou justificado a ausência; 

4) estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 

5) gozar de boa saúde física e mental ; 

6) não registrar antecedentes criminais com condenação transitada em julgado;  

7) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital; 

8) Ter nível de escolaridade comprovada exigida para o cargo, 

9) Outros documentos que forem necessários de acordo com a legislação vigente. 

 
3.2.17. A assinatura na Ficha de Inscrição implicará a satisfação das exigências relacionadas no item 3.2.16 deste Edital. 
Fica dispensada a imediata apresentação dos documentos ali relacionados; todavia, por ocasião da nomeação, serão 
exigidos dos candidatos habilitados os documentos que confirmam as declarações dos itens acima mencionados. 
 
3.2.18. No caso de pagamento com cheque, as inscrições serão consideradas sem efeito se o cheque for devolvido por 
qualquer motivo. 
 
3.2.19. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento da Ficha de Inscrição pelo candidato ou seu 
procurador. 
 
3.2.20. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, 
sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento. 
 
3.3. INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS INSCRIÇÕES   
 
3.3.1. No caso de inscrição por procuração, que deverá ter firma reconhecida, será exigida a entrega do respectivo 
mandato, acompanhado de cópia autenticada do documento de identidade do candidato e cópia autenticada do 
documento de identidade do procurador e a apresentação do documento original de identidade do procurador. Deverá ser 
entregue uma procuração para cada candidato e esta ficará retida. O candidato assumirá as conseqüências de eventuais 
erros cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição. 
 
3.3.2. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas, 
pessoalmente ou por seu procurador, na ficha de inscrição. O candidato que preencher a ficha de inscrição com dados 
incorretos ou rasurados, ou que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá cancelada sua inscrição, tendo, em conseqüência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que o fato seja constatado posteriormente, respondendo integralmente também sob as penas da Lei. 

 
3.3.3. Efetuada a inscrição, não será permitida alteração ou troca do cargo apontado na ficha de inscrição, seja qual for 
o motivo alegado, bem como não haverá devolução da taxa recolhida, em hipótese alguma. 
 
3.3.4. Nenhum documento poderá ser anexado ao processo após o encerramento das inscrições. 

 
4. DAS PROVAS E PRINCIPIOS 
 
4.1. O Concurso Público constará de provas escritas, provas escrita e práticas e provas e títulos.  
 
4.2. DAS PROVAS ESCRITAS  
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4.2.1. As provas escritas de caráter eliminatório e classificatório versarão sobre o Conteúdo Programático para as Provas 
dividido nas áreas especificadas no ANEXO I. 
 
4.2.2. As Provas Escritas serão realizadas no dia 30 (trinta) de maio de 2010, em local e horário a ser oportunamente 
divulgado. O Edital de Convocação será afixado no átrio da Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema - SP e 
divulgado pela imprensa com 03 (três) dias, no mínimo, de antecedência. 
 
4.2.3. O Edital de Divulgação das Inscrições deferidas e indeferidas e convocação para as provas será comunicado 
oportunamente através de afixação do Edital de Convocação na Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema- SP, no 
site: www.exitusconcursos.com.br e divulgado com 03 (três) dias, no mínimo, de antecedência, em jornal de circulação do 
Município. 
 
4.2.4. Se por razões de ordem técnica, o candidato não conseguir acessar o site da empresa, deverá se informar através 
dos outros meios de comunicação colocados à sua disposição, não podendo alegar desconhecimento. 
 
4.2.5. A prova escrita terá duração de 03 (três) horas, já incluído o tempo para as questões, conforme anexo I e 
preenchimento das folhas de respostas. 
 
4.2.6. No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica, ou seja, falha de editoração, ou 
irregularidade na formulação de alguma questão, ou mesmo que não esteja ela prevista no programa, poderá solicitar ao 
Fiscal de Sala, a FOLHA DE OCORRÊNCIAS, para as devidas anotações. As observações dos candidatos serão analisadas 
pela equipe técnica responsável pela elaboração e editoração das provas, antes da divulgação dos gabaritos. 
 
4.2.7. Não serão fornecidos exemplares do caderno de questões, mesmo após o encerramento do processo, reservando-se 
todos os direitos em princípio admitidos. 
 
4.3. DAS PROVAS PRÁTICAS  
4.3.1. As provas práticas para os cargos de AGENTE CONTROLADOR DE VETORES, AGENTE DE SANEAMENTO, 
AUXILIAR DE SERVIÇOS, DIGITADOR, ELETRICISTA, INSPETOR DE ALUNOS, JARDINEIRO, LAVADEIRA, 
MECÂNICO, MERENDEIRA, MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA, TRABALHADOR DE SERVIÇOS 
BRAÇAIS e TRATORISTA RURAL, são de caráter eliminatório e classificatório, e versarão sobre o Programa especificado 
no ANEXO I, tratado em seus aspectos operacionais e estratégicos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, atendendo aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
 
4.3.2. A prova prática será realizada com a execução, pelo candidato, de atividades práticas com pertinência com os 
conteúdos específicos do cargo, onde serão aferidas as habilidades do candidato com as rotinas correntes do cargo, 
mensurando seus conhecimentos práticos, sua desenvoltura, qualidade e produtividade. 
 
4.3.3. Somente serão convocados para as Provas Práticas os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50,00 
(cinqüenta) pontos nas provas escritas e melhores classificados para os cargos, observadas as quantidades abaixo 
especificadas, ficando os demais eliminados do Concurso Público: 
 
1) Para os cargos de AGENTE CONTROLADOR DE VETORES, AGENTE DE SANEAMENTO, ELETRICISTA, 
INSPETOR DE ALUNOS, JARDINEIRO, LAVADEIRA, MECÂNICO, OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA e 
TRATORISTA RURAL serão convocados para as provas práticas os candidatos classificados em ordem decrescente, do 
número 01 ao número 10 (dez), mais os empatados que obtiveram a mesma nota do número dez na prova escrita, 
ficando os demais eliminados do Concurso Público. 
 
2) Para os cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS, MERENDEIRA e TRABALHADOR DE SERVIÇOS BRAÇAIS serão 
convocados para as provas práticas os candidatos classificados em ordem decrescente, do número 01 ao número 14 
(catorze), mais os empatados que obtiveram a mesma nota do número catorze na prova escrita, ficando os demais 
eliminados do Concurso Público. 

 
3) Para os cargos de DIGITADOR e MOTORISTA serão convocados para as provas práticas os candidatos classificados 
em ordem decrescente, do número 01 ao número 20 (vinte), mais os empatados que obtiveram a mesma nota do número 
vinte na prova escrita, ficando os demais eliminados do Concurso Público. 
 
4.3.4. As provas práticas serão previamente elaboradas pela banca responsável, a partir das atribuições de cada cargo. 
 
4.3.5. As Provas Práticas serão realizadas em dia, local e horário a ser comunicado oportunamente através de afixação do 
Edital de Convocação no átrio da Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema e no endereço eletrônico 
www.exitusconcursos.com.br e divulgado pela imprensa com 03 (três) dias, no mínimo, de antecedência. 

 
4.3.6. Para a realização da Prova Prática os candidatos deverão apresentar a Carteira de Identidade (RG) ou outro 
documento com foto previsto em Lei e para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas Rodoviárias e Tratorista 
Rural além do RG deverão também apresentar a CHN – Carteira Nacional de Habilitação na Categoria exigida conforme 
item 1.2. deste Edital. 
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4.3.7. Nas provas que exigirem o emprego de equipamentos de elevado valor, pertencentes ou sob a responsabilidade do 
Município ou da entidade que realiza o certame, poderá ser procedida, a critério da fiscalização, a imediata exclusão do 
candidato que demonstre não possuir a necessária capacidade no seu manejo, sem risco de danificá-los. 
 
4.3.8. Haverá um tempo máximo para a realização de cada item da prova, que será fixado pela comissão de provas, 
considerando a dificuldade e demais aspectos necessários para o desempenho satisfatório dos testes por parte dos 
candidatos. 
 
4.3.9. Será considerado reprovado o candidato que obtiver nota zero na prova prática e/ou o candidato que não 
comparecer à prova no dia, local e horário de convocação, bem como o candidato que não atingir a pontuação mínima de 
50,00 (cinqüenta) pontos exigida. 
 
4.4. DA PROVA DE TITULOS 

4.4.1. A prova de Títulos, para os candidatos aos cargos de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL tem 
caráter classificatório, onde somente serão analisados e pontuados os títulos dos candidatos inscritos que obtiverem nota 
igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na prova escrita. 
 
4.4.2. Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na prova escrita serão convocados 
para a entrega dos documentos para a prova de títulos, que será realizada em data, local e horário a ser comunicado 
oportunamente através de afixação do Edital de Convocação no átrio da Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema 
– SP, no endereço eletrônico www.exitusconcursos.com.br e divulgado pela imprensa com 03 (três) dias, no mínimo, de 
antecedência. 
 
4.4.3. Os títulos apresentados pelos candidatos, conforme quadro abaixo, serão avaliados na escala de 0 a 8,0 (oito) 
pontos e somados à nota da prova escrita compondo a nota total. 

 

4.4.4. No ato da juntada dos títulos, caberá ao candidato comprovar o credenciamento ou revalidação do curso. 

4.4.5. Após a apresentação dos títulos para avaliação, não será permitida a juntada ou substituição de qualquer 
documento. 

4.4.6. Ao candidato que não encaminhar os títulos no ato da inscrição será atribuída nota 0 (zero). 

4.4.7. Somente serão aceitos os títulos apresentados nos quais constem o inicio e o término do período declarado, 
quando for o caso. 

4.4.8. Os documentos em Língua estrangeira de cursos realizados, somente serão aceitos quando traduzidos para o 
português por tradutor juramentado e revalidados por Instituição Brasileira. 

4.4.9. Cada título será considerado uma única vez. 

4.4.10. Deverá ser apresentada uma única cópia de cada documento.  

4.4.11. Os documentos comprobatórios dos títulos serão aceitos com a data limite de entrega dos mesmos.  

4.4.12. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc...) deverá anexar cópia do documento 
comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuado os títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade. 

4.4.13. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato, bem como 
encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter dupla pontuação, o candidato terá anulada a 
totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa do candidato este será excluído do Concurso. 

4.4.14. Para comprovação dos títulos o candidato deverá apresentar cópia reprográfica dos títulos rubricada  frente e 
verso e o Anexo II – Formulário para entrega de Títulos, devidamente preenchido, em envelope lacrado e contendo os 
seguintes dados: NOME DO CANDIDATO, Nº DO RG., Nº DE INSCRIÇÃO,  CARGO: _______ E PONTUAÇÃO DOS TITULOS 
SOLICITADA PELO CANDIDATO: _________.  

4.4.15. O candidato deverá também especificar e anexar cópia rubricada do requisito para o cargo, sem o que 
não serão computados os títulos equivalentes. 

4.4.16. O candidato que não entregar os títulos no período aprazado na convocação ou não preencher adequadamente o 
Anexo II – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TITULOS, não poderá interpor recurso a seu favor. 

TÍTULOS VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

MÁXIMO 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – “LATO SENSU” – ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA –MINISTRADO 
POR INSTITUIÇÕES OFICIAIS, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 360 HORAS 
 

         
4,0 PONTOS 

4,0 
PONTOS 

CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADOS 
NOS ÚLTIMOS 02 ANOS (2008 e 2009 ATÉ A DATA LIMITE DA INSCRIÇÃO) COM DURAÇÃO 
MÍNIMA DE 16 HORAS – LIMITADO A 04 CURSOS 
 

1,0 PONTO 4,0 
PONTOS 

                                                                                             PONTUAÇÃO MÁXIMA DE TITULOS: 8,0 PONTOS 
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5. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS  
 
5.1. ESCRITAS 
 
5.1.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas escritas com antecedência mínima de 30 

(trinta) minutos, munido de Protocolo de inscrição; Original da Cédula de Identidade (RG) ou outro documento 
com foto previsto em Lei, caneta esferográfica preta, lápis nº 02 e borracha macia. 

 
5.1.2. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 

candidato com clareza. 
 
5.1.3. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas. 
 
5.1.4. Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início. 
 
5.1.5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato. 
 
5.1.6. Durante a prova escrita não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie nem a utilização de 

máquina calculadora ou de equipamento eletrônico. 
 
5.1.7. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 
 
1.  apresentar-se após o fechamento dos portões; 

2.  não apresentar o documento de identidade exigido no item 5.1. deste Capítulo; 

3.  não comparecer à  prova, seja qual for o motivo alegado; 

4.  ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

5.  for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer   outro 
meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada. 

6.  estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 

7.  lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 

8.  não devolver a Folha Definitiva de Respostas ou Caderno de Questões; 

9.  perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

10.  agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova. 

11.  O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

12.  O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação após 01 (uma) hora do início da prova objetiva. 

5.1.8. No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica, ou seja, falha de editoração, ou 
irregularidade na formulação de alguma questão, ou mesmo que não esteja ela prevista no programa, poderá solicitar ao 
Fiscal de Sala, a FOLHA DE OCORRÊNCIAS, para as devidas anotações. As observações dos candidatos serão analisadas 
pela equipe técnica responsável pela elaboração e editoração das provas, antes da divulgação dos gabaritos. 

5.1.9. O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas na Folha Intermediária de 
Respostas (rascunho). 

5.1.10. Ao terminar, solicitará a Folha Óptica Definitiva de Respostas, para a qual transcreverá, com caneta de tinta 
preta, as respostas anteriormente assinaladas. 

5.1.11. A Folha Óptica Definitiva de Respostas e Caderno de Questões deverão ser entregues ao fiscal após seu 
preenchimento. A Folha Intermediária de Respostas (rascunho) ficará com o candidato, para conferência com o gabarito a 
ser publicado. 

5.1.12. Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de  uma resposta (mesmo 
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 

5.1.13. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado constante na Ficha de Inscrição ou fazer alguma 
reclamação ou sugestão, deverá procurar a sala de coordenação no local em que estiver prestando prova. 

5.1.14. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, após o lacramento oficial dos envelopes dos 
cadernos de provas e folhas ópticas de respostas definitivas.  

5.2. PRÁTICAS 

5.2.1. As provas práticas, para os cargos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE SERVIÇOS, 
COSTUREIRA, MECÂNICO, MERENDEIRA, OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS e TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA de são de caráter eliminatório e classificatório.  
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5.2.2. Somente serão convocados para as Provas Práticas os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50,00 
(cinqüenta) pontos nas provas escritas e melhores classificados para os cargos, observadas as quantidades especificadas 
no item 4.3. DAS PROVAS PRÁTICAS e subitens, ficando os demais eliminados do Concurso Público.   

5.2.3. As provas práticas serão previamente elaboradas pela banca responsável, a partir das atribuições de cada cargo 
e avaliadas de 0,0 (zero) a 100,00 (cem) pontos.  

5.2.4. As Provas Práticas serão realizadas em dia, local e horário a ser comunicado oportunamente através de afixação 
do Edital de Convocação no átrio da Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema e no endereço eletrônico 
www.exitusconcursos.com.br e divulgado pela imprensa com 03 (três) dias, no mínimo, de antecedência. 

5.2.5. Para a realização da Prova Prática todos os candidatos deverão apresentar a Carteira de Identidade (RG) ou outro 
documento com foto previsto em Lei. 

5.2.6. Para a realização da Prova Prática os candidatos aos cargos de MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS 
RODOVIÁRIAS e TRATORISTA RURAL deverão apresentar também os seguintes documentos originais: Carteira de 
Identidade (RG) ou outro documento com foto previsto em Lei e CNH categoria exigida no item 1.2.   

5.2.7. A não apresentação dos documentos originais acima explicitados, no momento da realização da prova 
prática, implicará na eliminação do candidato do concurso público, não podendo interpor recurso a seu favor, 
sob hipótese nenhuma. 

5.2.8. Nas provas que exigirem o emprego de equipamentos de elevado valor, pertencentes ou sob a responsabilidade 
do Município ou da entidade que realiza o certame, poderá ser procedida, a critério da fiscalização, a imediata exclusão do 
candidato que demonstre não possuir a necessária capacidade no seu manejo, sem risco de danificá-los. 

5.2.9. Haverá um tempo máximo para a realização de cada item da prova, que será fixado pela comissão de provas, 
considerando a dificuldade e demais aspectos necessários para o desempenho satisfatório dos testes por parte dos 
candidatos. 

5.2.10. Será considerado reprovado o candidato que obtiver nota zero na prova prática e/ou o candidato que não 
comparecer à prova no dia, local e horário de convocação, bem como o candidato que não atingir a pontuação mínima de 
50,00 (cinqüenta) pontos exigida. 

6. DO JULGAMENTO DAS PROVAS 

6.1. A prova escrita será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

6.1.1. Serão considerados aprovados e classificados na prova escrita, os candidatos que obtiverem pontuação igual ou 
superior a 50,0 (cinqüenta) pontos, ficando os demais candidatos excluídos do concurso. 

6.2. Na avaliação da prova será utilizado o escore bruto. 

6.2.1. O escore bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 

6.2.2. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes às 
provas, independentemente da formulação de recursos. 

6.2.3. As provas práticas serão avaliadas de 0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, sendo considerados habilitados e 
classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos, ficando os demais excluídos do 
concurso. 

6.2.4. Os títulos serão avaliados de 0 (zero) a 8,0 (oito) pontos e somados à nota da prova escrita.  

7. DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1. A nota final dos candidatos habilitados no Concurso Público para os cargos que requerem provas escritas e 
práticas, será igual à média aritmética de pontos obtidos na prova escrita e na prova prática, segundo a fórmula: 

PE +PP  onde: PE= Prova Escrita; PP= Prova Prática; 
    2 
7.2. A nota final dos candidatos aprovados no Concurso Público para os cargos que exigiram somente provas escritas 
será o total de pontos obtidos.  

7.3. A nota final dos candidatos aprovados no Concurso Público para os cargos que exigiram provas escritas e títulos 
será a nota da prova escrita acrescida da pontuação de títulos. 

7.4. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final. 

7.5. Havendo alteração na Classificação Final por motivo de deferimento em recurso, ela deverá ser retificada e 
publicada novamente. 

8. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

8.1. Na hipótese de igualdade na classificação parcial e final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

I. tiver maior idade.  

II. obtiver maior nota na prova escrita na área de Conhecimentos Específicos; 

III. obtiver maior nota na prova prática (quando o cargo o requerer); 

IV. tiver maior número de filhos menores;  
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V. for casado; 

9. DOS RECURSOS 

9.1. Caberá recurso: 

9.1.1. No caso de ter a inscrição ou a solicitação de atendimento especial conforme o item 2.3. INDEFERIDA, o 
candidato poderá apresentar recurso no prazo de 01 (um) dia útil, contado a partir da data da publicação do Edital de 
Inscrições.  

9.1.2. Da realização da prova, à Comissão Especial do Concurso Público, no prazo de 01 (um) dia útil a contar do dia 
seguinte ao da data de sua realização. 

9.1.3. Dos gabaritos e das notas das provas, à Comissão Especial do Concurso Público, em 01 (um) dia útil a contar do 
dia seguinte ao da data das respectivas publicações. 

9.2. O recurso deverá ser interposto por petição, acompanhado das razões, à Comissão Especial, que determinará o seu 
processamento, caso cabível. Dele deverão constar o nome do candidato, nº de inscrição, nº do documento de identidade, 
cargo pretendido e endereço para correspondência. 

9.3. O recurso uma vez protocolado no Paço Municipal de Mirante do Paranapanema, nos horários das 8:00 h. às 11:00 
horas e das 13:00 às 17:00 horas, o mesmo será encaminhado à Comissão Especial para análise e manifestação a 
propósito do argüido. 

9.4. Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes, que apontarem circunstâncias que os 
justifiquem e interpostos dentro do prazo. 

9.5. O recurso interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do respectivo instrumento de mandato, 
com firma reconhecida e cópia reprográfica do documento de identidade do procurador. 

9.6. O resultado do julgamento do recurso será divulgado em 01 (um) dia útil, contado a partir do encerramento do 
prazo para entrada do pedido. 

9.7. Admitido o recurso, decidirá o Executivo Municipal pela reforma ou manutenção do ato recorrido, determinando a 
sua publicação. 

10. DAS VAGAS E DE SUA ESCOLHA 

10.1. Após a homologação do Concurso Público, a Prefeitura Municipal promoverá a escolha da vaga seguindo 
rigorosamente a ordem decrescente da classificação final. 

10.2. O dia, local e horário da Sessão de Escolha de Vagas serão publicados pela imprensa e no átrio da Prefeitura 
Municipal, com o mínimo de 02 (dois) dias de antecedência. 

10.3. O candidato convocado que não comparecer a sessão de escolha ou dela desistir terá exaurido seu direito no 
Concurso Público. 

11. DA NOMEAÇÃO 

11.1. Caberá ao Prefeito Municipal de Mirante do Paranapanema a homologação deste Concurso Público. 

11.2. A convocação para provimento de cargo obedecerá à ordem de classificação. 

11.3. A aprovação no Concurso Público não gera o direito à nomeação, que dependerá da conveniência e oportunidade 
da Administração Pública Municipal. 

11.4. Para efeito de nomeação, a  habilitação do candidato fica condicionada à aprovação na avaliação do Concurso e 
comprovação da aptidão física e mental realizada por profissionais especialmente indicados para esse fim e apresentação 
dos documentos constantes no item 3.2.16 e outros que forem julgados necessários segundo as normas legais. 

11.5. Os candidatos serão nomeados e tomarão posse nos termos da Legislação Municipal de Mirante do 
Paranapanema e demais cominações pertinentes. 

11.6. No ato da convocação para provimento do cargo, deverão ser apresentados obrigatoriamente os documentos 
exigidos para investidura no mesmo, sem o que o provimento ficará prejudicado, por conseqüência será convocado o 
candidato imediatamente posterior na classificação geral. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita das condições do 
Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá 
alegar desconhecimento. 

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

12.3. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto à Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema, 
enquanto perdurar a validade do Concurso Público. 
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12.4. 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 publicado. 

12.5. O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do Concurso, 
a qualquer tempo. 

12.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações referentes a 
este Concurso Público.  

12.7. Serão designados por Portaria do Prefeito Municipal, o Presidente e os membros da Comissão responsáveis pela 
supervisão, fiscalização e publicação dos resultados do Concurso Público. 

12.8. Fica delegada competência ao presidente da Comissão para tomar providências necessárias à real ização de todas as 
fases do Processo.  

12.9. Os questionamentos relativos a casos omissos no presente Edital e na Legislação Municipal deverão ser protocolados 
na sede da Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema e serão resolvidos pela Comissão Especial  do Concurso. 

12.10. Os candidatos que recusarem a nomeação ou manifestarem sua desistência por escrito serão excluídos do 
cadastro.  

12.11. O Concurso Público terá validade por 02 (dois) anos, a contar da publicação da homologação, prorrogável uma 
única vez por igual período, a critério da Administração Municipal. 

12.12. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura Municipal de Mirante do 
Paranapanema poderá anular a inscrição, prova ou admissão do candidato, desde que sejam verificadas falsidades de 
declaração ou irregularidade na prova. 

12.13. Decorridos 120 (cento e vinte) dias após a homologação e, não se caracterizando qualquer óbice, é facultado a 
incineração das provas. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, 03 DE MAIO DE 2010. 

 

 

EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/10 
 

ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS DOS CARGOS E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
AGENTE CONTROLADOR DE VETOR – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: realiza visitas domiciliares em áreas definidas, de acordo com as estratégias 
desenvolvidas, visando controle de vetores de endemias e outras doenças de interesse da saúde pública, objetivando a 
promoção e preservação da saúde da comunidade conforme as instruções e normas vigentes; visita e inspeção em 
imóveis especiais, visita e inspeção em pontos estratégicos; participa de bloqueio de controle de criadouro; participa 
de arrastão emergencial para eliminação de possíveis focos; aplica inseticidas e larvicidas, químicos e biológicos 
através de nebulização com máquina costal (pesando de 17 a 20 quilos). O candidato deve gozar de boa saúde, 
apresentando condições físicas para realização de atividades inerentes ao cargo, que exigem esforço físico 
e disponibilidade de 8:00 horas diárias, portando a máquina costal.  
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos 
Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 
questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: 1. Interpretação de textos; 2. verbos: tempo, modo e vozes; 3. 
Emprego de pronomes; 4. Flexão de gênero, número e grau do adjetivo e do substantivo; 5. Sinônimos e antônimos; 
6. Ortografia oficial; 7. Acentuação; 8. Concordância nominal e verbal; 9. Regência nominal e verbal. 
Matemática: 1. As quatro operações fundamentais; 2. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; 3. Operações com frações; 4. Frações decimais e números decimais; 5. Razão e proporção; 6. 
Regra de três; 7. Porcentagem e juros; 8. Operações com números inteiros; 9. Problemas com equações do primeiro 
grau; 10. Perímetro e área. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: conhecimentos gerais sobre prevenção e controle para a eliminação de focos de 
insetos, aracnídeos e/ou roedores e vetores de endemias. Noções sobre procedimentos da aplicação de inseticidas e 
larvicidas, químicos e biológicos com a utilização de máquinas, equipamentos,etc. Manutenção dos equipamentos de 
aplicação. Coleta de material para análise. Noções de higiene e saúde; regras básicas de segurança para o agente e 
para a população; vigilância entomológica; operações de campo de combate aos principais vetores existentes no 
município; noções básicas sobre saneamento básico: água de abastecimento público; coleta e destino de resíduos 
sólidos; informação/educação/comunicação sobre possíveis criadouros, recipientes artificiais localizados no interior i 
nas imediações de edificações; Orientação à população sobre as medidas de prevenção e controle de germes 
patogênicos e parasitas; Medidas de controle mecânico, químico e biológico; Ações educativas e medidas coercitivas 
no combate entomológico e aos vetores; Delimitação e tratamento focal e perifocal; Pesquisa larvária de armadilha; 
Vigilância sanitária nos serviços públicos em geral oferecidos à população. 
PROVA PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de 
atividades inerentes ao cargo que exigem esforço físico. As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes 
práticos extraídos dos conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do 
presente Edital, analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, 
incidindo sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades considerados indispensáveis ao exercício das 
atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão especificados de acordo com as atribuições 
do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 
 
AGENTE DE SANEAMENTO – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Auxiliar orientando e controlando a execução técnica dos projetos de saneamento, 
acompanhando os trabalhos de tratamento e abastecimento de água, redes e estações de tratamento de esgoto e 
tratamento de lixo; auxiliar no controle da água de abastecimento público e fiscalização dos sistemas de tratamento 
de esgoto e lixo; na orientação dos trabalhos de execução e manutenção de obras e saneamento, proceder a ensaios 
dos materiais, a testes e verificação, para comprovar a qualidade das obras ou serviços; articular as atividades com a 
direção técnica; auxiliar na elaboração de projetos de saneamento básico, bem como no de orçamento do custo; 
desempenhar atividades visando o controle de qualidade ambiental; desenvolver atividades de educação ecológica, 
controle de poluições, legislação ambiental e estudos de impactos ambientais; planejar e executar programas em 
educação e vigilância sanitária; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas ao 
seu cargo. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos 
Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 
questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial,  3. Divisão 
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: 
Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia 
Textual, 10. Registro Formal e Informal da Linguagem. Matemática: 1. Números reais: operações, múltiplos e 
divisores, resolução de problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema 
métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática 
comercial: razões, proporções, média aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente 
proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: 
expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, 
expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do 
segundo grau, sistemas de equações do primeiro e segundo graus.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções básicas e conceitos fundamentais de saneamento básico, Noções de saúde 
pública, epidemiológica e saneamento, Conhecimentos em Legislação Sanitária e de Higiene, Qualidade da água, 
Noções de tratamento de água de abastecimento, Controle de poluição da água, Controle da higiene das habitações, 
Sistemas de esgotos sanitários, Tratamento de águas residuais, resíduos sólidos e limpeza pública. Medições e controle 
de poluição do ar. Sistemas de disposição e de tratamentos de lixo. Medições de impactos ambientais, Conceitos de 
engenharia e segurança do trabalho, EPI – equipamentos de proteção individual e EPC – equipamentos de proteção 
coletiva. Legislação sanitária. SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA: a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras 
atualizadas sobre os conteúdos especificados.  
PROVA PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de 
atividades inerentes ao cargo que exigem esforço físico. As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes 
práticos extraídos dos conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do 
presente Edital, analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, 
incidindo sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades considerados indispensáveis ao exercício das 
atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão especificados de acordo com as atribuições 
do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 
 
ASSISTENTE SOCIAL – PROVA ESCRITA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre 
direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, 
coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, 
educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações 
em desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento 
humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e 
articulam recursos financeiros disponíveis.  
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos 
Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e Conhecimentos 
Específicos (20 questões). 
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. 
Divisão silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: 
Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia 
Textual, 10. Registro Formal e Informal da Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE: Sistema Único de Saúde: princípios 
básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 
28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde. Lei 8069 de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei Nº. 10.764, de 12/11/03 –  Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Cartilha HumanizaSUS. Portaria Nº 2.607, de 10 de 
dezembro de 2004 - Aprova o Plano Nacional de Saúde/PNS – Um Pacto pela Saúde no Brasil. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PNAS – Política Nacional da Assistência Social, SUAS – Sistema Único da 
Assistência Social; PNCFC – Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária; SINASE – Sistema Nacional de 
Medidas Sócio Educativas; Programas de Renda Mínima – transferência de renda; Os benefícios e suas 
condicionalidades; Exame de Proficiência em debate; Movimentos Sociais; Serviço Social e Questão Social; Atribuições 
Técnicas e Funções do Assistente Social; Ética e Serviço Social; As atribuições Privativas do Assistente Social; A 
Cotidianidade; Os desafios profissionais do Serviço Social no Brasil; O envelhecimento Populacional; Os Conselhos de 
Direitos; O Fetiche da Assistência Social; O Serviço Social Brasileiro; Projeto Ético Político Profissional; A 
Territorialidade; Infância e Adolescência; A Família Brasileira; Planejamento em Serviço Social; A importância de Karl 
Marx para o Serviço Social; O Rompimento com a alienação; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Seguridade Social 
e Serviço Social; A política de Saúde no Brasil; Os trabalhadores da Reciclagem; Bioética e Serviço Social; Meio 
ambiente; Sexo e Gênero; Terceiro Setor e Questão Social. Sugestões de referências: Lei Federal nº 8069 de 
13/07/1990 – “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”; Constituição da 
República Federativa do Brasil – Titulo II, Capítulo II – Dos Direitos Sociais; código de ética do Assistente Social; Lei 
Federal 8.662 - regulamentação da profissão; política nacional da assistência social – PNAS; sistema único da 
assistência social – SUAS; Lei 8742/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS; Lei 8842/1994 – Dispõe sobre a 
política nacional do idoso, cria o conselho Nacional do Idoso; Decreto 1948/96 – regulamenta a Lei 8842/94; Lei 
10216/2001 – Pessoas Portadoras de Transtornos Mentais; Lei 7853/1989 e Decreto 3298/99 – Pessoas Portadoras de 
Deficiência.  
 
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – PROVA ESCRITA E DE TITULOS 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS DO CARGO: Auxiliar no ensino e cuidados para alunos na faixa de zero a cinco ou seis 
anos sob supervisão; orientar a construção do conhecimento; realizar junto às crianças as atividades de higiene, 
alimentação e cuidados gerais; desenvolver atividades e projetos pedagógicos pré-estabelecidos junto às crianças; 
planejar ações didáticas; avaliar o desempenho dos alunos; zelar pelo material pedagógico; coordenar e orientar 
atividades livres no pátio e mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas.  
AA  PPrroovvaa  EEssccrriittaa  constando de 4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0044  ((qquuaattrroo))  
aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  vvaalleennddoo  22,,00  ((ddooiiss))  ppoonnttooss  ccaaddaa  qquueessttããoo  ee  0022  ((dduuaass))  qquueessttõõeess  ddiisssseerrttaattiivvaass  vvaalleennddoo  1100,,00  
((ddeezz))  ppoonnttooss  ccaaddaa..  
As questões dissertativas serão avaliadas nos seguintes aspectos: DIMENSÕES DA LINGUAGEM (semântica, 
gramatical e pragmática) e o TEXTO COMO UNIDADE DE SENTIDO (mecanismos de coesão e fatores de coerência) 
versando sobre assuntos do cotidiano escolar, isto é, assuntos da vivência do docente.  
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A Prova Escrita constará de CONHECIMENTOS GERAIS (20 questões, sendo 10 (dez) de Português e 10 (dez) de   
Matemática) e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (20 questões objetivas e 02 dissertativas). 
PARA OS CONTEÚDOS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, A BIBLIOGRAFIA FICA A CRITÉRIO DO CANDIDATO, 
PODENDO SER UTILIZADAS QUAISQUER OBRAS ATUALIZADAS DO ENSINO MÉDIO. 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: Leitura e interpretação de textos, Divisão silábica, Acentuação Gráfica, 
Morfologia: Classes de Palavras e Formação de Palavras, Sintaxe: Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e 
Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, Tipologia Textual, Registro Formal e Informal da Linguagem. 
MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; 2.Conjunto dos números 
inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal, resolução de 
problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, 
unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média aritmética simples, ponderada, 
geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros 
simples e compostos.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS QUESTÕES OBJETIVAS E 
DISSERTATIVAS CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO CONSTANTES NAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL – 
MEC - Referencial Curricular para a Educação Infantil. Vols. 1, 2 e 3; Constituição Federal de 1988. Constituição da 
República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Artigos: 5,6,7,23 (Inciso V), 37, 205, 206, 208, 
225, 227 e Artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Emenda Constitucional nº 53/06. 
Deliberação CEE nº 05/00 - Fixa normas para a educação de alunos que apresentam necessidades educacionais 
especiais; Lei Federal nº 8069 de 13/07/1990 – “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências”; Lei Federal nº 9394 de 20/12/1996 – LDB – “Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional” 
atualizada pela Lei Federal nº 11.144, de 16 de maio de 2005. Altera a LDB, tornando obrigatório o início do ensino 
fundamental aos seis anos de idade e Lei Federal nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos artigos 
29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir 
dos 6 (seis) anos de idade; CANDAU, Vera Maria. Direitos humanos, violência e cotidiano escolar. In: CANDAU, Vera 
Maria (Org.). Reinventar a escola. Petrópolis: Vozes, 2001. p.137-166; PERRENOUD, Phillipe. Dez novas competências 
para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. Capítulos 1 a 5; RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma 
docência da melhor qualidade. São Paulo: Cortez, 2001; VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente: o 
desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo, Livraria Martins fontes Editora Ltda: 2002; WEISZ, 
Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. 2ª Ed. São Paulo, Ática, 2002; ABRAMOWICZ, Anete e WAJSKOP, 
Gisela. CRECHES - Atividades para crianças de zero a seis anos. Editora Moderna, São Paulo. KRAMER, Sônia 
(Coordenadora). Com a Pré-Escola nas mãos: uma alternativa curricular para a Educação Infantil. Ática, 2ª ed. – série 
Educação em Ação. LA TAILLE, Yves de. A ESCOLA E OS VALORES: A AÇÃO DO PROFESSOR. P.05 A 20. In: 
INDISCIPLINA/DISCIPLINA: ÉTICA, MORAL E AÇÃO DO PROFESSOR /Yves de La Taille, Nelson Pedro-Silva e José 
Sterza Justo. Porto Alegre: Mediação, 2006. 
PROVA DE TITULOS: constante do item 4.4 e subitens.  
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PROVA ESCRITA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas 
como: hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência 
ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de 
instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de 
trabalho e dão continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para 
promoção da saúde da família. 
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos 
Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 
questões). 
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. 
Divisão silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: 
Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia 
Textual, 10. Registro Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e 
divisores, resolução de problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema 
métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática 
comercial: razões, proporções, média aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente 
proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: 
expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, 
expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do 
segundo grau, sistemas de equações do primeiro e segundo graus. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de Política de Saúde: Diretrizes da implantação do SUS – Constituição 
Federal/88 – Da Saúde: arts. 196 a 200. Normas Gerais: Portaria Federal no 2203, de 05.11.96 – NOB SUS 1/96. 
Portaria MS nº 95, de 26.01.01. Atenção Básica no Sistema Único de Saúde – Portaria Federal no 3925, de 13.11.98. 
Lei 8069 de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº. 10.764, de 12/11/03 –  Altera a 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. Cartilha HumanizaSUS. Portaria Nº 2.607, de 10 de dezembro de 2004 - Aprova o Plano Nacional de 
Saúde/PNS – Um Pacto pela Saúde no Brasil. Introdução à Enfermagem fundamentos e técnicas de Enfermagem. 
Noções de nutrição e dietética. Noções de primeiros socorros; vacinas (rede de frio, validade, via de 
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administração,dose, esquema do Ministério da Saúde, prevenção de doenças por imunização). Administração de 
medicamentos via oral, pariental e outras vias. Curativos: material utilizado, tipos de ferimentos, procedimentos. 
Limpeza, assepsia, antissepsia, desinfecção e esterilização: conceitos, importância, produtos utilizados, 
procedimentos. Assistência à criança: desidratação, desnutrição, verminoses, doenças transmissíveis. Assistência à 
mulher: gravidez, parto, pós-parto, amamentação, planejamento familiar. Doenças sexualmente transmissíveis, 
principais doenças profissionais. Instruções e cuidados para a coleta de sangue, fezes e urina. Código de Ética 
Profissional. Acompanhamento de pacientes em remoção; utilização de equipamentos: eletrocardiógrafo, desfibrilador, 
verificação de sinais vitais. Atividades em sala de urgência/emergência.  
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – PROVA ESCRITA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob 
supervisão do CD ou THD realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais e coletivos, como 
evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, usos de fio dental; preparar e 
organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc) necessários ao trabalho; instrumentalizar o CD ou 
THD durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho a quatro mãos); cuidar da manutenção e conservação 
dos equipamentos odontológicos; agendar o paciente e orientá-lo quanto ao retorno e à preservação do tratamento; 
acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe da Saúde da Família no tocante à Saúde Bucal. 
PROVA ESCRITA: constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos 
Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 
questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial,  3. 
Divisão silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: 
Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia 
Textual, 10. Registro Formal e Informal da Linguagem. Matemática: 1. Números reais: operações, múltiplos e 
divisores, resolução de problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema 
métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática 
comercial: razões, proporções, média aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente 
proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: 
expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, 
expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do 
segundo grau, sistemas de equações do primeiro e segundo graus.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Recepção do paciente: ficha clínica, organização de arquivo, Preparo e 
manutenção das salas de atendimento com suprimento do material necessário. Isolamento do campo operatório. 
Manipulação e classificação de materiais odontológicos.  Preparo do paciente para o atendimento, Auxílio no 
atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou do técnico em higiene bucal, junto à cadeira operatória. 
Aplicação de métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais. Orientação ao paciente sobre 
higiene bucal.  Manutenção e conservação de equipamentos odontológicos.  Processo saúde – doença; Sistema 
imunológico; Relações humanas; Educação em saúde; Ética Profissional; Biossegurança; Instrumentais, Materiais e 
Equipamentos; controle da agenda de consultas; limpeza, assepsia e esterilização de instrumentos do campo de 
atividade; Regras básicas de servidor público; Normas de comportamento em serviço público; Noções básicas de 
segurança no trabalho; Eficiência interpessoal e desempenho profissional: fatores determinantes; Mudanças de 
atitudes; O significado do trabalho; sua importância para as relações humanas; Motivação e atitude em relação ao 
trabalho; Problemas humanos no ambiente de trabalho; A liderança no trabalho; A compreensão de conflitos e 
possíveis soluções; O processo da comunicação, percepção e suas regras; Atuação do atendente: voz, interesse, calma 
e sigilo; Atendimento de chamadas: fraseologias adequadas; Atendimento ao público com qualidade. Bibliografia: a 
critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Conservam a limpeza de logradouros públicos por meio de 
coleta de lixo, varrições, lavagens de vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpam recintos e acessórios dos 
mesmos, tais como: limpeza e manutenção de banheiros públicos, de escolas e prédios públicos em geral. Auxiliam e 
executam serviços gerais em cozinhas, escolas, creches e prédios municipais em geral. Executa a coleta de lixo 
sanitário; faz a lavagem de vasos sanitários e pias de banheiro; mantém os locais em ordem, com limpeza e higiene; 
prepara café e chás para os diversos setores atendendo aos padrões de qualidade exigidos pelo serviço; controla 
estoque de materiais e produtos de limpeza e executa atividades correlatas. Zelam pela segurança do patrimônio e 
das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a realização dos serviços. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, com apenas uma correta, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas 
em Conhecimentos Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 
Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de 
leitura e entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e 
comunicar idéias em diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a 
seguir, considerados relevantes para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, 
antônimos. Ortografia oficial: emprego de letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: 
emprego dos verbos, concordância verbal e nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem 
formal e informal: linguagem escrita e oral. MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a 
habilidade do candidato em realizar cálculos, estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de 
matemática necessários para o bom desempenho do cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - 
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problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma fracionária e decimal); Medidas de comprimento, 
superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume de cubo e primas retos. Razões e 
proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões: Serviço de faxina em geral, remoção do pó de móveis, paredes, 
tetos, portas, janelas e equipamentos; limpeza de escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; arrumação e 
limpeza de banheiros e toaletes; coleta de lixo dos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavagem de 
vidros, espelhos e persianas; varrição de pátios, ruas e calçadas, prédios públicos; Regras básicas de servidor público; 
Normas de comportamento em serviço público; Noções básicas de segurança no trabalho; Noções gerais sobre o 
trabalho específico da função; Noções de primeiros socorros; Noções de ética e cidadania.Noções básicas de meio 
ambiente: controle do uso e da qualidade da água, tratamento do lixo, controle de insetos e roedores. Noções básicas 
de Cidadania: hábitos, atitudes e perfil do profissional; Noções básicas de higiene: higiene pessoal e no trabalho. 
Noções básicas de segurança no trabalho; manuseio e utilização de ferramentas, produtos e materiais de trabalho, uso 
de equipamentos de proteção individual. Noções básicas de primeiros socorros. Qualidade no atendimento ao público. 
Relações humanas no trabalho. Sugestões Bibliográficas: Material didático de SENAC, SENAI ou de qualquer outra 
instituição que aborde os conteúdos em questão. 
PROVA PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de 
atividades inerentes ao cargo que exigem esforço físico. As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes 
práticos extraídos dos conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do 
presente Edital, analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, 
incidindo sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades considerados indispensáveis ao exercício das 
atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão especificados de acordo com as atribuições 
do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 
 
DENTISTA – PROVA ESCRITA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos 
clínicos e cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas 
cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 questões de 
Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e Conhecimentos Específicos (20 questões). 
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. 
Divisão silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: 
Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia 
Textual, 10. Registro Formal e Informal da Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE: Sistema Único de Saúde: princípios 
básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 
28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde. Lei 8069 de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei Nº. 10.764, de 12/11/03 –  Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Cartilha HumanizaSUS. Portaria Nº 2.607, de 10 de 
dezembro de 2004 - Aprova o Plano Nacional de Saúde/PNS – Um Pacto pela Saúde no Brasil. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação em saúde bucal. Epidemiologia aplicada à odontologia. Níveis de 
prevenção. Métodos preventivos (Flúor, Selantes). Prevenção das doenças bucais. Anatomia dental e análise funcional. 
Anatomia e aplicação clínica. Sistema dental. Farmacologia dos anestésicos locais. Anestésicos locais e controle da dor. 
Complicações das anestesias locais. Técnicas anestésicas em odontologia. Substância anestésica. Toxicologia. 
Princípios da cirurgia. Técnica exodônticas. Acidentes e complicações exodônticas.  Técnicas cirúrgicas. Instrumental. 
Medicação pré e pós-operatório. Cárie dentária. Princípios de preparo cavitário. Materiais protetores do complexo 
dentina polpa. Restaurações de resina em dentes anteriores e posteriores. Adesivos. Amalgáma. Cimento ionômero de 
vidro. Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Tratamentos preventivos. Técnicas restauradoras minimamente 
invasivas. Isolamento absoluto. Radiologia oral. Endodontia: Considerações iniciais. Topografia da cavidade pulpar. 
Alterações patológicas no periápice. Tratamento conservador da polpa dental. Abertura coronária. Obturação do canal 
radicular. Apecificação. Reabsorção dentária. Farmacologia e Terapêutica Aplicada à Odontologia: Antibióticos. 
Analgésicos. Atipiréticos. Antiinflamatórios. Hemostáticos. Drogas Ansiolíticas. Relaxantes musculares de ação central. 
Vitaminas. Tratamento de paciente grávidas, diabéticos. Problemas cardiovasculares, doenças gastrointestinais e 
doenças do sangue. Endocardite bacteriana. Odontopediatria: Procedimentos preventivos e restauradores. Prevenção 
da cárie dentária na criança e no adolescente. Traumatismo na dentição decídua. Tratamento pulpar em dentes 
decíduos. Restaurações em dentes decíduos. Anatomia dos dentes decíduos.  Fluorose dental. Selantes. Técnicas 
anestésicas em crianças. Técnicas de RX em crianças. Farmacologia para crianças. Patologia Bucal: Distúrbios do 
desenvolvimento e do crescimento. Doenças de origem microbiana. Distúrbios do metabolismo. Doenças do sistema 
específico. Anomalias dentárias. Patologia das glândulas salivares. Tumores de tecidos moles. Periodontia: Anatomia 
periodontal. Classificação das doenças periodontais. Placa e cálculo dental. Doença periodontal necrosante. Raspagem 
e alisamento radicular. Gengivite. Periodontite. Doenças infecciosas. Materiais dentários: Materiais de moldagem, 
gessos, ligas para amálgama. Composição das resinas. Código de ética odontológica. Bibliografia: a critério do 
candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
 
DIGITADOR – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Organiza a rotina de serviços e realiza entrada e transmissão de dados, operando 
impressoras e microcomputadores; registra e transcreve informações, operando computador, atende necessidades dos 
setores da administração e executa atividades correlatas. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos 



        
 

          - Capital do Pontal e da Reforma Agrária – 
              Rua Getúlio Vargas, nº 721 – Centro – Fone/Fax: (18) 3991-9191 - CNPJ 44.937.365/0001-12 
             Mirante do Paranapanema – SP -  C.E.P. 19.260-000  –  e-mail:prefeitura@mirantenet.com.br 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Página 17 de 26 

Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 
questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial,  3. 
Divisão silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: 
Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia 
Textual, 10. Registro Formal e Informal da Linguagem. Matemática: 1. Números reais: operações, múltiplos e 
divisores, resolução de problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema 
métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática 
comercial: razões, proporções, média aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente 
proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: 
expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, 
expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo graus, sistemas de equações do 
primeiro e segundo graus.  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Instalação e configuração de aplicativos: Sistema operacional: Windows: 
(98/ME/2000/XP). Componentes da área de trabalho; Componentes das janelas; Configuração do painel de controle; 
Área de transferência; Executando uma aplicação; Gerenciamento de arquivos no Windows Explorer; Gerenciamento 
de pastas no Windows Explorer; Gerenciamento da Lixeira; Formatação e cópia de discos; Ferramentas de sistema; 
Calculadora; Bloco de notas; Utilização da ajuda; Sistema de menus; Atalhos e ícones; Instalação e desinstalação de 
programas; Iniciação no modo DOS; Janela do Windows para DOS; Principais comandos;  Denominação de arquivos; 
Executando uma aplicação; Vírus: Modos de infecção e propagação; Cuidados e prevenção; Antiviral; Microsoft Office: 
Microsoft Word; Microsoft Excel Cuidados e prevenção; Funcionamento do hardware e do software; segurança das 
informações, por meio de cópias de segurança, armazenando-as em local prescrito, verificando acesso lógico de 
usuário e destruindo informações sigilosas descartadas. Atendimento aos usuários; inspeção do ambiente físico para 
segurança no trabalho. Ética e Postura Profissional. Integração. Empatia. Argumentação Flexível. O papel do 
atendimento nas organizações. O público/cidadão: deveres e responsabilidades. Características adequadas do 
profissional no atendimento ao público. Componentes das janelas; Configuração do painel de controle; Área de 
transferência; Executando uma aplicação; Gerenciamento de arquivos no Windows Explorer; Gerenciamento de pastas 
no Windows Explorer; Gerenciamento da Lixeira; Formatação e cópia de discos; Ferramentas de sistema; Calculadora; 
Bloco de notas; Utilização da ajuda; Sistema de menus; Atalhos e ícones; Instalação e desinstalação de programas; 
Iniciação no modo DOS; Janela do Windows para DOS; Principais comandos; Denominação de arquivos; Executando 
uma aplicação; procedimento para realização de cópias de segurança (backup); Aplicativo MS Word,  digitação de 
textos (transcrição). Procedimentos em tarefas auxiliares de administração que não tenham especificidade própria, de 
acordo com rotinas estabelecidas; preparação de processos e protocolados, conforme orientação do setor, com 
documento, informações, anotações, montagem de processos e protocolos; uso de equipamentos, instrumentos, 
formulários e manuais de consulta, micros, telefones, carimbos, arquivos. Classificação de documentos e registros de 
dados, conferência e agregação de todos os elementos necessários para o encaminhamento técnico dos mesmos; 
escrituração em conformidade com as normas do departamento, digitação das informações e dados necessários; 
arquivamento de documentos. Cuidados no manuseio de documentos, Noções gerais sobre arquivo, editoração de 
correspondência oficial; noções básicas de protocolo; noções básicas de arquivo; Ética e Postura Profissional. 
Integração. Empatia. Argumentação Flexível. O papel do Atendimento nas Organizações. O público/cidadão: Deveres e 
responsabilidades. Características adequadas do profissional no atendimento ao público.  
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: a critério do Candidato. 
PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA: A prova terá por objetivo avaliar os conhecimentos básicos, habilidade prática 
e velocidade do candidato em informática – digitação de texto utilizando o Sistema Operacional Windows e Aplicativo 
MS Word e/ou planilhas de Excel.  
 
ELETRICISTA – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: PPllaanneejjaa  sseerrvviiççooss  eellééttrriiccooss,,  rreeaalliizzaa  iinnssttaallaaççããoo  ddee  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddee  aallttaa  ee  bbaaiixxaa  tteennssããoo..  MMoonnttaa  
ee  rreeppaarraa  iinnssttaallaaççõõeess  eellééttrriiccaass  ee  eeqquuiippaammeennttooss  aauuxxiilliiaarreess  eemm  pprrééddiiooss  ee  llooggrraaddoouurrooss  ppúúbblliiccooss..  IInnssttaallaa  ee  rreeppaarraa  
eeqquuiippaammeennttooss  ddee  iilluummiinnaaççããoo,, troca de lâmpadas quando estiverem queimadas ou com defeito; consertar luminárias e 
tomadas queimadas; executar tarefas correlatas. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos 
Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 
questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de 
leitura e entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e 
comunicar idéias em diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a 
seguir, considerados relevantes para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, 
antônimos. Ortografia oficial: emprego de letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: 
emprego dos verbos, concordância verbal e nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem 
formal e informal: linguagem escrita e oral. MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a 
habilidade do candidato em realizar cálculos, estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de 
matemática necessários para o bom desempenho do cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - 
problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma fracionária e decimal); Medidas de comprimento, 
superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume de cubo e primas retos. Razões e 
proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Instalação e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica e 
equipamentos elétricos em geral: Montagem, reparo e instalação de disjuntores de baixa tensão, redes de 
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alimentação, reostatos, chaves térmicas, magnéticas, automáticas e manuais, painéis internos, aparelhos elétricos de 
sinalização, serviços em barramento de cobre para disjuntores, fusíveis de segurança e lâmpadas indicadoras. 
Execução de outras tarefas semelhantes às descritas, e eventuais, a critério e por determinação superior. Cuidados a 
serem tomados com todo material necessário aos trabalhos de eletricidade, como: extensão de rede elétrica, 
instalação e troca de luminárias e revisão em geral. 
PROVA PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de 
atividades inerentes ao cargo que exigem esforço físico. As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes 
práticos extraídos dos conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do 
presente Edital, analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, 
incidindo sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades considerados indispensáveis ao exercício das 
atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão especificados de acordo com as atribuições 
do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO – PROVA ESCRITA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Planejam, coordenam e executam atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos 
naturais renováveis e ambientais. Fiscalizam essas atividades, promovem a extensão rural, orientando produtores nos 
vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e elaboram documentação técnica e científica. Podem prestar 
assistência e consultoria técnicas. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos 
Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 
questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. 
Divisão silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: 
Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia 
Textual, 10. Registro Formal e Informal da Linguagem. Matemática: 1. Números reais: operações, múltiplos e 
divisores, resolução de problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema 
métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática 
comercial: razões, proporções, média aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente 
proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: 
expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, 
expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo graus, sistemas de equações do 
primeiro e segundo graus. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 01.  Produção Vegetal: Conhecimentos básicos sobre práticas culturais, pragas, 
doenças e tratamento Fitossanitário das seguintes explorações: café, algodão, cana-de-açúcar, seringueira, citrus, 
fruticultura tropical, milho, feijão, amendoim, soja e arroz.  02.  Extensão Rural: Conceitos; Linhas de extensão rural; 
Elementos essenciais de diagnóstico para fins de programas, desenvolvimento e trabalho em microbacias 
hidrográficas; Noções de comunicação rural.   03.  Preservação de Recursos Naturais: Silvicultura e arborização 
urbana; Manejo da água: irrigação e drenagem; Solo: gênese, classificação, capacidade de uso, práticas de 
conservação, erosão e seu controle; Mecanização Agrícola; Fertilidade do solo; Calagem e Adubação. 04. Produção,  
preparo  e  conservação  de  sementes  e  mudas: Conceitos de sementes e mudas; Características das sementes; 
Produção de sementes genéticas, básicas e certificadas; Análise de sementes; Propagação vegetativa. 05. Formação e 
manejo de pastagens: Fenação e Ensilagem.  06.  Horticultura. 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL – PROVA ESCRITA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Elaboram e implantam projetos ambientais ; gerenciam a implementação do sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) nas empresas, implementam ações de controle de emissão de poluentes, administram 
resíduos e procedimentos de remediação. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos 
Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 
questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial,  3. 
Divisão silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: 
Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia 
Textual, 10. Registro Formal e Informal da Linguagem. Matemática: 1. Números reais: operações, múltiplos e 
divisores, resolução de problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema 
métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática 
comercial: razões, proporções, média aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente 
proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: 
expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, 
expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo graus, sistemas de equações do 
primeiro e segundo graus. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Planejamento ambiental. Avaliação de Impacto Ambiental. Monitoramento 
Ambiental. Indicadores Ambientais e de Desenvolvimento Sustentável. Política e Gestão Ambiental. Instrumentos da 
política ambiental. Licenciamento Ambiental. Sistemas de Gestão Ambiental. Saneamento Ambiental. Controle da 
Poluição Ambiental. Legislação: Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Código Florestal, 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965; Lei Federal nº 6.938 de 1981 (Política Nacional de Meio Ambiente e suas 
alterações); Lei Federal nº 9.433 de 1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos e suas alterações); Lei Federal nº 
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9.605 de 1998 e Decreto regulamentador (Lei de Crimes Ambientais e suas alterações); Lei Federal nº 9.795 de 1999 
(Política Nacional de Educação Ambiental e suas alterações); Resoluções CONAMA N° 1 de 1986; 237 de 1997, 302 e 
303 de 2002 e 369 de 2006 e suas alterações; Lei Estadual no 11241/2002; Lei Estadual n0 12300/2006; Lei Estadual 
no 6134/88; Lei Estadual no 7750/92; Lei Estadual no 9034/94; Lei Estadual no 997/76. Constituição Federal (Artigo 
225) e LEI Nº. 9.985 DE 18 DE JULHO DE 2000 – SNUC - Regulamenta o Artigo 225, 1º, incisos I, II, III, e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências; 
Manual de Saneamento e Proteção Ambiental para os Municípios – In: 
http://www.enge.com.br/saneamento_municipios.htm.  
 
ENGENHEIRO CIVIL – PROVA ESCRITA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de 
empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência 
e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos 
Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 
questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial,  3. 
Divisão silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: 
Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia 
Textual, 10. Registro Formal e Informal da Linguagem. Matemática: 1. Números reais: operações, múltiplos e 
divisores, resolução de problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema 
métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática 
comercial: razões, proporções, média aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente 
proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: 
expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, 
expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo graus, sistemas de equações do 
primeiro e segundo graus. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Elaboração de projetos: arquitetônico, estrutural, instalações elétricas, instalações 
hidráulicosanitárias, Noções de saneamento básico; Orçamentos: qualificação de serviços, composição de preços, 
cronograma físico-financeiro, medições de serviços executados. Execução de obras: reconhecimento de cadastro de 
interferências, infra-estrutura, superestrutura, cobertura de madeira e metálica, acabamento, impermeabilização. 
Obras de recuperação: reformas, reforços de fundação, controle de recalque, reaterros, recuperação de concreto 
aparente, impermeabilizações, estanqueidades de águas de infiltração; especificação e quantificação de: estruturas de 
concreto, metálicas e de madeira; instalações hidro-sanitárias; instalações elétricas; estruturas de contenção e/ou 
arrimo; captação e drenagem de águas pluviais; obras de terraplanagem; geometria de vias; misturas asfálticas 
(método Marshall) e pavimentos. Conhecimentos de topografia, levantamentos planialtimétricos, perfis e curvas de 
nível; ABNT. NBR 12891 – Dosagem de misturas betuminosas pelo método Marshall. ABNT. NBR 7190 – Projeto de 
estruturas de madeira.  
  
FONOAUDIÓLOGO – PROVA ESCRITA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: AAtteennddee  ppaacciieenntteess  nnooss  PPoossttooss  ddee  SSaaúúddee  ppaarraa  pprreevveennççããoo,,  hhaabbiilliittaaççããoo  ee  rreeaabbiilliittaaççããoo  ddee  
ppeessssooaass  uuttiilliizzaannddoo  pprroottooccoollooss  ee  pprroocceeddiimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss  ddee  ffoonnooaauuddiióóllooggooss..  VViissiittaa  rreegguullaarrmmeennttee  rreessiiddêênncciiaa  ddoo  
MMuunniiccííppiioo  ee  DDiissttrriittoo,,  nnoo  aaccoommppaannhhaammeennttoo  ddoo  ttrraattaammeennttoo  ddee  ppaacciieenntteess..  RReeaalliizzaa  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  eessppeeccííffiiccoo;;  aannaalliissaa  
ccoonnddiiççõõeess  ddooss  ppaacciieenntteess..  OOrriieennttaa  ppaacciieenntteess,,  ffaammiilliiaarreess  ee  rreessppoonnssáávveeiiss;;  mmiinniissttrraa  tteesstteess  ee  ttrraattaammeennttooss  nnoo  ppaacciieennttee..  
DDeesseennvvoollvvee  aaççõõeess  ccoommuunniittáárriiaass  ddee  pprrooggrraammaass  ddee  pprreevveennççããoo,,  pprroommooççããoo  ddee  ssaaúúddee  ee  qquuaalliiddaaddee  ddee  vviiddaa..  OOuuttrrooss  
pprroocceeddiimmeennttooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoomm  aa  áárreeaa  ddee  aattuuaaççããoo..  
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas 
cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 questões de 
Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e Conhecimentos Específicos (20 questões). 
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. 
Divisão silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: 
Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia 
Textual, 10. Registro Formal e Informal da Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE: Sistema Único de Saúde: princípios 
básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 
28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde. Lei 8069 de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei Nº. 10.764, de 12/11/03 –  Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Cartilha HumanizaSUS. Portaria Nº 2.607, de 10 de 
dezembro de 2004 - Aprova o Plano Nacional de Saúde/PNS – Um Pacto pela Saúde no Brasil. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional e responsabilidade. Trabalho em equipe. Conhecimento em 
Anatomia e Fisiologia (pertencentes à prática fonoaudiológica).Sistemas e processos de comunicação: órgãos 
responsáveis. Patologias fonoaudiológicas: conceito, etiologia, tratamento. Psicomotricidade: teoria, técnicas em 
terapias psicomotoras. Aspectos neurológicos ligados à linguagem: estruturas, processos neurológicos envolvidos na 
fala, voz, audição, linguagem. Terapia fonoaudiológica: níveis de prevenção, intervenção precoce, reeducação 
psicomotora, reeducação da deglutição atípica. Reabilitação fonoaudiológica: afasias, displasias, disfemias, afonia e 
disfonia, disartria, dislalias, disortografias, dislexias, disgrafias, discalculias, atrasos de linguagem por transtornos. 
Avaliação audiológica: laudos, diagnósticos e prognósticos. Principais testes complementares. Contribuições das 
principais teorias psicolingüísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e 
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Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem: fonético-fonológica; Sintática, Semântica, 
Pragmática. Linguagem Escrita: Desenvolvimento da linguagem escrita: Contribuições das principais teorias 
psicolingüísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista 
(Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem escrita. Teorias, Técnicas, Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da 
Comunicação. Fonoaudiologia em Instituição Educacional: Fonoaudiologia educacional: objetivos, conceitos e papéis. A 
instituição e a equipe multi e interdisciplinar. Bibliografia de referência: a critério do candidato, podendo ser quaisquer 
obras atualizadas correspondentes ao programa básico.  
 
INSPETOR DE ALUNOS – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: controla e coordena todas as atividades extra classes dos alunos dentro do pátio da 
escola, verifica condições seguras para alunos, controla discussões, brigas e agressões durante os intervalos, interfere 
nas atividades a fim de manter o clima agradável, coordena filas, entradas e saídas dos alunos, mantém a ordem e o 
silêncio durante as aulas, transmite recados para alunos, professores e funcionários da escola; orienta e coordena os 
horários de intervalo, aciona sirene para entrada e saída de alunos, repõe material escolar sempre que solicitado aos 
professores. Mantém setor limpo e organizado e executa atividades correlatas. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, com apenas uma correta, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas 
em Conhecimentos Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 
Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial,  3. Divisão 
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: 
Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia 
Textual, 10. Registro Formal e Informal da Linguagem. Matemática: 1. Números reais: operações, múltiplos e 
divisores, resolução de problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema 
métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática 
comercial: razões, proporções, média aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente 
proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: 
expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, 
expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do 
segundo grau, sistemas de equações do primeiro e segundo graus.  
Conhecimentos Específicos: Lei 8069 de 13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº. 
10.764, de 12/11/03 –  Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Cuidados com a segurança do aluno nas dependências da escola; inspeção e 
cuidados com o comportamento dos alunos no ambiente escolar. Orientação aos alunos sobre regras e procedimentos, 
regimento escolar, cumprimento de horários; análise das ocorrências e medidas preventivas. Normas e procedimentos 
desejáveis durante as atividades livres dos alunos, orientação da entrada e saída de alunos, fiscalização dos espaços 
de recreação, definição de limites nas atividades livres. Organização do ambiente escolar. Noções básicas de 
segurança no trabalho. Noções de ética e cidadania. 
PROVAS PRÁTICAS: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de 
atividades que exigem esforço físico. As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes práticos extraídos dos 
conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do presente Edital, 
analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas. 
 
JARDINEIRO – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Zelar pela conservação de canteiros, árvores e jardins. Efetuar limpeza dos canteiros, 
podando, plantando e adubando o solo; Obedecer às escalas de serviços preestabelecidas, atendendo às convocações 
para execução de tarefas compatíveis com a sua habilidade; Relatar ao superior as ocorrências de seu setor para 
permitir a tomada de providências a cada caso; Plantar sementes procurando manter as espécies; Preparar o solo 
seguindo as orientações do Secretário no que diz respeito à adubação; Zelar pela conservação das ferramentas, 
utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e armazenando-os nos locais adequados. Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos 
Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 
questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de 
leitura e entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e 
comunicar idéias em diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a 
seguir, considerados relevantes para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, 
antônimos. Ortografia oficial: emprego de letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: 
emprego dos verbos, concordância verbal e nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem 
formal e informal: linguagem escrita e oral. MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a 
habilidade do candidato em realizar cálculos, estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de 
matemática necessários para o bom desempenho do cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - 
problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma fracionária e decimal); Medidas de comprimento, 
superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume de cubo e primas retos. Razões e 
proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Procedimentos com relação a: Colheita de policulturas, semeadura de flores, 
plantação de culturas diversas, introdução de sementes e mudas em solo, forração e adubação com cobertura vegetal, 
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realização e preparo de mudas e sementes através da construção de viveiros e canteiros, transplante e enxertia de 
espécies vegetais, tratos culturais e preparação do solo para plantio. 
PROVAS PRÁTICAS: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de 
atividades que exigem esforço físico. As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes práticos extraídos dos 
conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do presente Edital, 
analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas. 
 
LAVADEIRA – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Executam serviços de lavanderia (manual e/ou usando equipamentos e máquinas) e 
passadoria para instituições municipais; Recepcionam, classificam e testam roupas e artefatos para lavagem. Tiram 
manchas de tecidos, passam roupas. Inspecionam o serviço e  guardam roupas nos devidos lugares.  
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos 
Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 
questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de 
leitura e entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e 
comunicar idéias em diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a 
seguir, considerados relevantes para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, 
antônimos. Ortografia oficial: emprego de letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: 
emprego dos verbos, concordância verbal e nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem 
formal e informal: linguagem escrita e oral. MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a 
habilidade do candidato em realizar cálculos, estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de 
matemática necessários para o bom desempenho do cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - 
problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma fracionária e decimal); Medidas de comprimento, 
superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume de cubo e primas retos. Razões e 
proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lavagem, passagem e secagem das roupas, manejo de máquinas de lavar, 
passar; Seleção das peças a serem lavadas, separação segundo o tipo, cor e natureza do tecido, tratamento correto às 
roupas; Enxágüe da roupa, retirada de resíduos de sabão e outros dissolventes; Procedimentos adequados para a 
secagem da roupa com utilização de máquina própria ou dependurando-a em local ventilado, meios elementares de 
lavar da roupa em tanque; recebimento da roupa e marcação; identificação e classificação das roupas; utilização 
adequada de sabão em pedaços, em pó e liquido; utilização de amaciantes para tecidos, alvejantes, etc.  
PROVA PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de 
atividades inerentes ao cargo que exigem esforço físico. As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes 
práticos extraídos dos conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do 
presente Edital, analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, 
incidindo sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades considerados indispensáveis ao exercício das 
atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão especificados de acordo com as atribuições 
do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 
 
MECÂNICO – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Executa serviços de mecânica em veículos leves e pesados e máquinas rodoviárias; 
Substitui peças, repara e testa desempenho de componentes e sistema de veículos em geral. Serviço de solda em 
geral. Supervisiona os trabalhos do auxiliar de oficina. Responsabiliza-se pela conservação e guarda dos equipamentos 
e ferramentas. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos 
Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 
questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: 1. Interpretação de textos; 2. verbos: tempo, modo e vozes;  3. 
Emprego de pronomes; 4. Flexão de gênero, número e grau do adjetivo e do substantivo; 5. Sinônimos e antônimos; 
6. Ortografia oficial; 7. Acentuação; 8. Concordância nominal e verbal; 9. Regência nominal e verbal. 
Matemática: 1. As quatro operações fundamentais; 2. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; 3. Operações com frações; 4. Frações decimais e números decimais; 5. Razão e proporção; 6. 
Regra de três; 7. Porcentagem e juros; 8. Operações com números inteiros; 9. Problemas com equações do primeiro 
grau; 10. Perímetro e área. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios fundamentais da mecânica automobilística 
para efetuar manutenção preventiva e corretiva das diversas partes de veículos: conhecimento para detectar e 
substituir peças defeituosas, bem como regular ou ajustar as mesmas, conhecimento de catálogos de peças 
automobilísticas, a fim de identificar tipo, modelo, numeração e demais dados da peça a ser substituída. Noções de 
prevenção de acidentes, conhecimento em reparos e aferição de motores a diesel e gasolina além de sistema de 
transmissão e força; reparo, substituição e ajuste de peças mecânicas de veículos, máquinas e motores movidos à 
gasolina, óleo diesel ou qualquer outro tipo de combustível; regulagem de motor; revisão, ajuste, desmontagem e 
montagem de motores; reparo, conserto e reforma de sistemas de comando de freios, de transmissão, de ar 
comprimido, hidráulico, de refrigeração e outros; reparo de sistemas elétricos de qualquer veículo; equipamentos de 
soldagem, recondicionador, substituição e adaptação de peças; vistoria de veículos; socorro a veículos acidentados ou 
com defeito mecânico; lubrificação de máquinas e motores; responsabilidade no serviço e com auxiliares necessários a 
execução das atividades próprias de mecânica. Apresentação dos sistemas de alimentação, arrefecimento, ignição, 
lubrificantes, elétrico, suspensão, freios, direção e transmissão. Principais componentes e suas funções. Manutenção 
preventiva. Remoção e instalação da correia dentada. Regulagem de válvulas. Regulagem de marcha lenta, ponto de 
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ignição. Substituição de pastilhas de freio. Desmontagem/montagem e regulagem das lonas de freio. Regulagem do 
pedal de embreagem e substituição da correia do alternador. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no 
trabalho. Uso de EPIs. Prevenção de Acidentes. Noções básicas de relações humanas no trabalho. SUGESTÃO 
BIBLIOGRÁFICA: a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
PROVAS PRÁTICAS: conteúdos específicos tratados em seus aspectos operacionais: O candidato deve gozar de boa 
saúde, apresentando condições físicas para realização de atividades que exigem esforço físico. As provas práticas 
desenvolver-se-ão através de testes práticos extraídos dos conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus 
aspectos operacionais constantes do presente Edital, analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no 
desenvolvimento das tarefas práticas propostas. 
 
MÉDICO – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Planejamento e execução de programas de educação para a saúde; realização de 
consultas e exames médicos ambulatoriais e emergenciais; avaliação de exames complementares, inspeção de saúde 
para efeito de: posse, concessão de licença médica, aposentadoria por invalidez, readaptação e outros, emitindo laudo 
médico e pareceres; remoção de pacientes para instituições hospitalares em casos de emergência; avaliação de 
atestados médicos; participação em atividades internas e externas relacionadas à prevenção de doenças e à promoção 
da saúde e do bem estar; realização de perícias médicas individualmente ou em junta médica; homologação se for o 
caso, de atestados expedidos por médicos externos ao quadro da Saúde Municipal; realização de outras atividades 
inerentes à área de atuação e/ou formação especializada. O cargo é constituído de tarefas complexas, variadas, 
regidas por diretrizes gerais, de acordo com as atribuições de cada especificidade médica. 
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos 
Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e Conhecimentos 
Específicos (20 questões). 
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. 
Divisão silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: 
Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia 
Textual, 10. Registro Formal e Informal da Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE: Sistema Único de Saúde: princípios 
básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 
28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996. 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos sobre: Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do 
paciente com doença cardiovascular, insuficiência cardíaca, cardiomiopatias, doença arterial coronária, arritmias, 
doenças do miocárdio e pericárdio; hipertensão arterial sistêmica; doença vascular periférica, diagnóstico diferencial 
de dor torácica, alterações eletrocardiográficas, doença valvar e doenças da aorta. Doenças Pulmonares: avaliação e 
tratamento do paciente com doença respiratória, doenças intersticiais e infiltrativas, doença pulmonar obstrutiva, 
doenças da pleura e mediastino, neoplasias pulmonares, síndrome da apnéia do sono e doenças pulmonares 
ambientais e ocupacionais. Doenças Renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal, distúrbios 
eletrolíticos e de fluídos, doenças glomerulares, doenças vasculares renais, insuficiência renal aguda e crônica, 
desordens não glomerulares. Doenças Gastrintestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas 
das doenças gastrintestinais, doenças do esôfago, doenças do estômago e duodeno, doença inflamatória intestinal, 
neoplasias do trato gastrintestinal e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e Sistema Biliar: avaliação laboratorial 
do fígado, icterícia, hepatite aguda e crônica, insuficiência epática, cirrose e suas complicações da vesícula e trato 
biliar, neoplasias do fígado, doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia 
(sangramento e trombose) avaliação e tratamento das anemias, avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do 
Metabolismo: obesidade, anorexia nervosa e bulimia, desordens do metabolismo dos lípides. Doenças 
Endocrinológicas: doenças da tireóide, diabetes melito, hipoglicemia, insuficiência adrenal. Doenças Músculo-
esqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática, artrite reumatóide, 
Lúpus eritematoso sistêmico, espondiloartropatias, síndrome do anticorpo antifosfolípide, esclerose sistêmica, 
osteroartrite, gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do Metabolismo Ósseo: osteoporose, 
doenças da paratireóide e distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas: Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do 
paciente neurológico, desordens da consciência, demência e distúrbios de memória, doenças cerebrovasculares, 
cefaléias, avaliação da síncope, miastenia gravis, doença de Parkinson, diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva, 
distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar, avaliação e tratamento inicial 
do paciente em choque, imobilizações e cuidados no local do acidente, atendimento inicial ao paciente 
politraumatizado, diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas, anafilaxia e reações alérgicas agudas, 
controle da dor, diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas, diagnósticos e tratamento inicial da 
embolia de pulmão, insuficiência respiratória aguda, hemorragias digestivas. Principais Problemas Médicos 
relacionados aos idosos. Rastreamento de Doenças Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do Câncer. Exame 
Periódico de Saúde. Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Bibliografia de referência: 
quaisquer obras didáticas atualizadas correspondentes ao programa básico. 
 
MERENDEIRA – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: prepara cardápio do dia, verificando gêneros para confecção das refeições, orienta seus 
subordinados na confecção e cocção das refeições; auxilia a distribuição das refeições; informa a nutricionista das 
sobras e ocorrências inesperadas; fiscaliza a limpeza dos equipamentos e utensílios; auxilia o pré-preparo e o preparo 
da sobremesas, faz lavagem de hortifrutigranjeiros, utensílios e talheres. faz a faxina da cozinha e refeitório e executa 
atividades correlatas. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, com apenas uma correta, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas 
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em Conhecimentos Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 
Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de 
leitura e entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e 
comunicar idéias em diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a 
seguir, considerados relevantes para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, 
antônimos. Ortografia oficial: emprego de letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: 
emprego dos verbos, concordância verbal e nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem 
formal e informal: linguagem escrita e oral. MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a 
habilidade do candidato em realizar cálculos, estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de 
matemática necessários para o bom desempenho do cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - 
problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma fracionária e decimal); Medidas de comprimento, 
superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume de cubo e primas retos. Razões e 
proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 20 (vinte) questões: Organização e execução de serviços de cozinha em locais de 
refeições; planejamento de cardápios: elaboração, pré-preparo, preparo e finalização de alimentos; distribuição 
qualitativa e quantitativamente da merenda; observação de métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos; 
higiene e asseio no manuseio dos utensílios e alimentos, conservação dos alimentos e limpeza dos utensílios, sob a 
supervisão de Nutricionista. Bibliografia de referência: quaisquer livros didáticos atualizados correspondentes ao 
programa específico. 
PROVA PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de 
atividades inerentes ao cargo que exigem esforço físico. As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes 
práticos extraídos dos conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do 
presente Edital, analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, 
incidindo sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades considerados indispensáveis ao exercício das 
atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão especificados de acordo com as atribuições 
do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 
 
MOTORISTA – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou 
local destinado quando  concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura existente no mesmo; 
manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento, fazer reparos  de emergência; zelar pela conservação do 
veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou carga que lhe for confiada; 
controlar  o abastecimento de combustível, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, 
faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificação da  
densidade e nível de água da bateria, e a calibração de pneus; executar tarefas correlatas.  
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, com apenas uma correta, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas 
em Conhecimentos Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 
Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de 
leitura e entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e 
comunicar idéias em diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a 
seguir, considerados relevantes para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, 
antônimos. Ortografia oficial: emprego de letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: 
emprego dos verbos, concordância verbal e nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem 
formal e informal: linguagem escrita e oral. MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a 
habilidade do candidato em realizar cálculos, estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de 
matemática necessários para o bom desempenho do cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - 
problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma fracionária e decimal); Medidas de comprimento, 
superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume de cubo e primas retos. Razões e 
proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões que simulam as atividades de rotina diária do trabalho: Uso correto do 
veículo, Código Nacional de Trânsito e seus Anexos; Regras de Trânsito; Regra de Percurso; Regra de mudança de 
direção; Regra de preferência; Regra de passagem; Sinalização; Normas de segurança; Normas de segurança veicular. 
Noções básicas de primeiros socorros, Direção defensiva e ofensiva; Higiene pessoal; Noções de saúde e de segurança 
individual, coletiva e de instalações. Proteção ao Meio Ambiente; Noções de mecânica básica de autos Noções de 
cidadania. Relações Humanas/Interpessoal. Ética e Postura Profissional. O papel do Atendimento nas Organizações. O 
público/cidadão: Deveres e responsabilidades. Características adequadas do profissional no atendimento ao público; 
Bibliografia de referência: quaisquer livros didáticos correspondentes ao programa básico. 
PROVA PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de 
atividades inerentes ao cargo que exigem esforço físico. As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes 
práticos extraídos dos conhecimentos específicos para os cargos tratados em seus aspectos operacionais constantes do 
presente Edital, podendo ser utilizados quaisquer veículos da frota municipal ou particular, analisando-se a 
Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, incidindo sobre a demonstração 
prática dos conhecimentos e habilidades da condução/operacionalização de veículos e/ou equipamentos considerados 
indispensáveis ao exercício das atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão 
especificados de acordo com as atribuições do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 
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OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Planeja o trabalho, realiza manutenção básica de máquinas rodoviárias leves e pesadas e 
as opera. Inspeciona diariamente os veículos verificando água, óleo e abastecimento. Comunica ao encarregado da 
frota municipal os casos de defeitos de qualquer ordem. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, com apenas uma correta, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas 
em Conhecimentos Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 
Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de 
leitura e entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e 
comunicar idéias em diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a 
seguir, considerados relevantes para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, 
antônimos. Ortografia oficial: emprego de letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: 
emprego dos verbos, concordância verbal e nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem 
formal e informal: linguagem escrita e oral. MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a 
habilidade do candidato em realizar cálculos, estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de 
matemática necessários para o bom desempenho do cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - 
problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma fracionária e decimal); Medidas de comprimento, 
superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume de cubo e primas retos. Razões e 
proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código Nacional de Trânsito. Primeiros socorros. Direção defensiva e ofensiva. 
Higiene pessoal. Noções de saúde e de segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de cidadania. Relações 
Humanas/Interpessoal. Comunicação Interpessoal. Ética e Postura Profissional. Integração. Empatia. Argumentação 
Flexível. O papel do Atendimento nas Organizações. O público/cidadão. Deveres e responsabilidades. Características 
adequadas ao profissional no atendimento ao público. Conhecimentos de operação de escavadeiras, retroescavadeiras, 
pás, carregadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba.  Manutenção de rotina; conservação de equipamento; 
troca de óleos e filtros de motor; hidráulicos, transmissões e comandos finais; verificação de níveis de água, óleos e 
fluido de freio; verificação dos filtros de ar do motor; verificação de elementos filtrantes diesel; correção de pequenas 
avarias e manutenção dos equipamentos em boas condições mecânicas, elétricas e operacionais. Bibliografia: a critério 
do candidato, quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
PROVA PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de 
atividades inerentes ao cargo que exigem esforço físico. As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes 
práticos extraídos dos conhecimentos específicos para os cargos tratados em seus aspectos operacionais constantes do 
presente Edital, podendo ser utilizados quaisquer máquinas da frota municipal ou particular, analisando-se a 
Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, incidindo sobre a demonstração 
prática dos conhecimentos e habilidades da condução/operacionalização de máquinas e/ou equipamentos considerados 
indispensáveis ao exercício das atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão 
especificados de acordo com as atribuições do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 
 
TRABALHADOR DE SERVIÇOS BRAÇAIS – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Executam serviços de manutenção, substituindo, trocando, limpando, reparando e 
instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam alvenaria e fachadas e recuperam pinturas, 
impermeabilizam superfícies, lavando, preparando e aplicando produtos. Montam equipamentos de trabalho e 
segurança, inspecionando local e instalando peças e componentes em equipamentos. Realizam manutenção geral em 
estradas e vias públicas em geral; manejam áreas verdes, tapam buracos, limpam vias permanentes e conservam 
bueiros e galerias de águas pluviais; removem entulhos; Recompõem aterros e auxiliam na construção e conservação 
de pontes, guias de sarjeta, bueiros, obras de infra-estrutura, etc. Realizam escavações e preparam massa de 
concreto e outros materiais. Controlam atividades de conservação e trabalham seguindo normas de segurança, 
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, com apenas uma correta, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas 
em Conhecimentos Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 
Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de 
leitura e entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e 
comunicar idéias em diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a 
seguir, considerados relevantes para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, 
antônimos. Ortografia oficial: emprego de letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: 
emprego dos verbos, concordância verbal e nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem 
formal e informal: linguagem escrita e oral. MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a 
habilidade do candidato em realizar cálculos, estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de 
matemática necessários para o bom desempenho do cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - 
problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma fracionária e decimal); Medidas de comprimento, 
superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume de cubo e primas retos. Razões e 
proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Interpretação das ordens de serviço. Seleção de ferramentas e equipamentos. 
Marcação de obra. Fundações. Tipos de sapata, impermeabilização. Concreto armado: materiais empregados, 
execução de estruturas em concreto armado, traços de concreto, formas, ferragem. Tipos de argamassa: preparo e 
utilização. Construção em alvenaria: materiais empregados, ferramentas, equipamentos utilizados. Usos de prumo, 
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nível e esquadro. Noções específicas de trabalhos de alvenaria, assentamento de pedras ou tijolos de argila ou 
concreto, camadas superpostas, rejuntamento e fixação com argamassa, construção de muros e paredes e similares; 
adaptação de forma e medida ao espaço a ser utilizado usando martelo e talhadeira, dosagem de areia, cimento e 
água em quantidades convenientes para a obtenção da argamassa; concretagem; manutenção corretiva de prédios, 
calçadas e estruturas semelhantes, chumbamento para reconstrução de estruturas às bases danificadas, reboque de 
estruturas construídas, adaptação a todo tipo de revestimento; limpeza de bueiros; limpeza e remoção de entulhos; 
Regras básicas de servidor público; Normas de comportamento em serviço público; Noções básicas de segurança e 
higiene no trabalho; Noções gerais sobre o trabalho específico da função; Noções de primeiros socorros; Execução de 
sseerrvviiççooss  eemm  ddiivveerrssaass  áárreeaass  ddaa  oorrggaanniizzaaççããoo::  ttaarreeffaass  ddee  nnaattuurreezzaa  ooppeerraacciioonnaall  eemm  oobbrraass  ppúúbblliiccaass,,  ccoonnsseerrvvaaççããoo  ddee  
eessttrraaddaass,,  vviiaass  ppúúbblliiccaass  eemm  ggeerraall  ee  mmaannuutteennççããoo  ddooss  pprrééddiiooss  mmuunniicciippaaiiss  ee  oouuttrraass  aattiivviiddaaddeess  aaffiinnss.. 
 
TRATORISTA RURAL – PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: CCoommpprreeeennddee  aass  ttaarreeffaass  ddee  ooppeerraaççããoo  ddee  ttrraattoorreess  ee  rreebbooqquueess,,  mmoonnttaaddooss  ssoobbrree  rrooddaass,,  ppaarraa  
ccaarrggaa  ee  ddeessccaarrggaa  ddee  mmaatteerriiaaiiss,,  rrooççaaddaa  ddee  tteerrrreennooss  ee  lliimmppeezzaa  ddee  vviiaass,,  pprraaççaass  ee  jjaarrddiinnss,,  sseerrvviiççooss  eemm  áárreeaass  rruurraaiiss  ee  
oouuttrraass  aattiivviiddaaddeess  aaffiinnss.. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, com apenas uma correta, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas 
em Conhecimentos Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 
Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de 
leitura e entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e 
comunicar idéias em diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a 
seguir, considerados relevantes para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, 
antônimos. Ortografia oficial: emprego de letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: 
emprego dos verbos, concordância verbal e nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem 
formal e informal: linguagem escrita e oral. MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a 
habilidade do candidato em realizar cálculos, estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de 
matemática necessários para o bom desempenho do cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - 
problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma fracionária e decimal); Medidas de comprimento, 
superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume de cubo e primas retos. Razões e 
proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código Nacional de Trânsito, Relações humanas. Primeiros socorros. Direção 
defensiva e ofensiva. Noções de segurança individual, coletiva e de instalações; Higiene pessoal. Noções de saúde 
individual e coletiva; Noções de cidadania. RELAÇÕES INTERPESSOAIS: Relações Humanas/Interpessoal. Comunicação 
Interpessoal. Ética e Postura Profissional. Integração. Empatia. Argumentação Flexível. O papel do Atendimento nas 
Organizações. O público/cidadão. Deveres e responsabilidades. Características adequadas ao profissional no 
atendimento ao público. Limpeza e conservação de tratores e equipamentos. Noções de mecânica básica. 
PROVA PRÁTICA: O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de 
atividades inerentes ao cargo que exigem esforço físico. As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes 
práticos extraídos dos conhecimentos específicos para os cargos tratados em seus aspectos operacionais constantes do 
presente Edital, podendo ser utilizados quaisquer máquinas da frota municipal ou particular, analisando-se a 
Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas, incidindo sobre a demonstração 
prática dos conhecimentos e habilidades da condução/operacionalização de tratores e/ou equipamentos considerados 
indispensáveis ao exercício das atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem como os critérios serão 
especificados de acordo com as atribuições do cargo tratados em seus aspectos operacionais. 

 
GUARDA MUNICIPAL - PROVA ESCRITA 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS: Vigiam dependências e áreas públicas com a finalidade de prevenir, controlar e combater 
delitos e outras irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e 
regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizam 
pessoas, cargas e patrimônio; escoltam pessoas e mercadorias. Controlam objetos e cargas; vigiam parques e 
reservas florestais.   
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 
(quatro) alternativas cada, com apenas uma correta, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas 
em Conhecimentos Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 
Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de 
leitura e entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e 
comunicar idéias em diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a 
seguir, considerados relevantes para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, 
antônimos. Ortografia oficial: emprego de letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: 
emprego dos verbos, concordância verbal e nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem 
formal e informal: linguagem escrita e oral. MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a 
habilidade do candidato em realizar cálculos, estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de 
matemática necessários para o bom desempenho do cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - 
problemas. As questões versarão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes 
para o cargo: Operação com números inteiros e racionais (forma fracionária e decimal); Medidas de comprimento, 
superfície, volume e capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume de cubo e primas retos. Razões e 
proporções; porcentagem e regra de três simples. Resolução de problemas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fiscalização das áreas de acesso a edifícios municipais, evitando aglomerações, 
estacionamento indevido de veículos e permanência de pessoas inconvenientes; Fiscalização da entrada de pessoas e 
veículos nas dependências de edifícios municipais, examinando, conforme o caso, as autorizações para ingresso, 
impedindo a entrada de pessoas estranhas, identificando eventuais situações suspeitas e tomando as providências 
cabíveis para garantir a segurança do local; Fiscalização do estacionamento de veículos em passeios, calçadas, praça e 
outros locais sob sua jurisdição, Policiamento de logradouros e outras áreas de responsabilidade da Prefeitura, a fim de 
evitar depredações, roubos, danos em jardins e brinquedos públicos e qualquer outro tipo de agressão ao patrimônio 
municipal; Alerta para moradores e transeuntes para qualquer fato ou circunstâncias que possam trazer prejuízo ou 
perigo; Prestação de informações; primeiros socorros; devolução de objetos, equipamentos, etc. de outras pessoas, 
Registro diário das ocorrências verificadas em sua jornada de trabalho; Zelo por sua aparência pessoal, pela guarda e 
conservação dos objetos necessários ao exercício de suas atividades; Orientação de fluxo de trânsito nas vias e 
logradouros públicos municipais; relações humanas no trabalho e interpessoais. 
 
 

CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDAA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNCCUURRSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO    NNºº  0011//22001100**  
  

DATAS EVENTOS 

PERIODO DE 04 A 
14/05/10 

INSCRIÇÕES: PESSOALMENTE OU POR PROCURAÇÃO NO PERIODO DE 04 A 14 DE MAIO 
DE 2010, SOMENTE NOS DIAS ÚTEIS, no INFO CENTRO MUNICIPAL, sito à Rua Getúlio 
Vargas, nº 764 (prédio da Escola Técnica Municipal), centro, em Mirante do Paranapanema-
SP, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS. 

30/05/10   Aplicação da Prova Escrita  

                                                              *Este cronograma poderá sofrer eventuais alterações. 
 


